
Zestawienie zrealizowanych przez IP/IP2 w I kwartale 2015r. wydarzeń upowszechniających i włączających  

Rodzaj 
wydarzenia 

Nazwa 
wydarzenia 

Cele i krótki opis zakresu 
tematycznego 

Adresaci wydarzenia Termin Organizator Miejsce 
organizacji 

Efekty 

Biuletyn 
Wojewódzkiego 
Urzędu Pracy 
w Zielonej Górze 

Artykuł Informacja dotycząca projektu 
innowacyjnego 
pt. PI-PWP TRANSADAPT 
realizowanego 
w ramach Priorytetu 
VI PO KL.  
 

Publikacja bezpłatna  
(brak zamkniętej 
grupy docelowej). 
Biuletyn 
zostanie przekazany 
m. in. dyrektorom 
powiatowych 
urzędów pracy 
z województwa 
lubuskiego. 

Styczeń 2015 r. WUP Zielona 
Góra/ 
Powiatowy 
Urząd Pracy w 
Sulęcinie. 

Nie dotyczy. Zapoznanie potencjalnych 
odbiorców Biuletynu  
z tematyką projektu 
innowacyjnego  
z komponentem 
ponadnarodowym wdrażanego 
w ramach Priorytetu VI PO KL. 
 

Spotkanie ze 
studentami 

Zaprezentowanie 
działalności, 
doświadczeń oraz 
obowiązków 
spoczywających 
na Wojewódzkim 
Urzędzie Pracy  
w Zielonej Górze.  

Spotkanie poświęcone było 
zapoznaniu studentów  
z usługami doradztwa 
zawodowego, które świadczy 
WUP w Zielonej Górze. Podczas 
spotkania zaprezentowano 
również zadania WUP  
w Zielonej Górze w zakresie 
wdrażania funduszy 
europejskich  
w perspektywie finansowej 
2014-2020. 
Uczestnicy spotkania otrzymali 
również materiały promocyjne, 
w tym Biuletyn WUP w Zielonej 
Górze za IV kwartał 2014 r., 
zawierający artykuł na temat 
projektu pt. PI-PWP 
TRANSADAPT. 

Studenci z terenu 
województwa 
lubuskiego. 

Kwiecień 2015 r. Wojewódzki 
Urząd Pracy  
w Zielonej 
Górze. 

Sala 
konferencyj-
na Wojewódz-
kiego Urzędu 
Pracy  
w Zielonej 
Górze. 

Kolportaż materiałów 
promocyjnych, w tym Biuletynu 
WUP w Zielonej Górze za IV 
kwartał 2014 r., zawierający 
artykuł na temat projektu pt. 
PI-PWP TRANSADAPT. 

Seminarium 
edukacyjno-
społeczne 
(warsztaty) 

Seminarium 
edukacyjno-
społeczne 
(warsztaty)  
w Kamieniu 
Pomorskim 

Seminarium edukacyjne  
w formie warsztatowej. 
Seminaria miały charakter 
merytoryczno-instruktażowy. 
W czasie seminarium 
zaprezentowano także 

Przedstawiciele 
działów HR, kadry 
zarządzającej, 
reprezentanci 
instytucji publicznych  
i środowisk 

27.01.2015 Fuda 
Agnieszka 
Laskowska 

Kamień 
Pomorski 

W seminarium uczestniczyło 20 
przedstawicieli działów HR, 
kadry zarządzającej, 
reprezentantów instytucji 
publicznych i środowisk 
społecznych. Każdy  



tematykę zarządzania wiekiem. 
Przedstawiono powstały 
produkt finalny wraz informację 
jak należy wdrożyć zarządzanie 
wiekiem w organizacji bazując 
na powstałym produkcie 
finalnym. 

społecznych  z uczestników seminarium 
uzyskał materiały promocyjno-
informacyjne oraz dostęp do 
produktu finalnego. 

Seminarium 
edukacyjno-
społeczne 
(warsztaty) 

Seminarium 
edukacyjno-
społeczne 
(warsztaty)  
w Zamościu 

Seminarium edukacyjne  
w formie warsztatowej. 
Seminaria miały charakter 
merytoryczno-instruktażowy. 
W czasie seminarium 
zaprezentowano także 
tematykę zarządzania wiekiem. 
Przedstawiono powstały 
produkt finalny wraz informację 
jak należy wdrożyć zarządzanie 
wiekiem w organizacji bazując 
na powstałym produkcie 
finalnym. 

Przedstawiciele 
działów HR, kadry 
zarządzającej, 
reprezentanci 
instytucji publicznych  
i środowisk 
społecznych  

04.02.2015 Fuda 
Agnieszka 
Laskowska 

Zamość W seminarium uczestniczyło 20 
przedstawicieli działów HR, 
kadry zarządzającej, 
reprezentantów instytucji 
publicznych i środowisk 
społecznych. Każdy  
z uczestników seminarium 
uzyskał materiały promocyjno-
informacyjne oraz dostęp do 
produktu finalnego. 

Seminarium 
edukacyjno-
społeczne 
(warsztaty) 

Seminarium 
edukacyjno-
społeczne 
(warsztaty)  
w Szczecinie 

Seminarium edukacyjne  
w formie warsztatowej. 
Seminaria miały charakter 
merytoryczno-instruktażowy. 
W czasie seminarium 
zaprezentowano także 
tematykę zarządzania wiekiem. 
Przedstawiono powstały 
produkt finalny wraz informację 
jak należy wdrożyć zarządzanie 
wiekiem w organizacji bazując 
na powstałym produkcie 
finalnym. 

Przedstawiciele 
działów HR, kadry 
zarządzającej, 
reprezentanci 
instytucji publicznych  
i środowisk 
społecznych  

06.02.2015 Fuda 
Agnieszka 
Laskowska 

Szczecin W seminarium uczestniczyło 11 
przedstawicieli działów HR, 
kadry zarządzającej, 
reprezentantów instytucji 
publicznych i środowisk 
społecznych. Każdy  
z uczestników seminarium 
uzyskał materiały promocyjno-
informacyjne oraz dostęp do 
produktu finalnego. 

Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny  
w Kamieniu 
Pomorskim 

W czasie panelu dyskusyjnego 
przybliżono ideę świadomego 
zarządzania wiekiem  
w przedsiębiorstwach, 
międzypokoleniowej 
współpracy oraz mentoringu. 
Zaprezentowano 

Przedstawiciele 
środowisk związanych  
z biznesem, polityką, 
działów HR, kadry 
zarządzającej, 
reprezentanci 
instytucji publicznych  

27.01.2015 Fuda 
Agnieszka 
Laskowska 

Kamień 
Pomorski 

W panelu dyskusyjnym 
uczestniczyło 15 przedstawicieli 
środowisk związanych  
z biznesem, polityką, 
przedstawicieli działów HR, 
kadry zarządzającej, 
reprezentantów instytucji 



wprowadzenie do zarządzania 
wiekiem (problemy, potrzeby, 
zmiany) oraz przedstawiono 
powiązanie przedsiębiorczości  
z zarządzaniem wiekiem. 
Przedstawiono także powstały 
produkt finalny wraz informację 
jak należy wdrożyć zarządzanie 
wiekiem w organizacji bazując 
na powstałym produkcie 
finalnym. Przeprowadzono 
dyskusję na temat użyteczności 
wypracowanego produktu 
finalnego oraz odpowiadano na 
pytania zainteresowanych  
wdrożeniem. 

i środowisk 
społecznych. 

publicznych i środowisk 
społecznych. Każdy  
z uczestników panelu 
dyskusyjnego uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 

Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny  
w Zamościu 

W czasie panelu dyskusyjnego 
przybliżono ideę świadomego 
zarządzania wiekiem  
w przedsiębiorstwach, 
międzypokoleniowej 
współpracy oraz mentoringu. 
Zaprezentowano 
wprowadzenie do zarządzania 
wiekiem (problemy, potrzeby, 
zmiany) oraz przedstawiono 
powiązanie przedsiębiorczości  
z zarządzaniem wiekiem. 
Przedstawiono także powstały 
produkt finalny wraz informację 
jak należy wdrożyć zarządzanie 
wiekiem w organizacji bazując 
na powstałym produkcie 
finalnym. Przeprowadzono 
dyskusję na temat użyteczności 
wypracowanego produktu 
finalnego oraz odpowiadano na 
pytania zainteresowanych  
wdrożeniem. 

Przedstawiciele 
środowisk związanych  
z biznesem, polityką, 
działów HR, kadry 
zarządzającej, 
reprezentanci 
instytucji publicznych  
i środowisk 
społecznych. 

04.02.2015 Fuda 
Agnieszka 
Laskowska 

Zamość W panelu dyskusyjnym 
uczestniczyło 20 przedstawicieli 
środowisk związanych  
z biznesem, polityką, 
przedstawicieli działów HR, 
kadry zarządzającej, 
reprezentantów instytucji 
publicznych i środowisk 
społecznych. Każdy  
z uczestników panelu 
dyskusyjnego uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 



Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny  
w Szczecinie 

W czasie panelu dyskusyjnego 
przybliżono ideę świadomego 
zarządzania wiekiem  
w przedsiębiorstwach, 
międzypokoleniowej 
współpracy oraz mentoringu. 
Zaprezentowano 
wprowadzenie do zarządzania 
wiekiem (problemy, potrzeby, 
zmiany) oraz przedstawiono 
powiązanie przedsiębiorczości  
z zarządzaniem wiekiem. 
Przedstawiono także powstały 
produkt finalny wraz informację 
jak należy wdrożyć zarządzanie 
wiekiem w organizacji bazując 
na powstałym produkcie 
finalnym. Przeprowadzono 
dyskusję na temat użyteczności 
wypracowanego produktu 
finalnego oraz odpowiadano na 
pytania zainteresowanych  
wdrożeniem. 

Przedstawiciele 
środowisk związanych 
z biznesem, polityką, 
działów HR, kadry 
zarządzającej, 
reprezentanci 
instytucji publicznych  
i środowisk 
społecznych. 

06.02.2015 Fuda 
Agnieszka 
Laskowska 

Szczecin W panelu dyskusyjnym 
uczestniczyło 10 przedstawicieli 
środowisk związanych  
z biznesem, polityką, 
przedstawicieli działów HR, 
kadry zarządzającej, 
reprezentantów instytucji 
publicznych i środowisk 
społecznych. Każdy  
z uczestników panelu 
dyskusyjnego uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 

Spotkanie  
z przedstawicie-
lami grupy 
docelowej 

HR na śniadanie 
(Brunch EB)  
w Warszawie  

Udział w spotkaniach  
z przedstawicielami działów HR 
w roli prelegenta w ramach 
cyklu spotkań. „HR na 
śniadanie" to biznesowe 
spotkania aktywizujące 
wymianę doświadczeń  
i sprzyjające refleksji nad 
kondycją polskiego HR. 
Inicjatywa łączy praktyczną 
wiedzę ekspertów-
moderatorów z możliwością 
dyskusji w hr-owym 
środowisku, a dla uczestników 
stwarza możliwość 
bezpośredniego dotarcia do 
osób decyzyjnych w HR.  Do 

Przedstawiciele 
działów HR i kadry 
zarządzającej 

10.02.2015 Studio Wiedzy  
Sp. z o.o. 
 
 

Warszawa W „HR na śniadanie”  
w Warszawie uczestniczyło 38 
przedstawicieli działów HR  
i kadry zarządzającej. Każdy  
z uczestników uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 



grona dyskutantów należą 
doświadczeni praktycy 
 z zakresu HR. Podczas 
spotkania przedstawiono 
powstały produkt finalny wraz  
z informacją jak należy go 
wdrożyć w organizacji.  

Spotkanie  
z przedstawi-
cielami grupy 
docelowej 

HR na śniadanie w 
Poznaniu  

Udział w spotkaniach  
 przedstawicielami działów HR 
w roli prelegenta  
w ramach cyklu spotkań. „HR 
na śniadanie" to biznesowe 
spotkania aktywizujące 
wymianę doświadczeń  
i sprzyjające refleksji nad 
kondycją polskiego HR. 
Inicjatywa łączy praktyczną 
wiedzę ekspertów-
moderatorów z możliwością 
dyskusji w hr-owym 
środowisku, a dla uczestników 
stwarza możliwość 
bezpośredniego dotarcia do 
osób decyzyjnych w HR.  Do 
grona dyskutantów należą 
doświadczeni praktycy  
z zakresu HR. Podczas 
spotkania przedstawiono 
powstały produkt finalny wraz 
zi informacją jak należy go 
wdrożyć w organizacji.  

Przedstawiciele 
działów HR i kadry 
zarządzającej 

11.02.2015 Studio Wiedzy  
Sp. z o.o. 
 
 

Poznań W „HR na śniadanie”  
w Poznaniu uczestniczyło 11 
przedstawicieli działów HR  
i kadry zarządzającej. Każdy z 
uczestników uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 

Spotkanie  
z przedstawicie-
lami grupy 
docelowej 

HR na śniadanie  
w Krakowie 

Udział w spotkaniach  
z przedstawicielami działów HR 
w roli prelegenta  
w ramach cyklu spotkań. „HR 
na śniadanie" to biznesowe 
spotkania aktywizujące 
wymianę doświadczeń  
i sprzyjające refleksji nad 
kondycją polskiego HR. 

Przedstawiciele 
działów HR i kadry 
zarządzającej 

12.02.2015 Studio Wiedzy  
Sp. z o.o. 
 
 

Kraków W „HR na śniadanie”  
w Krakowie  uczestniczyło 18 
przedstawicieli działów HR 
 i kadry zarządzającej. Każdy  
z uczestników uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 



Inicjatywa łączy praktyczną 
wiedzę ekspertów-
moderatorów  
z możliwością dyskusji w hr-
owym środowisku, a dla 
uczestników stwarza możliwość 
bezpośredniego dotarcia do 
osób decyzyjnych w HR.  Do 
grona dyskutantów należą 
doświadczeni praktycy  
z zakresu HR. Podczas 
spotkania przedstawiono 
powstały produkt finalny wraz z 
informacją jak należy go 
wdrożyć w organizacji.  

Spotkanie  
z przedstawicie-
lami grupy 
docelowej 

HR na śniadanie  
w Łodzi 

Udział w spotkaniach  
z przedstawicielami działów HR 
w roli prelegenta  
w ramach cyklu spotkań. „HR 
na śniadanie" to biznesowe 
spotkania aktywizujące 
wymianę doświadczeń  
i sprzyjające refleksji nad 
kondycją polskiego HR. 
Inicjatywa łączy praktyczną 
wiedzę ekspertów-
moderatorów  
z możliwością dyskusji w hr-
owym środowisku, a dla 
uczestników stwarza możliwość 
bezpośredniego dotarcia do 
osób decyzyjnych w HR.  Do 
grona dyskutantów należą 
doświadczeni praktycy  
z zakresu HR. Podczas 
spotkania przedstawiono 
powstały produkt finalny wraz  
z informacją jak należy go 
wdrożyć w organizacji.  

Przedstawiciele 
działów HR i kadry 
zarządzającej 

17.02.2015 Studio Wiedzy  
Sp. z o.o. 
 
 

Łódź W „HR na śniadanie”  
w Łodzi  uczestniczyło 13 
przedstawicieli działów HR  
i kadry zarządzającej. Każdy  
z uczestników uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 



Spotkanie  
z przedstawicie-
lami grupy 
docelowej 

HR na śniadanie  
w Gdańsku 

Udział w spotkaniach  
z przedstawicielami działów HR 
w roli prelegenta w ramach 
cyklu spotkań. „HR na 
śniadanie" to biznesowe 
spotkania aktywizujące 
wymianę doświadczeń  
i sprzyjające refleksji nad 
kondycją polskiego HR. 
Inicjatywa łączy praktyczną 
wiedzę ekspertów-
moderatorów z możliwością 
dyskusji w hr-owym 
środowisku, a dla uczestników 
stwarza możliwość 
bezpośredniego dotarcia do 
osób decyzyjnych w HR.  Do 
grona dyskutantów należą 
doświadczeni praktycy  
z zakresu HR. Podczas 
spotkania przedstawiono 
powstały produkt finalny wraz  
z informacją jak należy go 
wdrożyć w organizacji.  

Przedstawiciele 
działów HR i kadry 
zarządzającej 

19.02.2015 Studio Wiedzy  
Sp. z o.o. 
 
 

Gdańsk W „HR na śniadanie”  
w Gdańsku  uczestniczyło 31 
przedstawicieli działów HR  
i kadry zarządzającej. Każdy  
z uczestników uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 

Konferencja  
z przedstawicie-
lami grupy 
docelowej 

Konferencja HR 
SOLUTIONS 
TRENDS  
w Warszawie 

Udział w konferencji dotyczącej 
informatycznych rozwiązań dla 
działów HR  
w roli prelegenta. Udział 
zaowocował bezpłatnym 
wywiadem dla telewizji 
branżowej z zakresu HR. 
Konferencja w której 
Beneficjent brał udział 
dotyczyła nowoczesnych 
systemów i rozwiązań 
informatycznych dla 
departamentów Human 
Resources. Swoje produkty 
 i usługi zaprezentowali  
kluczowi gracze na rynku,  

Przedstawiciele 
działów HR, IT 
 i kadry zarządzającej 

24.02.2015 Innovative 
Group  
Sp. z o.o. 

Warszawa W konferencji uczestniczyło 61 
przedstawicieli działów HR  
i kadry zarządzającej. Każdy  
z uczestników uzyskał materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 



a wiedzą i doświadczeniem 
podzielili się eksperci branżowi. 
Podczas konferencji 
przedstawiono powstały 
produkt finalny wraz 
 z informacją jak należy go 
wdrożyć w organizacji. 
 

Konferencja  
z przedstawicie-
lami grupy 
docelowej 

Konferencja 
Warszawskie Dni 
Rekrutacji  
w Warszawie 

Wystawienie na konferencji  
z zakresu HR stoiska 
prezentującego produkt 
finalny. W konferencji wzięło 
udział 500 uczestników w tym 
duże grono kadry zarządzającej 
oraz specjalistów z zakresu HR. 
W czasie konferencji 
Beneficjent miał okazję 
przeprowadzić 21 rozmów  
z zainteresowanymi 
uczestnikami konferencji. 
Udział zaowocował bezpłatnym 
artykułem na portalu 
HRstandard.pl. 
 

Przedstawiciele 
środowisk związanych  
z biznesem, polityką, 
działów HR, kadry 
zarządzającej, 
reprezentanci 
instytucji publicznych  
i środowisk 
społecznych. 

12.02.2015–
13.02.2015 

HRstandard 
Barbara Zych 

Warszawa W konferencji wzięło udział 500 
uczestników w tym duże grono 
kadry zarządzającej oraz 
specjalistów z zakresu HR. 
Zainteresowanym uczestnikom 
przekazano materiały 
promocyjno-informacyjne oraz 
dostęp do produktu finalnego. 

Publikacja  
w Biuletynie 
projektu 
systemowego 
Efektywnie, 
Fachowo, 
Skutecznie na 
Warmii 
 i Mazurach  
Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej  
w Olsztynie 
(grudzień 2014 r.) 

Artykuł pt. „Social 
Venture Capital 
jako innowacyjne 
narzędzie 
wspierania 
rozwoju ekonomii 
społecznej” 

Informacja nt. postępów we 
wdrażaniu projektu 
innowacyjnego pt. Venture 
Capital jako nowe 
 i skuteczne narzędzie wsparcia 
kapitałowego  
w aktywizacji zawodowej 
młodzieży powyżej 15 r. ż. 
 z terenu województwa 
warmińsko-mazurskiego 
realizowany w ramach 
Poddziałania 7.2.1. PO KL 

Publikacja bezpłatna. 
Biuletyn został 
przekazany wszystkim 
dyrektorom OPS, 
PCPR 
z woj. warm.-mazur., 
a także samorządom 
lokalnym, podmiotom 
reintegracyjnym (CIS, 
ZAZ, KIS)  
z regionu  

Styczeń 2015 r.  ROPS Olsztyn woj. 
warmińsko-
mazurskie  

Potencjalni użytkownicy 
modelu mogli się zapoznać  
z informacjami na temat 
funkcjonowania narzędzia SVC 



Upowszechn. Forum 
konsultacyjne 

Celem spotkania są konsultacje 
modelu wypracowanego  
w ramach projektu INNO-
BROKER, którego głównym 
zadaniem jest inicjowanie oraz 
rozwój współpracy nauki  
z biznesem 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 
 Decydenci  
(branża IT) 

2015.01.23 Inno-brokerzy 
Koordynato-
rzy  

Hotel 
Campanile 

 Promocja projektu 
 Konsultacje modelu 

wstępnego i wprowadzenie 
zmian do finalnego 

 S&B matching i networking 
 Promocja Platformy 
 Prezentacja źródeł 

finansowania innowacji 

Upowszechn. Spotkanie 
informacyjne 

Celem spotkania była dyskusja 
nad możliwością podjęcia 
współpracy z zakresu transferu 
wiedzy i innowacji  
w przetwórstwie żywności 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 
 Decydenci 
(branża 
przetwórstwa 
żywności) 

2015.01.23 Wydział Nauk 
o Żywności  
i 
Biotechnologii 
UP w Lublinie 

Wydział Nauk 
o Żywności 
i 
Biotechnologii 
UP w Lublinie, 
ul. Skromna 8 

 Promocja projektu 
 Promocja Platformy 
 Prezentacja źródeł 

finansowania innowacji 
 S&B matching i networking 

Upowszechn. Seminarium inno-
brokerów ze 
studentami 
Politechniki 
Lubelskiej 

Kontynuacja efektywnej 
współpracy naukowców 
polskich z włoskimi z Area 
Science Park i Uniwersytetu  
w Trieście 

 Młodzi naukowcy 
 Studenci 
 Doktoranci 
 Przedsiębiorcy 

2015.01.23 Inno-brokerzy 
Koordynator 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnolo-
giczny 

 Promocja projektu 
 Relacja studentek z praktyk 

Erasmus 
 Zapoznanie z włoskimi 

technologiami 
niskoemisyjnymi 

 Omówienie dalszej 
współpracy z instytucjami 
włoskimi 

Upowszechn. Forum 
konsultacyjne 

Celem spotkania są konsultacje 
modelu wypracowanego  
w ramach projektu INNO-
BROKER, którego głównym 
zadaniem jest inicjowanie oraz 
rozwój współpracy nauki  
z biznesem 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 
 Decydenci  
(branża konstrukcji 
maszyn i pojazdów, 
projektowania oraz 
designu) 

2015.02.05 Inno-brokerzy 
Koordynato-
rzy 

Hotel 
Campanile 

 Promocja projektu 
 Konsultacje modelu 

wstępnego i wprowadzenie 
zmian do finalnego 

 S&B matching i networking 
 Promocja Platformy 
 Prezentacja źródeł 

finansowania innowacji 
 

Upowszechn. Spotkanie 
promocyjne 

Spotkanie „Centrum 
Nanomateriałów 
Funkcjonalnych – nowe 
możliwości badawcze”, 
podsumowujące i finalizujące 
projekt POIG.02.01.00-06-
024/09. 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 

2015.02.09 Wydział 
Chemii UMCS 

Wydział 
Chemii UMCS 

 Zapoznanie z infrastrukturą  
i ofertą badawczą  

 Współpraca z Centrum 
komercjalizacji badań UMCS 

 Umieszczenie oferty CNF na 
Platformie inno-broker  



Wł. do nurtu Panel dyskusyjny Celem spotkania jest promocja 
oraz włączenie do nurtu polityki 
modelu INNO-BROKER, którego 
głównym zadaniem jest 
inicjowanie oraz rozwój 
współpracy nauki z biznesem 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 
 Decydenci  

2015.02.20 Inno-brokerzy 
Koordynato-
rzy 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnolo-
giczny 

 Promocja projektu 
 Wsparcie młodych 

naukowców w aplikacji do 
Programu LIDER z NCBiR 

 Przedstawienie 
przedsiębiorcom potencjału 
naukowego Lubelszczyzny 

 Przedstawienie decydentom 
potencjału naukowego 
Lubelszczyzny 

Upowszechn. Informacja  
i spotkania 
informacyjne 

Promocja Programu 
Inteligentny Rozwój, który 
dofinansuje projekty 
badawczo-rozwojowe 
prowadzone przez 
przedsiębiorców. Jego 
beneficjenci mogą realizować 
projekty samodzielnie lub we 
współpracy z sektorem nauki. 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 

2015.02.23 Inno-brokerzy 
Koordynato-
rzy 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnolo-
giczny 
www.inno-
broker.lpnt.pl 
 

 Promocja projektu 
 Promocja POIR 

Wł. do nurtu 
Upowszechn. 

Debata 
międzynarodowa 

Udział w debatach 
odbywających się ramach 
projektu „Student z inicjatywą. 
Wektor oszczędzania energii”, 
realizowanego przez Urząd 
Miasta Lublin, Agencję Rozwoju 
Prywatnej Inicjatywy (Iwano-
Frankowsk, Ukraina) oraz 
Komitet Wykonawczy Rady 
Miasta Iwano-Frankowsk 
(Ukraina) przy dofinansowaniu 
z Unii Europejskiej w ramach 
Programu Współpracy 
Transgranicznej Polska-
Białoruś-Ukraina 2007-2013 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 
 Decydenci  
 

2015.02.26 Miasto Lublin 
ARPI 
KWRM Iwano-
Frankowsk 
 

Iwano-
Frankowsk, 
Ukraina 

 Promocja projektu 
 Udział w debacie 
 Przygotowanie trans 

granicznych projektów  
w obszarze energetyki 

 Zacieśnianie współpracy 
międzynarodowej 

 Włączanie modelu do nurtu 
polityki międzynarodowej 

Upowszechn. Forum 
konsultacyjne 

Celem spotkania są konsultacje 
modelu wypracowanego  
w ramach projektu INNO-
BROKER, którego głównym 
zadaniem jest inicjowanie oraz 
rozwój współpracy nauki  

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 
 Decydenci  
(biogospodarka) 

2015.03.06 Inno-brokerzy 
Koordynato-
rzy 

Hotel 
Campanile 

 Promocja projektu 
 Konsultacje modelu 

wstępnego i wprowadzenie 
zmian do finalnego 

 S&B matching i networking 
 Promocja Platformy 

http://www.inno-broker.lpnt.pl/
http://www.inno-broker.lpnt.pl/


z biznesem  Prezentacja źródeł 
finansowania innowacji 

Upowszechn. Szkolenie 
zorganiz. przy 
pomocy inno-
brokerów 

Szkolenie z zakresu 
neurodydaktyki, adresowane 
do pedagogów, nauczycieli, 
asystentów nauczycieli, 
konsultantów, metodologów 
oraz osób, którym zależy na 
mądrej edukacji młodego 
pokolenia 

 Młodzi naukowcy 
 Studenci 
 Doktoranci 
 Przedsiębiorcy 

2015.03.07 Neuro-
stimulus 
Marta 
Ratomska - 
doktorantka 
KUL 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnolo-
giczny 

 Promocja projektu – 
rozdanie broszur 
informacyjnych 

Upowszechn. Warsztaty 
 z aplikowania do 
Programu LIDER  
z NCBiR 

Inno-brokerzy zachęcają 
młodych naukowców  
z województwa lubelskiego do 
aplikowania w Programie LIDER 
organizowanym przez NCBiR 

 Młodzi naukowcy 
 

2015.02. 09 – 
2015.03.15 

Inno-brokerzy 
Koordynator 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnolo-
giczny 

 Zapoznanie z warunkami 
aplikowania  

 Prezentacja lubelskich 
LIDERÓW 

 Dyskusja nad 
innowacyjnością prac 

 Warsztat pisania wniosków 
aplikacyjnych 

Wł. do nurtu 
Upowszechn. 

Debata 
międzynarodowa 

Udział w obradach okrągłego 
stołu w mieście Iwano-
Frankiwsku na Ukrainie, mające 
na celu omówienie perspektyw 
współpracy w kierunku 
oszczędzania energii  
i efektywności energetycznej. 
Organizatorami spotkania była 
NGO Agencja Rozwoju 
Prywatnej Inicjatywy oraz 
Iwano-Frankiwski Narodowy 
Uniwersytet Ropy i Gazu 
(IFNURG). 

 przedstawiciele 
lubelskich uczelni 

 administracja 
miasta Lublin 

  przedsiębiorcy 
wraz z 
organizacjami 
zainteresowanymi 
wdrażaniem 
technologii 
efektywnych 
energetycznie 

 Lubelski Park 
Naukowo-
Technologiczny 

2015.03.13 Miasto Lublin 
ARPI 
IFNURG  

Iwano-
Frankowsk, 
Ukraina 

 Promocja projektu 
 Udział w debacie 
 Przygotowanie trans 

granicznych projektów  
w obszarze energetyki 

 Zacieśnianie współpracy 
międzynarodowej 

 Włączanie modelu do nurtu 
polityki międzynarodowej 

Wł. do nurtu 
Upowszechn. 

Konferencja o 
zasięgu lokalnym 

I Konferencja Przedsiębiorczych  Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 
 Decydenci  

2015.03.14 Burmistrz 
Bychawy 

Bychawskim 
Centrum 
Kultury 

 Promocja projektu 
 Włączanie modelu do nurtu 

polityki lokalnej 

Wł. do nurtu 
Upowszechn. 

Wizyta studyjna Wizyta studyjna grupy 
studentów architektury z Ivano-
Frankowska 

 Studenci ukraińscy 2015.03.18 Inno-brokerzy 
Koordynator 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnolo-

 Promocja projektu 
 Zacieśnianie współpracy 

międzynarodowej 



giczny  Włączanie modelu do nurtu 
polityki międzynarodowej 

 Promocja wydruku 3D 
lubelskich firm 

Wł. do nurtu 
Upowszechn. 

Delegacja 
gospodarcza 

Delegacja gospodarcza z 
Indonezji, zaproszona do Polski 
w ramach programu 
„Aktywizacja eksportu na 
wybranych rynkach” 
realizowanego przez 
Ministerstwo Gospodarki. 
Program jest odpowiedzią na 
rosyjskie embargo. Celem 
programu jest promocja 
polskiej gospodarki oraz 
pozyskanie nowych, 
alternatywnych rynków zbytu  
w wybranych krajach spoza 
Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. 

 Przedsiębiorcy 
 Naukowcy 

2015.03.18 Inno-brokerzy 
Koordynator 

Lubelski Park 
Naukowo-
Technnolo-
giczny 

 Promocja projektu 
 Zacieśnianie współpracy 

międzynarodowej 
 Włączanie modelu do nurtu 

polityki międzynarodowej 
 Promocja innowacyjnych 

produktów lubelskich firm 

Opracowanie 
2 audycji 
radiowych 

2 audycje radiowe 
emitowane 
w lokalnych 
rozgłośniach 
radiowych 
odbieranych na 
terenie 
województwa 
śląskiego  

Audycje radiowe mają na celu 
rozpowszechnienie i utrwalenie 
wiedzy o możliwościach 
i korzyściach wynikających 
z rozwoju sektora ekonomii 
społecznej. Ponadto wspierają 
promocję projektu oraz jego 
efektów. 

Grupy docelowe 
projektu,  
w tym 
przedstawiciele PES, 
JST, OWES, na terenie 
województwa 
śląskiego, 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego oraz 
organizacji 
pracodawców 

Opracowanie -  
I kwartał 2015 r. 
(emisja w dniach 
13-17.04.2015 r.)  

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Rozgłośnie: 
Antyradio, 
Zet Gold 

Wypromowanie ekonomii 
społecznej jako skutecznego 
i efektywnego 
mechanizmu rozwiązywania 
problemów społecznych oraz 
instrumentu rozwoju lokalnego 

Opracowanie 3 
artykułów 
sponsorowanych i 
ogłoszeń 
prasowych 

3 artykuły 
sponsorowane 
o projekcie i jego  
produkcie 
finalnym  

Głównym celem 
publikacji artykułów 
sponsorowanych było 
zachęcenie potencjalnych 
użytkowników  
i odbiorców produktu finalnego 
do zapoznania się z założeniami 
projektu, a także samym 

Grupy docelowe 
projektu, w tym 
przedstawiciele PES, 
JST, OWES, na terenie 
województwa 
śląskiego, 
przedstawiciele 
środowiska 

5 i 12 luty 2015 r., 
5 marca 2015 r. 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Gazeta 
Wyborcza 

Upowszechnienie informacji 
o możliwościach portalu 
erpes.pl i zwiększenie jego  
rozpoznawalności wśród 
potencjalnych użytkowników   



produktem. Ponadto 
promowały one sektor 
ekonomii społecznej jako 
skuteczny i efektywny 
instrument rozwiązywania 
problemów społecznych. 

naukowego oraz 
organizacji 
pracodawców 

Prowadzenie 
i aktualizowanie 
ogólnodostępnej 
strony WWW 
projektu 

Strona 
internetowa 
projektu pi.rops-
katowice.pl 

Na potrzeby realizacji projektu 
utworzono stronę internetową 
projektu: pi.rops-katowice.pl, 
która pełni przede wszystkim 
funkcję promocyjną. Są na niej  
zamieszczane informacje 
związane z projektem,  
w tym m.in.:  jego założenia, 
aktualne wydarzenia oraz 
wypracowane materiały. 

Wszystkie grupy 
docelowe projektu,  
w tym 
przedstawiciele PES, 
JST na terenie 
województwa 
śląskiego oraz ROPS, 
UM, WUP, OWES na 
terenie całego kraju,  
a także 
przedstawiciele 
środowiska 
naukowego 
i organizacji 
pracodawców  

Działanie  
o charakterze 
ciągłym 

Regionalny 
Ośrodek 
Polityki 
Społecznej 
Województwa 
Śląskiego 

Nie dotyczy Głównym efektem 
prowadzenia i aktualizowania 
strony jest bieżące 
informowanie o prowadzonych 
działaniach projektu 
i zachęcenie do włączenia się  
w ich współrealizację  

Konferencja  Kongres XXV-lecia 
Samorządu 
Terytorialnego  
w Poznaniu 

Kongres to największe 
spotkanie samorządowe 
ostatnich lat. Odbył się z okazji 
25 rocznicy przyjęcia przez 
Sejm RP w dniu 8 marca 1990 
roku ustawy o samorządzie 
terytorialnym.  
 

 

Przedstawiciele 
jednostek samorządu 
terytorialnego. Wśród 
zaproszonych gości 
byli: Prezes Rady 
Ministrów Ewa 
Kopacz, Sekretarz 
Stanu  
w Ministerstwie 
Finansów Olgierd 
Dziekoński, Minister 
Spraw Zagranicznych 
Grzegorz Schetyna 
oraz Minister 
Infrastruktury  
i Rozwoju Maria 
Wasiak.   

 
 

5-6 marca br. Wspólna 
inicjatywa 
sześciu 
ogólnopols-
kich 
organizacji 
samorządo-
wych 
wchodzących 
w skład 
Komisji 
Wspólnej 
Rządu  
i Samorządu 
Terytorialne-
go: Unii 
Metropolii 
Polskich, Unii 
Miasteczek 

Poznań W kongresie wzięło udział 
ponad 1300 samorządowców  
i gości. W jego trakcie, na 
stoisku MAC, prezentowano 
projekty innowacyjne 
adresowane do samorządów 
realizowane w ramach 
Działania 5.2 „Wzmocnienie 
potencjału administracji 
samorządowej” PO KL. Wśród 
nich znalazły się m.in.: Portrety 
szpitali –mapy możliwości” 
Uniwersytetu Ekonomicznego 
we Wrocławiu, „Program 
Aktywności Samorządowej 
PAS” Fundacji Inicjatyw 
Menedżerskich.  



 Polskich, 
Związku Gmin 
Wiejskich RP, 
Związku Miast 
Polskich, 
Związku 
Powiatów 
Polskich oraz 
Związku 
Województw 
RP.   

Seminarium Subregionalne 
seminarium 

Budowanie odpowiedniego 
kontekstu wdrożeniowego  
o  charakterze włączania do 
polityki edukacyjnej oraz 
upowszechniania rezultatów 
projektu  

Dyrektorzy  
i nauczyciele szkół 
gimnazjalnych w woj. 
Podkarpackim i ich 
organy prowadzące  

14.01.2015 IBS Przemyśl Zgłoszenie szkół gimnazjalnych 
do fazy upowszechniania 

Seminarium Subregionalne 
seminarium 

Budowanie odpowiedniego 
kontekstu wdrożeniowego  
o  charakterze włączania do 
polityki edukacyjnej oraz 
upowszechniania rezultatów 
projektu  

Dyrektorzy 
 i nauczyciele szkół 
gimnazjalnych w woj. 
Podkarpackim i ich 
organy prowadzące  

24.02.2015 IBS Skrzyszów  
k. Ropczyc 

Zgłoszenie szkół gimnazjalnych 
do fazy upowszechniania 

Szkolenia  Szkolenia z 4 
języków 
programowania: 
JAVA, 
JAVASCRIPT, PHP i 
SQL 

Podniesienie kompetencji 
nauczycieli informatyki ze szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących w zawodzie 
„technik informatyk” 
 i pokrewnych w woj. 
zachodniopomorskim 

Nauczyciele 
informatyki z szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących  
w zawodzie „technik 
informatyk”  
i pokrewnych  
z Koszalina  
i Kołobrzegu 

07.02.2015r. – 
28.03.2015 

Szczeciński 
Park 
Naukowo-
Technologicz-
ny Sp. z o.o. 

Koszalin, ul. 
Partyzantów 
17 

 

Szkolenia  Szkolenia z 4 
języków 
programowania: 
JAVA, 
JAVASCRIPT, PHP i 
SQL 

Podniesienie kompetencji 
nauczycieli informatyki ze szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących w zawodzie 
„technik informatyk”  
i pokrewnych w woj. 
zachodniopomorskim 

Nauczyciele 
informatyki z szkół 
ponadgimnazjalnych 
kształcących  
w zawodzie „technik 
informatyk”  
i pokrewnych 

15.02.2015r. – 
10.05.2015 r. 

Szczeciński 
Park 
Naukowo-
Technologicz-
ny Sp. z o.o. 

Szczecin,  
ul. Królowej 
Korony 
Polskiej 21 

 



Goleniowa, Chojny  
i Szczecina  

Warsztaty „Wybór drogi 
zawodowej – czyli 
obalamy 
stereotypy 

Spotkania z coachem miały na 
celu poznanie swoich mocnych 
i słabych stron oraz 
zaplanowanie swojej ścieżki 
zawodowej np. w kierunkach 
technicznych (informatycznych) 

Uczennice szkół 
gimnazjalnych ze 
szkół rejonu 
koszalińskiego 

17-18.03.2015 r. Szczeciński 
Park 
Naukowo-
Technologicz-
ny Sp. z o.o. 
wraz  
z Parkiem 
Technologicz-
nym SA  
w Koszalinie 

Koszalin,  
ul. 
Partyzantów 
17 

 

Podpisanie 
porozumienia 

Umowa 
porozumienie  
o współpracy  
z Parkiem 
Technologicznym 
SA w Koszalinie 

Promowanie projektu B2E  
w rejonie koszalińskim 

Odbiorcy 
i użytkownicy 
projektu w rejonie 
koszalińskim 

04.03.2015 r. - -  

 


