
  

 

 

Plan Działania 

Grupy Roboczej ds. upowszechniania i mainstreamingu  

Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe 

 

Okres realizacji: 2012 - 2013 

I. Wstęp 

Grupa Robocza ds. upowszechniania i mainstreamingu Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe w oparciu o 

przygotowany zestaw narzędzi ma na celu udzielanie wsparcia beneficjentom wdrażającym projekty innowacyjne w realizowanych przez nich 

działaniach upowszechniających i włączeniowych, zgodnie ze swoimi możliwościami oraz w zakresie podległym danej instytucji wchodzącej  

w skład Grupy. Celem działania Grupy Roboczej będzie także wsparcie merytoryczne, które pozwoli na wymianę doświadczeń, niwelowanie 

pojawiających się problemów oraz uwzględnienie w rozwiązaniach rzeczywistych potrzeb głównego nurtu polityki oraz wypracowanie efektywnych 

form dialogu między beneficjentami projektów innowacyjnych, a decydentami politycznymi poprzez zwiększenie efektywności działań mających na 

celu wdrożenie do powszechnego stosowania wypracowanych produktów finalnych.  

Udział beneficjentów w spotkaniach Grupy Roboczej ma charakter dobrowolny, a jedynym ograniczeniem wsparcia ze strony Grupy Roboczej dla 

beneficjenta jest pozytywna walidacja produktu finalnego.  

Niniejszy Plan Działania ma na celu zaplanowanie i usystematyzowanie działań Grupy oraz będzie jednocześnie stanowić sprawozdanie  

z jej działalności. Planuje się, że Grupa Robocza będzie się spotykać co najmniej raz na kwartał. 

 

 



  

 

 

II.  Narzędzia wsparcia wypracowane przez GR  

Część zaproponowanych przez Grupę narzędzi ma charakter uniwersalny. Mogą być one adaptowane przez różnych beneficjentów projektów 

innowacyjnych, IP/IP2 oraz Sieci Tematyczne (krajowe lub regionalne). W działania związane z rozpowszechnianiem informacji o narzędziach 

uniwersalnych oraz rekomendowaniem ich wdrażania włączony będzie KIW. Część narzędzi ma natomiast charakter właściwy jedynie dla 

beneficjentów i produktów finalnych wspieranych w ramach KST Edukacja i Szkolnictwo Wyższe. 

Poniżej znajduje się zestaw narzędzi wsparcia, wraz z planem ich przygotowania, proponowanych przez GR zarówno o charakterze uniwersalnym 

jak też do zastosowania konkretnie przez Grupę Roboczą w ramach KST Edukacja i Szkolnictwo Wyższe. Poniższa lista może ulegać 

modyfikacjom oraz uzupełnieniu w zależności od potrzeb beneficjentów oraz możliwości Członków GR. 

 

Lp. Rodzaj narzędzia Osoba/instytucja 

odpowiedzialna za 

przygotowanie narzędzia
1
 

Termin przygotowania Uwagi 

Narzędzia uniwersalne 

1. Opis zwalidowanego 

produktu finalnego 

projektu innowacyjnego. 

GR Grudzień  Narzędzie ma na celu przekazywać w sposób syntetyczny 

najważniejsze informacje związane z produktem finalnym 

projektu innowacyjnego. Docelowo narzędzie będzie 

dostępne na portalu KIW.   

                                                           
1
 W przypadku kiedy narzędzie nie wymaga opracowania lub wypracowania ścieżki postępowania dla jego efektywnego wdrożenia, proponuje się wpisać 

„gotowe do zastosowania”. 



  

 

 

2. Konkursy na projekty 

innowacyjne 

Sekretariat KST Na bieżąco 1) Zachęcanie do udziału w konkursach organizowanych 

przez MRR, np. Dobre praktyki EFS 

2) Udział w konkursie na najlepszą innowację społeczną 

organizowanym przez KIW 

3. Promocja rezultatów 

projektu (regionalne 

konferencje 

podsumowujące PO KL) 

Sekretariat Ogólny ST Raz na kwartał Informacje o innowacyjnych produktach przesyłane do 

Sekretarzy Regionalnych Sieci Tematycznych. 

4. Baza  wydarzeń KST Sekretariat KST Aktualizowana raz kwartał  Narzędzie daje możliwość uzyskania informacji o 

spotkaniu, panelu dyskusyjnym, warsztatach, konferencji 

etc, w ramach których uczestnikami spotkania mogą być 

inni beneficjenci projektów innowacyjnych. W raz z 

końcem każdego kwartału Sekretariat KST będzie 

przesyłał mailowe zapytanie do KST ws tego typu 

wydarzeń. Na  koniec tego okresu zbiorcza informacja 

będzie wysyłana do KST. Docelowo narzędzie będzie 

dostępne na portalu KIW 

5. Baza ambasadorów KST Sekretariat KST Aktualizowana raz na kwartał Narzędzie pozwalające na poszukiwanie podmiotów, 

które mogą wspierać projekty innowacyjne. W raz z 

końcem każdego kwartału Sekretariat KST będzie 

przesyłał mailowe zapytanie do KST o zgłaszanie 

podmiotów zainteresowanych współpracą w zakresie 

upowszechniania i włączania produktów finalnych 



  

 

 

projektów innowacyjnych.. Na  koniec tego okresu 

zbiorcza informacja będzie wysyłana do KST. Docelowo 

narzędzie dostępne będzie na portalu KIW 

6. Mapa projektów PO KL  Sekretariat KST Aktualizowana raz na kwartał Narzędzie ma na celu umożliwić m.in. podejmowanie 

wspólnych inicjatyw upowszechniających i włączajacych 

beneficjentów projektów innowacyjnych poprzez 

tworzenie tzw.  klastrów projektowych, poprawić system 

komunikacji między nimi. Dokument zawiera opisy 

projektu, dane kontaktowe do osób zaangażowanych w 

projekty. 

Narzędzia do wypracowania/zastosowania przez GR 

1. Informacje o 

projekcie/produkcie na 

stronach internetowych 

członków GR. 

GR Po wypełnieniu opisu 

walidowanego produktu 

finalnego projektu 

innowacyjnego przez 

beneficjentów 

Działanie pozwalające na upowszechnianie informacji o 

produkcie za pomocą internetu poprzez członków GR, 

którzy w swoich działaniach docierają do szerokiego 

wachlarza decydentów.  

2. Publikacje w 

czasopismach 

branżowych, także 

wydawanych przez 

członków GR. 

GR Na bieżąco Po przygotowaniu formatki opisu projektu/produktu 

informacje o produktach finalnych mogą być 

zamieszczane w czasopismach branżowych, w tym także 

wydawanych przez członków GR. 

3. Spotkania z Dyrektorami 

Departamentów MEN 

Członek GR z ramienia MEN  Okresowo Spotkania tematyczne, gdy zbiorą się 3-4 produkty o tej 

samej czy zbliżonej tematyce. Spotkania mają na celu 



  

 

 

zaprezentowanie produktów finalnych Dyrektorom 

Departamentów MEN i ułatwić wdrożenie narzędzi do 

głównego nurtu polityki/praktyki.   

4. Zachęcanie 

beneficjentów do 

uzyskiwania patronatu 

MEN dla produktu.  

Członek GR z ramienia MEN Grudzień Przedstawienie beneficjentom procedury występowania o 

patronat Ministra Edukacji Narodowej: 

Regulamin przyznawania w MEN patronatów oraz 

wniosek o honorowy patronat, czyli cała polityka 

patronacka w MEN znajduje się pod następującym 

linkiem 

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&

view=category&layout=blog&id=73&Itemid=99. 

5. Promocja rezultatów 

projektu w pracach 

naukowych 

MEN/ORE Na bieżąco Informacja do NCBiR o projektach innowacyjnych i 

produktach oraz o możliwości włączenia tej tematyki do 

prac badawczych i naukowych. 

6. Promocja rezultatów 

projektu wśród władz 

lokalnych i 

samorządowych (w 

zakresie dostępnym dla 

Instytutu Promocji 

Nauczycieli 

"Solidarność" oraz 

Związku Zawodowego 

Instytut Promocji Nauczycieli 

"Solidarność" oraz Związek 

Zawodowy NSZZ 

"Solidarność. 

Na bieżąco Działanie podejmowane w czasie wydarzeń 

realizowanych przez Instytut Promocji Nauczycieli 

"Solidarność" oraz Związek Zawodowy NSZZ 

"Solidarność” 

http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemid=99
http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=73&Itemid=99


  

 

 

NSZZ "Solidarność",  

uczelnie) 

7. Baza certyfikatów GR Na bieżąco Wskazanie listy podmiotów, w ramach których 

beneficjenci projektów innowacyjnych będą mogli 

certyfikować wypracowane rozwiązania 

8. Baza szkół GR Nd. Dane wszystkich szkół na obszarze kraju. 

 


