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Działania KIW w obszarze upowszechniania i włączania produktów do głównego nurtu polityki  
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Cel szczegółowy I: 

Horyzontalne wspieranie działań w obszarze upowszechniania i włączania dotyczących projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL 

 

Działanie 1.1. Zarządzanie wszystkimi projektami innowacyjnymi i współpracy ponadnarodowej oraz produktami finalnymi i produktami współpracy 

ponadnarodowej  

Cel: Przygotowanie i aktualizowanie „bazy wiedzy” będącej punktem wyjścia dla działań wszystkich podmiotów podejmujących działania w zakresie 

upowszechniania i włączania (tj. beneficjentów, IP, IP2, ST, KIW, IZ PO KL oraz innych zainteresowanych podmiotów). Udostępnianie informacji 

o projektach i produktach poprzez udostępnienie narzędzi do wykorzystania 

 

1.1.1. Zainstalowanie wyszukiwarki projektów/produktów 

KIW opracowała wyszukiwarkę internetową projektów innowacyjnych 

i współpracy ponadnarodowej PO KL, w celu upowszechniania 

/udostępniania informacji na temat tych projektów. Informacje 

dotyczące projektów przekazywane są przez beneficjentów i/lub IP/IP2. 

Wyszukiwarka jest narzędziem integrującym najważniejsze informacje 

na temat projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej, 

pozyskiwane przez KIW oraz upowszechniane wszystkim 

zainteresowanym. 

Wyszukiwarka 

projektów/produktów na 

portalu KIW 

 

IP/IP2,  

Potencjalni użytkownicy 

i odbiorcy, ST,  

Beneficjenci, 

ROEFS 

 

Beneficjenci, 

IP/IP2 

 

                                                 
1
 tj. sposób/narzędzie realizacji działania przez KIW oraz forma/narzędzie udostępnienia rezultatów odbiorcom działań KIW.   

2
 tj. instytucje/podmioty, które mogą/powinny korzystać z wypracowanych  narzędzi oraz które są beneficjentami działań KIW.  

3
 tj. instytucje, których współpraca jest niezbędna dla właściwej realizacji działania przez KIW.  
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1.1.2. Utworzenie zakładki dotyczącej Upowszechniania  

i  Mainstreamingu 

Podzakładka dedykowana ww. procesom znajduje się w zakładce 

„Innowacyjność”. Zawiera ona materiały dotyczące obszaru 

upowszechniania i włączania produktów do głównego nurtu polityki, 

a także wyodrębnione części dedykowane podmiotom i instytucjom 

prowadzącym działania w ww. obszarze: Beneficjentom 

(z uwzględnieniem obszaru PO KL, w ramach którego realizowane są 

projekty), IP/IP2, ST.    

Portal KIW - 

dedykowana zakładka 

  

IP/IP2,  

Beneficjenci, 

ST,  

Potencjalni użytkownicy 

i odbiorcy, 

ROEFS 

 

Beneficjenci, 

IP/IP2, 

ST 

 

1.1.3. Zidentyfikowanie wszystkich projektów innowacyjnych oraz 

współpracy ponadnarodowej w kraju (+ aktualizacja danych na 

ich temat) 

Informacje na temat realizowanych projektów są pozyskiwane 

bezpośrednio od beneficjentów i/lub IP/IP2, w formie ujednoliconego 

zakresu informacji - tzw. fiszki projektowej oraz dodatkowo 

z uwzględnieniem protokołów z przeglądów okresowych, a także  

informacji nt. walidacji, protokołów i uchwał z posiedzeń ST. Baza 

Fiszek projektowych jest okresowo aktualizowana oraz dostępna 

w formie wyszukiwarki internetowej projektów/produktów na portalu 

KIW. 

Fiszki projektowe (doc. 

Word), baza fiszek 

(wyszukiwarka ) 

Portal KIW - 

dedykowana zakładka  

 

 

IP/IP2, 

ST, 

Beneficjenci, 

Potencjalni użytkownicy, 

ROEFS 

 

Beneficjenci, 

IP/IP2 

1.1.4. Opracowanie Mapy projektów (+ aktualizacja) 

W oparciu o informacje zawarte w Fiszkach projektowych, KIW 

przygotowała Mapę projektów innowacyjnych oraz współpracy 

ponadnarodowej - tj. zbiorcze zestawienie projektów w podziale na 

Tematy innowacyjne/Priorytety (z uwzględnieniem działań 

i poddziałań), opisane w oparciu o kryteria: zakresu projektu, rodzaju 

produktu, grupy docelowej. Mapa jest okresowo aktualizowana oraz 

zintegrowana z wyszukiwarką internetową projektów/produktów na 

Fiszki projektowe (doc. 

Word), Mapa projektów 

(arkusz Excel) 

Portal KIW - 

dedykowana zakładka  

 

IP/IP2, 

ST, Beneficjenci,  

Potencjalni użytkownicy, 

GR KM POKL, 

ROEFS 

 

IP/IP2, 

Beneficjenci 
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portalu KIW. 

1.1.5. Opracowanie Analizy jakościowej projektów  

(+ aktualizacja) 

W oparciu o Mapę projektów KIW przygotowała oraz aktualizuje 

propozycję Analizy jakościowej projektów – tj.  dokumentu 

analizującego projekty pod kątem ich zbieżności w zakresie grup 

docelowych i rodzaju produktów. Pierwsza wersja Analizy była 

opiniowana przez Grupę Roboczą ds. kwestii horyzontalnych KM PO 

KL oraz IP/IP2 (poprzez Punkty kontaktowe ds. innowacyjności 

i współpracy ponadnarodowej). Każda wersja Analizy (tj. po kolejnych 

aktualizacjach) jest przekazywana do wiadomości  IP/IP2, ST oraz 

zamieszczana na portalu KIW.  

Dodatkowo, odbiorcy tego materiału mają możliwość zgłaszania uwag 

do KIW na specjalnym formularzu dostępnym na stronie internetowej.  

Mapa projektów (arkusz 

Excel), Analiza 

jakościowa (materiał 

opisowy - doc. Word) 

Portal KIW – 

dedykowana zakładka 

IP/IP2,  

ST, Beneficjenci, 

GR KM POKL, 

ROEFS 

 

IP/IP2 

1.1.6. Wyłonienie  bloków tematycznych (+ aktualizacja) 

W oparciu o Mapę projektów oraz Analizę jakościową projektów, KIW 

wyodrębniła potencjalne bloki tematyczne, tj. projekty/produkty 

pogrupowane w ramach węższych zagadnień czterech podstawowych 

obszarów tematycznych PO KL. Opisy poszczególnych bloków 

tematycznych są konsultowane z IP/IP2, a następnie zatwierdzane 

przez IZ PO KL. Bloki tematyczne są aktualizowane oraz udostępniane 

IP/IP2, ST, a także na stronie internetowej KIW. 

Zestawienie projektów 

w danym bloku 

tematycznym (doc. 

Excel) 

Opisy bloków 

tematycznych(doc. 

Word) 

Portal KIW – 

dedykowana zakładka 

IP/IP2,  

Beneficjenci,  

ST, IZ, 

 Potencjalni użytkownicy, 

 

IP/IP2,  

Beneficjenci, 

 

1.1.7. Udostępnianie produktów wszystkim zainteresowanym  

KIW gromadzi i archiwizuje ostateczne wersje produktów finalnych 

projektów innowacyjnych, zarówno tych zwalidowanych pozytywnie 

jak i negatywnie oraz produkty projektów współpracy 

ponadnarodowej. Archiwizowane produkty gromadzone są w wersji 

Produkty przesyłane 

przez Beneficjentów 

Archiwum produktów 

w wersji drukowanej  

Archiwum produktów 

IP/IP2,  

Potencjalni użytkownicy, 

ST,  

Beneficjenci,  

Beneficjenci  
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papierowej i/lub elektronicznej.  

KIW udostępnia produkty wszystkim zainteresowanym. Produkty  mogą 

być pobierane bezpośrednio z serwera KIW. Produkty są także 

udostępniane na życzenie, na nośniku elektronicznym (z uwagi na 

rozmiar) oraz wysyłane pocztą.  

w wersji elektronicznej 

na serwerze KIW 

Narzędzie 

bezpośredniego 

pobierania produktów 

przez zainteresowanych 

ROEFS 

 

 

Działanie 1.2. Wsparcie UPOWSZECHNIANIA produktów innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej 

Cel: Pomoc beneficjentom oraz IP/IP2/ST w prowadzeniu działań upowszechniających dotyczących zarówno pojedynczych produktów jak też ich grup 

1.2.1. Wydawanie kwartalnego biuletynu oraz innych publikacji 

tematycznych  

Za pośrednictwem wydawanych materiałów, KIW przekazuje do 

określonych adresatów informacje merytoryczne na temat produktów 

oraz wypracowanych w projektach dobrych praktyk, w celu 

zwiększenia wiedzy o zaletach produktów oraz zachęcenia do szerszego 

ich stosowania. 

W tym celu, KIW opisuje w Biuletynie (w szczególności w formie 

wywiadów z Beneficjentami) realizowane produkty innowacyjne 

i współpracy ponadnarodowej oraz projekty, z uwzględnieniem bloków 

tematycznych. Biuletyn dystrybuowany jest do szerokiego grona 

odbiorców w wersji papierowej oraz elektronicznej.  

Ponadto KIW przygotowuje tematyczne publikacje upowszechniające: 

dotyczące projektów, produktów, dobrych praktyk, w poszczególnych 

Tematach/Działaniach/Priorytetach PO KL. W szczególności 

publikacje z cyklu „Czas innowacji”, przedstawiające projekty, które 

prezentują się na organizowanej co roku konferencji-targach KIW. 

Informacje na temat projektów współpracy ponadnarodowej 

przekazywane są przez KIW także do publikacji w newsletterze 

ponadnarodowej Sieci ds. współpracy ponadnarodowej.  

Biuletyn KIW oraz inne 

publikacje, wersje 

papierowe oraz 

elektroniczne 

Portal KIW - 

dedykowana zakładka, 

dystrybucja wersji 

papierowych 

Beneficjenci,  

IP/IP2,  

ST, 

ROEFS, 

Potencjalni użytkownicy, 

Media, 

Opinia publiczna 

Beneficjenci, 

IP/IP2 
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1.2.2. Prezentowanie produktów/projektów podczas wydarzeń 

organizowanych i współorganizowanych przez KIW, w kraju 

i zagranicą  

Działania upowszechniające KIW dotyczą projektów innowacyjnych 

i współpracy ponadnarodowej od początku ich realizacji, choć 

koncentrują się na pozytywnie zwalidowanych produktach 

innowacyjnych. KIW traktuje działania w tym zakresie horyzontalnie, 

upowszechniając informacje o produktach i projektach w ramach 

organizowanych inicjatyw – w szczególności: konferencji, targów, 

forów beneficjentów, cyklicznych spotkań punktów kontaktowych do 

spraw innowacyjności i współpracy ponadnarodowej PO KL, 

posiedzeń, seminariów oraz wizyt studyjnych, corocznych spotkań 

przewodniczących oraz sekretarzy krajowych i regionalnych Sieci 

Tematycznych.  

Kontakty robocze z 

Beneficjentami, IP/IP2 

Konferencje, targi, 

spotkania, itp. 

Materiały informacyjne 

poświęcone 

produktom/klastrom  

Portal KIW – 

aktualności (relacje, 

zdjęcia, materiały, itp.) 

  

 

Beneficjenci, 

IP/IP2,  

ST, 

ROEFS, 

Potencjalni użytkownicy, 

Media, 

Opinia publiczna 

Beneficjenci,  

IP/IP2, 

MRR 

1.2.3. Zgłaszanie produktów/projektów do przedsięwzięć inicjowanych 

przez inne niż KIW podmioty, w kraju i zagranicą  

KIW proponuje organizatorom różnych wydarzeń pomoc w zakresie 

wyboru przedsięwzięć do prezentacji oraz pośredniczy w zgłaszaniu 

przedsięwzięć na prośbę Beneficjentów, IP/IP2, itp.  

Informacja o takiej ‘usłudze’ KIW została rozesłana do: IP/ IP2/ ST/ 

ROEFS, NGO, dziennikarzy branżowych (wydawnictw krajowych 

i regionalnych), polskich liderów/członków Sieci Współpracy 

Ponadnarodowej.
4
  

Kontakty robocze z 

Beneficjentami, IP/IP2, 

partnerami 

zagranicznymi 

Konferencje, targi, 

spotkania, itp. 

Materiały informacyjne 

poświęcone produktom 

Portal KIW – 

Beneficjenci, 

IP/IP2,  

ST, 

ROEFS, 

Potencjalni użytkownicy, 

Media, 

Opinia publiczna (w tym 

Beneficjenci,  

IP/IP2, 

ST, 

NGO, 

ROEFS 

 

                                                 
4
 Polska bierze udział w pracach następujących Międzynarodowych Sieci Współpracy w ramach EFS: Gender Mainstreaming Network (Ministerstwo Rozwoju 

Regionalnego, jako członek sieci), Facing the Challenge. How to Effectively support Public Administration Reforms (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako lider sieci), 

Social Economy Network (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, jako lider sieci), ESF Age Network (Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, jako członek sieci), Ex-

offender Network (Centralny Zarząd Służby Więziennej jako członek sieci) oraz Międzynarodowej Sieci Współpracy ds. Współpracy Międzynarodowej (Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego/KIW CPE, jako członek). 
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Dodatkowo KIW przedstawia rekomendacje projektów /produktów pod 

kątem realizowanego obszaru PO KL, specyfiki współpracy 

ponadnarodowej, tematu innowacyjnego, rodzaju produktu i / lub grup 

odbiorców, do zaprezentowania w wydarzeniach międzynarodowych, 

w ramach prowadzonej współpracy z partnerami zagranicznymi 

(w szczególności projektu twinningowego ze Szwecją) oraz udziału 

KIW w międzynarodowych sieciach współpracy (w szczególności 

inicjatywy państw Morza Bałtyckiego).      

aktualności (relacje, 

zdjęcia, materiały, itp.) 

 

zagraniczna) 

 

 

1.2.4. Współpraca z mediami  

KIW jest źródłem informacji dla dziennikarzy na temat realizowanych 

produktów i projektów - udziela zainteresowanym odpowiedzi na 

zapytania, udostępnia materiały przekazane przez Beneficjentów oraz 

zaprasza na wydarzenia organizowane przez KIW lub inne podmioty. 

Portal KIW (informacja 

dla dziennikarzy o 

możliwości ) 

Dziennikarze  

 

 

Beneficjenci, 

IP, IP2, 

ROEFS, 

MRR 

Działanie 1.3. Inicjatywy na rzecz WŁĄCZANIA  produktów do głównego nurtu polityki 

Cel: Pomoc beneficjentom oraz IP/IP2/ST w prowadzeniu działań włączających  

1.3.1. Działania KIW na rzecz bloków tematycznych  

Zgodnie z horyzontalną rolą KIW, wsparcie przez nią procesu 

włączania produktów do głównego nurtu polityki odbywa się poprzez 

działania skierowane do wyodrębnionych bloków tematycznych.  

Rola KIW polega na prowadzeniu ukierunkowanych działań 

skierowanych do podmiotów właściwych w zakresie włączania do 

praktyki i/lub polityki wypracowanych w ramach bloku tematycznego 

produktów finalnych (np. w ramach konferencji tematycznych, 

seminariów, spotkań z decydentami, wizyt studyjnych, wykorzystania 

Plany działania dla 

poszczególnych 

obszarów działania PO 

KL 

Decydenci, 

Potencjalni użytkownicy 

i odbiorcy,  

IP/IP2, ST, IZ,  

Beneficjenci, 

IP/IP2 
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pośredników w dotarciu z informacją itp.). 

1.3.2. Ułatwianie kontaktów beneficjentów z decydentami za 

pośrednictwem ST 

KIW wspiera beneficjentów (także tych z komponentu regionalnego) 

w nawiązywaniu kontaktów i współpracy z tymi członkami Sieci, którzy 

reprezentują instytucję lub organizację kluczową z punktu widzenia 

prowadzenia przez beneficjenta efektywnych działań włączających. 

Działania w tym zakresie polegają  m.in. na organizacji   

spotkań/seminariów dla poszczególnych KST, w których biorą udział 

zarówno beneficjenci jak też pozostali członkowie KST, 

w szczególności reprezentujący kluczowe dla beneficjentów instytucje. 

Seminaria są poświęcone prezentacji założeń poszczególnych 

projektów, w szczególności w zakresie upowszechniania 

i mainstreamingu oraz prezentacji ich potrzeb wsparcia ze strony KST.  

W miarę dostępności czasu, na posiedzenia zapraszani są decydenci 

nie będący członkami KST, np. wskazani przez beneficjentów lub 

stałych członków KST jako kluczowi dla powodzenia procesu 

włączania danego produktu.  

Dodatkowo w ramach KST istnieje możliwość wyodrębnienia grupy 

roboczej ds. mainstreamingu, której zadaniem jest wypracowanie 

efektywnych form wsparcia beneficjentów w zakresie upowszechnainia 

i włączania oraz podjęcie konkretnych działań w tym zakresie. 

Spotkania z członkami 

KST 

Powoływanie grup 

roboczych w KST ds. 

mainstreamingu 

Beneficjenci  KST 

1.3.3. Spotkania na rzecz produktów w kluczowych z punktu widzenia 

włączania resortach/ instytucjach  

KIW, w zależności od posiadanych możliwości, wspiera Beneficjentów 

(indywidualnych oraz zrzeszonych w klastrach projektowych, blokach 

tematycznych), a także IP/IP2 w nawiązaniu kontaktów z decydentami, 

mających na  celu poinformowanie oraz zainteresowanie 

Kontakty robocze Beneficjenci 

projektów innowacyjnych, 

IP/IP2 

 

IP/IP2, 

MRR, 

KST, 

Resorty, 

 Instytucje 
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przedstawicieli kluczowych resortów/instytucji centralnych 

konkretnymi produktami lub ich grupami.  

centralne 

Działanie 1.4. Budowanie potencjału IP/IP2/ST w obszarze upowszechniania i włączania  

Cel: Wsparcie ww. instytucji w ich obowiązkach związanych z procesami upowszechniania i włączania oraz zapewnienie wymiany informacji i dobrych 

praktyk wśród IP/IP2/ST 

1.4.1. Opracowywanie i udostępnianie materiałów do wykorzystania  

KIW opracowuje materiały (w formie poradników, kompendiów, itp.) 

mających na celu wsparcie merytoryczne IP/IP2 oraz ujednolicenie 

głównych kwestii związanych z realizacja procesów upowszechniania 

i włączania produktów finalnych do głównego nurtu polityki i/lub 

praktyki. 

Dedykowana zakładka 

na Portalu KIW 
IP/IP2, 

ST 

Nd. 

1.4.2. Powołanie Grupy Roboczej  KIW/IP/IP2/ ds. upowszechniania 

i włączania 

KIW powołała Grupę Roboczą dla zainteresowanych przedstawicieli 

IP/IP2 odpowiedzialnych za projekty innowacyjne. KIW organizuje 

spotkania Grupy w zależności od potrzeb, a ich celem jest wymiana 

doświadczeń w zakresie realizacji oraz monitorowania działań 

w obszarze upowszechniania i włączania oraz wypracowywanie 

rozwiązań. Członkowie Grupy mogą też zgłaszać ewentualne kwestie 

horyzontalne do rozwiązania przez KIW/IZ.  

Spotkania, warsztaty 

robocze związane 

z realizacją 

upowszechniania 

i włączania  

IP/IP2 IP/IP2 

1.4.3. Upowszechnianie dobrych praktyk 

KIW udostępnia dobre praktyki w zakresie upowszechniania 

i włączania zarówno z własnego doświadczenia, jak również 

wypracowywane przez poszczególne instytucje zaangażowane 

w realizację PO KL oraz beneficjentów, w tym partnerów 

zagranicznych KIW. Materiały dotyczące dobrych praktyk są tematyką 

różnych spotkań organizowanych przez KIW i wydawanych przez nią 

Materiały nt. dobrych 

praktyk w zakresie 

upowszechniania i 

włączania (mailing) 

Spotkania 

Biuletyn KIW 

IP/IP2/ST, 

Beneficjenci 

IP/IP2/ST 

Beneficjenci 
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publikacji, są udostępniane IP, IP2, KST i Sekretariatom RST w wersji 

elektronicznej oraz zamieszczane na portalu KIW w dedykowanej 

zakładce. 

Publikacje tematyczne 

Portal KIW – 

dedykowana zakładka 

Cel szczegółowy II: 

Monitorowanie rezultatów działań w obszarze włączania produktów innowacyjnych do praktyki i/lub polityki 

 

Działanie 2.1. Monitorowanie rezultatów działań  włączających 

Cel: Uzyskanie informacji o faktycznych rezultatach prowadzonych działań włączających, tj. informacji na temat tego, ile projektów faktycznie zakończyło 

się włączeniem do praktyki i/lub polityki 

 


