
PROTOKÓŁ 
ZE SPOTKANIA GRUPY ROBOCZEJ REGIONALNEJ SIECI TEMATYCZNEJ  

DS. PERSPEKTYWY 2014-2020 

W dniu 12 marca 2013 roku w Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego odbyło 
się drugie spotkanie grupy roboczej Regionalnej Sieci Tematycznej ds. perspektywy 2014-2020.  

Celem grupy roboczej ds. perspektywy 2014-2020 jest wypracowanie rekomendacji Regionalnej Sieci 
Tematycznej w sprawie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego  
w latach 2014-2020.  

W spotkaniu uczestniczyli:  

 Aleksandra Balińska – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Pomorskiego  

 Joanna Bogdziewicz -Wróblewska – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  

 Katarzyna Dampc – Powiat Lęborski  

 Adam Niemkiewicz – Stowarzyszenie Morena  

 Agnieszka Paluch – Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku  

Celem drugiego spotkania było omówienie stanu dotychczasowych prac grupy oraz ustalenie dalszych 
prac grupy roboczej.  

Pani Joanna Bogdziewicz-Wróblewska poinformowała, iż zgodnie z ustaleniami z poprzedniego spotkania 
grupy została przygotowana baza projektów innowacyjnych, zawierająca opisy produktów PI pod kątem 
problemów zidentyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020. Produkty finalne 
projektów innowacyjnych, realizowanych w komponencie regionalnym PO KL w województwie pomorskim 
wpisują się w obszary problemowe Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej (RPS AZS). W załączeniu opracowany materiał. W/w baza została przekazana do 
Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, który jest 
odpowiedzialny za przygotowanie Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności 
zawodowej i społecznej.  

W najbliższym czasie odbędą się spotkania Zespołu Roboczego RPS AZS z ekspertami, którzy 
współpracują przy tworzeniu RPS. W dniach 18 i 19 marca br. odbędą się spotkania warsztatowe, 
natomiast w dniu 27 marca odbędzie się spotkanie całego Zespołu. Z uwagi na napięty Harmonogram 
prac, związanych z przygotowaniem RPS AZS, należy jak najszybciej podjąć szersze działania na rzecz 
upowszechnienia informacji dot. produktów PI. 

Ustalono, iż w celu większego upowszechniania produktów finalnych zasadne będzie przekazanie 
członkom RST prośby o przygotowanie jednostronicowego materiału o każdym projekcie innowacyjnym, 
który w przystępny sposób przedstawi członkom zespołu RPS produkty finalne w celu ujęcia ich  
w opracowywanych dokumentach strategicznych oraz ewentualnie ujęcia ich w działalności podstawowej 
członków zespołów RPS.  

Aby ujednolicić przekazywane informacje zdecydowano o opracowaniu wzoru fiszki projektowej,  
która zawierać powinna pytania:  

1. Wnioskodawca  

2. Tytuł projektu  

3. Obszar: edukacja / zatrudnienie / kapitał społeczny (do wyboru na podstawie części diagnostycznej 
Regionalnego Programu Strategicznego w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (RPS 
AZS). 
http://strategia2020.pomorskie.eu/res/strategia2020/rps/aktywnosc_zawodowa_i_spoleczna/dokum
enty/20130208___rps_spoleczenstwo___wstepna_wersja_diagnozy.pdf  



4. Kto będzie mógł zastosować innowacyjne rozwiązania / metody / narzędzia (Użytkownicy)  

5. Czyje problemy zostaną rozwiązane (Odbiorcy)  

6. Kiedy rozwiązanie będzie gotowe do wdrożenia – termin  

7. Koszty wdrożenia rozwiązań innowacyjnych  

8. Opis innowacyjnych rozwiązań / metod / narzędzi  

Ponadto zaproponowano zwrócenie się do zespołu RPS AZS z prośbą o umożliwienie zaprezentowania 
projektów innowacyjnych przez projektodawców na posiedzeniu ww. zespołu bądź na posiedzeniu RST,  
w którym udział wzięliby członkowie zespołu RPS AZS. W tym celu Sekretariat RST został poproszony  
o przesłanie maila do Członków RST z prośbą o potwierdzenie, kto jest zainteresowany zaprezentowaniem 
swojego produktu członkom zespołu, który pracuje nad Regionalnym Programem Strategicznym  
w zakresie aktywności zawodowej i społecznej (RPS AZS).  

Sporządziła: 
Katarzyna Dampc 
Sekretarz Grupy 

 

 

 

 


