
 

 

RAPORT ROCZNY Z PRAC SIECI TEMATYCZNYCH w 2010 roku 

I. Informacje ogólne 

Raport przygotowany za okres: 2010 r. 

Jednostka przygotowująca: Krajowa Instytucja Wspomagająca (KIW) w Centrum Projektów 

Europejskich 

II. Status dokumentu 

Opracowanie rocznej informacji z realizacji Strategii działania RST i KST w minionym roku wynika z 

zapisów Koncepcji funkcjonowania Sieci Tematycznych PO KL. Informacje roczne przekazywane są 

przez sekretarzy RST do KIW, która na ich podstawie przygotowuje informację zbiorczą, z 

uwzględnieniem KST, oraz przekazuje ją do IZ POKL. IZ PO KL zwolniła ST z przygotowywania 

informacji z realizacji Strategii działania w 2010 r. z uwagi na fakt, że Sieci dopiero się konstytuowały i 

w roku 2010 nie pracowały według uchwalonych Strategii działania.  

Niemniej jednak, biorąc pod uwagę aktywność ST w 2010 r., KIW przygotowała raport roczny z 

działań KST i RST w minionym roku. Podstawą do sporządzenia raportu były informacje dot. 

funkcjonowania poszczególnych RST i KST, które na bieżąco zbiera Sekretariat Ogólny.  

 III. Informacje ogólne  

W roku sprawozdawczym utworzone zostały wszystkie 4 Krajowe Sieci Tematyczne (w obszarach: 

Adaptacyjność, Dobre rządzenie, Edukacja i szkolnictwo wyższe, Zatrudnienie i integracja społeczna) 

oraz 15 z 16 Regionalnych Sieci Tematycznych. Utworzono Sekretariaty KST oraz Sekretariat Ogólny 

Sieci Tematycznych, którego zadaniem jest koordynacja funkcjonowania RST oraz zapewnienie 

spójności między pracami Regionalnych i Krajowych Sieci Tematycznych. Wszystkie ww. Sekretariaty 

funkcjonują w ramach KIW CPE. 

KIW odpowiada za organizację posiedzeń oraz koordynację prac czterech Krajowych Sieci 

Tematycznych. Posiedzenia KST, które odbyły się w 2010 roku dotyczyły w większości spraw 

formalnych, prezentacji Koncepcji  funkcjonowania Sieci Tematycznych (ST) w okresie programowania 

2007-2013 w ramach PO KL oraz zakresu obowiązków członków Sieci w związku z  przyszłymi pracami 

KST. W przypadku KST Edukacja i szkolnictwo wyższe odbyło się posiedzenie, które  poświęcone było 

ocenie strategii wdrażania projektu innowacyjnego. Odnośnie RST można zauważyć znaczne różnice 

jeżeli chodzi o częstotliwość posiedzeń oraz skalę pracy wykonywanej przez poszczególne Sieci w 

regionach. Ma to bezpośredni związek z sytuacją dotyczącą zaawansowania projektów 

innowacyjnych w poszczególnych województwach. W przypadku, gdy w regionie realizowane były już 

projekty innowacyjne, RST zbierają się w celu przeprowadzenia oceny strategii wdrażania.  

 

 

 

 



 

 

   IV.  Informacje szczegółowe 

Krajowe Sieci Tematyczne 

 

1. Powołanie KST 

Skład instytucjonalny Krajowych Sieci Tematycznych, zgodnie z Koncepcją funkcjonowania Sieci 

Tematycznych (ST) w okresie programowania 2007-2013 w ramach PO KL, został określony przez 

Komitet Monitorujący PO KL w dniu 24 listopada 2009 r. w drodze Uchwały nr 50. W dniu 2 lutego 

2010 r. Sekretariaty Krajowych Sieci Tematycznych wysłały zaproszenia do wskazanych w uchwale 

instytucji z prośbą o wyznaczenie swoich reprezentantów do prac w ramach 4 KST. 

W ramach KST Adaptacyjność rozesłano zaproszenia do 20 instytucji, w ramach KST Dobre rządzenie 

– 14 instytucji, KST Edukacja i szkolnictwo wyższe – 22 instytucji, a w KST Zatrudnienie i integracja 

społeczna – 13 instytucji. 

Składy osobowe KST zostały zatwierdzone przez poszczególne Grupy robocze przy KM PO KL. Grupa 

robocza ds. adaptacyjności i transferu wiedzy zatwierdziła skład osobowy KST Adaptacyjność w trybie 

obiegowym. Grupa robocza ds. dobrego rządzenia zatwierdziła skład osobowy KST Dobre rządzenie 

na posiedzeniu w dniu 22 lutego 2010 r. Grupa robocza ds. edukacji zatwierdziła skład osobowy KST 

Edukacja i szkolnictwo wyższe w dniu 25 lutego 2010 r. Grupa robocza ds. zatrudnienia i integracji 

społecznej zatwierdziła skład osobowy KST Zatrudnienie i integracja społeczna w dniu 5 marca 2010 r. 

W marcu 2010 r. KIW zorganizowała inauguracyjne posiedzenia KST w następujących obszarach: 

Adaptacyjność (15 marca 2010 r.), Dobre rządzenie (17 marca 2010 r.), Edukacja i szkolnictwo wyższe 

(19 marca 2010 r.), oraz Zatrudnienie i integracja społeczna (25 marca 2010 r.).  

Na każdym posiedzeniu przedstawiono uczestnikom koncepcję współpracy KIW z KST oraz koncepcję 

działania Sekretariatów KST. Wybrani zostali Przewodniczący oraz ich zastępcy, a także zatwierdzono 

regulaminy poszczególnych KST. Plany pierwszych posiedzeń wszystkich KST obejmowały również 

prezentacje Instytucji Pośredniczących I i II stopnia dotyczące stanu wdrażania projektów 

innowacyjnych w danym obszarze, w komponencie centralnym. 

Tabela 1. Przewodniczący i wiceprzewodniczący KST wybrani na I posiedzeniach 

KST Adaptacyjność 

 

Przewodniczący Sieci – Piotr Palikowski, Dyrektor generalny Polskiego 
Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami 

Wiceprzewodnicząca Sieci – Mirosława Kaniszewska, NSZZ Solidarność 

KST Dobre rządzenie 

 

Przewodnicząca Sieci – Marzena Wojda, Dyrektor Programu Dobre 
Rządzenie w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej 

Wiceprzewodniczący Sieci – Zygmunt Mierzejewski, Forum Związków 
Zawodowych 

KST Edukacja i 

szkolnictwo wyższe 
Przewodniczący Sieci – Jerzy Wiśniewski, Zastępca Dyrektora 
Departamentu Funduszy Strukturalnych, Ministerstwo Edukacji Narodowej 

Wiceprzewodniczący Sieci – Piotr Sarnecki, Polska Konfederacja 
Pracodawców Prywatnych Lewiatan 



 

 

KST Zatrudnienie i 

integracja społeczna 

 

Przewodniczący Sieci – Przemysław Koperski, Doradca Ogólnopolskiego 
Porozumienia Związków Zawodowych 

Wiceprzewodniczące Sieci – Joanna Staręga-Piasek, Instytut Rozwoju Służb 
Społecznych;  Irena Wóycicka, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 

 

Na pierwszym posiedzeniu członkowie każdej KST dyskutowali również na temat wstępnych 

harmonogramów kolejnych posiedzeń. Ponadto członkowie KST zgłosili zastrzeżenie, że rola Sieci nie 

powinna ograniczać się tylko do oceny strategii wdrażania i walidacji produktów innowacyjnych. 

Dlatego zaproponowano, aby Sieci Tematyczne zgłaszały również uwagi do Planów Działań, 

dokumentów programowych dotyczących projektów innowacyjnych oraz opiniowały dokumentacje 

konkursowe w obszarze dotyczącym innowacyjności PO KL.  

2. Prace KST w 2010 r. - chronologicznie  

 

a) Aktualizacja tematów dla projektów innowacyjnych 

W związku z przypadającą na 2010 rok aktualizacją obowiązujących tematów projektów 

innowacyjnych, KST – na prośbę IZ PO KL - aktywnie włączyły się w proces zmiany i modyfikacji tych 

tematów. W związku z tym, zorganizowano kolejne posiedzenia poświęcone temu zagadnieniu dla: 

KST Dobre rządzenie w dniu 12 kwietnia 2010 r. i KST Zatrudnienie i integracja społeczna w dniu 20 

kwietnia 2010 r. KST Adaptacyjność i KST Edukacja i szkolnictwo wyższe ustaliły kierunek zmian w 

zakresie tematów projektów innowacyjnych w trybie obiegowym. 

Następnie poszczególne KST w drodze uchwał zatwierdziły propozycję aktualizacji tematów 

innowacyjnych w poszczególnych obszarach (KST Adaptacyjność w drodze Uchwały nr 2 z dnia 27 

maja 2010 r.; KST Dobre rządzenie w drodze Uchwały nr 2 z dnia 14 maja 2010 r.; KST Edukacja i 

szkolnictwo wyższe w drodze Uchwały nr 4 z dnia 17 maja 2010 r. oraz KST Zatrudnienie i integracja 

społeczna w drodze Uchwały z 17 maja 2010 r.) 

Ustalenia członków KST zostały przekazane pod obrady Grupy Roboczej ds. horyzontalnych PO KL, 

które odbyły się 21 maja 2010 r. Grupa Robocza ds. horyzontalnych PO KL przedstawiła propozycję 

zaktualizowanej listy tematów innowacyjnych na KM PO KL 7 czerwca 2010 r. 

Ostateczna, zaktualizowana lista tematów została zatwierdzona przez KM PO KL 13 lipca 2010 roku. 

b) Współpraca z IP przy opracowywaniu dokumentacji konkursowej 

KST Zatrudnienie i integracja społeczna podczas drugiego posiedzenia (20 kwietnia 2010 r.) 

dyskutowała nad uwagami do dokumentacji Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w ramach 

planowanego konkursu pt. Rozwiązania systemowe pozwalające zintegrować prace publicznych i 

niepublicznych jednostek działających na rzecz osób wykluczonych społecznie oraz wypracowanie 

mechanizmów współpracy pracowników socjalnych z pracownikami innych instytucji publicznych oraz 

organizacji świadczących usługi na rzecz klientów pomocy społecznej. Wnioski z dyskusji zostały 

przekazane do Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Instytucji Pośredniczącej (Ministerstwa 

Pracy i Polityki Społecznej).  



 

 

 

c) Wybór ekspertów do ocen strategii wdrażania 

We wrześniu 2010 r. odbyły się kolejne posiedzenia wszystkich Krajowych Sieci Tematycznych                  

(KST Dobre rządzenie - 6 września 2010 r.; KST Edukacja i szkolnictwo wyższe – 14 września 2010 r.; 

KST Adaptacyjność – 14 września 2010 r.; KST Zatrudnienie i integracja społeczna – 15 września 2010 

r.), na których omawiano między innymi wstępne założenia Strategii działania poszczególnych Sieci 

na 2011 rok. Wzór Strategii został przygotowany przez Krajową Instytucję Wspomagającą oraz 

zatwierdzony przez Instytucję Zarządzającą PO KL. W Strategii znajdują się między innymi informacje 

dotyczące działań związanych z opiniowaniem strategii wdrażania i walidacją produktów projektów 

innowacyjnych oraz związane z wypracowaniem, upowszechnianiem i włączaniem do ich głównego 

nurtu polityki i praktyki. 

Na posiedzeniach debatowano także o formalnych aspektach wyboru ekspertów do oceny strategii 

wdrażania projektów innowacyjnych oraz walidacji produktów finalnych. Ustalono, że eksperci będą 

wybierani przez daną Sieć spośród ekspertów znajdujących się w Bazie ekspertów PO KL prowadzonej 

przez MRR. Zadaniem ekspertów będzie dokonanie oceny strategii oraz udział w posiedzeniu Sieci, na 

którym dana strategia będzie dyskutowana.  

d) Prace nad Strategiami działania KST na 2011 r. 

W dniach 12-13 października 2010 r. miało miejsce wyjazdowe spotkanie czterech Krajowych Sieci 

Tematycznych PO KL. Pierwszego dnia odbyły się posiedzenia wszystkich Sieci (KST Adaptacyjność – III 

posiedzenie, KST Dobre rządzenie – IV posiedzenie, KST Edukacja i szkolnictwo wyższe – III 

posiedzenie, KST Zatrudnienie i integracja społeczna – IV posiedzenie). Tematem ww. posiedzeń było 

przede wszystkim przedstawienie i dyskusja na temat konkretnych zapisów w roboczych wersjach 

Strategii działania KST na 2011 r. Oprócz tego, podczas październikowych posiedzeń kontynuowane 

były prace nad sposobem wyłaniania ekspertów do oceny strategii wdrażania projektów 

innowacyjnych wdrażanych w ramach komponentu centralnego PO KL. Ponadto podczas posiedzeń, 

Koordynatorzy obszarowi KST omawiali koncepcję KIW dot. współpracy pomiędzy Krajowymi i 

Regionalnymi Sieciami Tematycznymi.   

Drugiego dnia spotkania wyjazdowego wszyscy członkowie KST uczestniczyli w szkoleniu 

zorganizowanym przez Krajową Instytucję Wspomagającą PO KL, którego przedmiotem były 

informacja, promocja oraz upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki (tzw. 

mainstreaming) produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych PO KL. 

e) Ocena strategii wdrażania projektów innowacyjnych 

W dniu 16 grudnia 2010 r. w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie odbyło się IV 

posiedzenie Krajowej Sieci Tematycznej w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe. Spotkanie 

poświęcone było opiniowaniu strategii wdrażania projektu „Wirtualne laboratoria – sukces 

innowacji”, którego realizatorem jest Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu. Strategia wdrażania 

powyższego projektu była pierwszą strategią wdrażania opiniowaną przez KST Edukacja i szkolnictwo 

wyższe i pierwszą, która została poddana ocenie członków sieci tematycznych w komponencie 



 

 

centralnym.  Członkowie sieci podjęli decyzję o rekomendowaniu Ministerstwu Edukacji Narodowej 

(IOK) warunkowej akceptacji strategii wdrażania ww. projektu.  

f) Liczebność KST i frekwencja na obradach 

Sukcesywnie w ciągu całego roku KST Adaptacyjność, KST Edukacja i szkolnictwo wyższe oraz KST 

Zatrudnienie i integracja społeczna zwiększały swój skład instytucjonalny i osobowy o przedstawicieli 

RST. Ponadto od lipca 2010 r., w wyniku rozstrzygnięcia konkursów na projekty innowacyjne w 

komponencie centralnym, do prac w ramach KST Dobre rządzenie oraz KST Edukacja i szkolnictwo 

wyższe dołączali beneficjenci realizujący projekty innowacyjne w danym obszarze. 

Tabela 2. Udział Członków poszczególnych KST w posiedzeniach KST w 2010 r. 

KST I posiedzenie II posiedzenie III posiedzenie 
IV 

posiedzenie 

Adaptacyjność 14 12 14 nie dotyczy 

Dobre rządzenie 11 9 12 10 

Edukacja i szkolnictwo wyższe 17 15 21  28 

Zatrudnienie i integracja 

społeczna 
11 10 12 8 

 

Tabela 3. Skład osobowy poszczególnych KST wg stanu na 31 grudnia 2010 r. 

KST Adaptacyjność 
Dobre 

rządzenie 

Edukacja i 

szkolnictwo 

wyższe 

Zatrudnienie i 

integracja 

społeczna 

Liczba członków ogółem 23 16  47 16 

w tym: 

liczba przedstawicieli RST 6 nie dotyczy  6 5 

liczba beneficjentów 0 2 18 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Regionalne Sieci Tematyczne 

 

1. Powołanie RST 

Zdecydowana większość RST zorganizowała swe pierwsze posiedzenia w II połowie 2010 roku. W 

przypadku województwa lubuskiego, w związku ze znacznymi zmianami w składzie PKM, nie było 

możliwe powołanie RST w roku ubiegłym. Zgodnie z informacją z IP zostanie ona powołana w I 

kwartale 2011 r. 

Tabela 4. Daty powołania składów osobowych oraz pierwszych posiedzeń Regionalnych ST  

RST 
Data powołania składu 

osobowego Sieci 
Data I posiedzenia 

dolnośląskie 5 sierpnia 2010 r. 3 września 2010 r. 

kujawsko-pomorskie 16 września 2010 r. 6 października 2010 r. 

lubelskie 19 maja 2010 r. 19 maja 2010 r. 

lubuskie brak
1
 brak

2
 

łódzkie 30 września 2010 r. 4 listopada 2010 r. 

małopolskie 19 lutego 2010 r. 19 lutego 2010 r. 

mazowieckie 20 sierpnia 2010 r. 20 września 2010 r. 

opolskie 19 sierpnia 2010 r. 25 sierpnia 2010 r. 

podkarpackie 17 września 2010 r. 14 października 2010 r. 

podlaskie 29 kwietnia 2010 r. 19 sierpnia 2010 r. 

pomorskie 17 września 2010 r. 15 października 2010 r. 

śląskie 4 sierpnia 2010 r. 7 października 2010 r. 

świętokrzyskie 4 maja 2010 r. 12 lipca 2010 r. 

warmińsko-mazurskie 22 lipca 2010 r. 3 sierpnia 2010 r. 

wielkopolskie 16 września 2010 r. brak
3
 

zachodniopomorskie 20 października 2010 r. 28 października 2010 r. 

 

W większości przypadków podczas pierwszych posiedzeń RST dokonywano wyboru 

Przewodniczących i ich zastępców oraz przyjmowano regulaminy. W przypadku części z województw, 

RST zostały powołane na bazie Podkomitetów Monitorujących i pierwsze posiedzenia RST odbyły się 

w trakcie trwania obrad PKM. 

                                                           
1
 Regionalna Sieć Tematyczna dla Województwa Lubuskiego została powołana tylko w wymiarze 

instytucjonalnym poprzez uchwałę Podkomitetu Monitorującego. Skład osobowy RST ma zostać uchwalony 
przez PKM na początku 2011 r. I posiedzenie RST planuje się na I kwartał 2011 r.   
2
    jw. 

3
 Regionalna Sieć Tematyczna dla Województwa Wielkopolskiego mimo powołania w 2010 r., nie 

przeprowadziła I posiedzenia. Kwestie przyjęcia Regulaminu funkcjonowania RST oraz wyboru 
Przewodniczącego i zastępcy Przewodniczącego Sieci zostały uregulowane przez uchwały RST przyjęte drogą 
obiegową w dniu 3 listopada 2010 r.  



 

 

Tabela 5. Przewodniczący RST 

RST Przewodniczący 

dolnośląskie Piotr Klag - Dyrektor Dolnośląskiego Ośrodka Polityki Społecznej 

kujawsko-pomorskie Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

lubelskie Hubert Rząsowski - Z-ca Dyrektora Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim 

łódzkie Zbigniew Gwadera - Naczelnik Wydziału Programowania i Monitorowania PO KL 

małopolskie Roman Ciepiela - Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 

mazowieckie Marek Kwieciński - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego 

opolskie Józef Kotyś - Wicemarszałek Województwa Opolskiego 

podkarpackie Grażyna Dytko – Wicedyrektor ds. EFS Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie 

podlaskie Bogusław Dębski - Wicemarszałek Województwa Podlaskiego 

pomorskie Ilona Puckowska-Pociask - Kierownik w Departamencie EFS w Urzędzie Marszałkowskim 

śląskie Małgorzata Łącka-Matusiewicz - Dyrektor Wydziału EFS w Urzędzie Marszałkowskim 

świętokrzyskie Adam Jarubas -  Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego 

warmińsko-mazurskie Michał Opieczyński - Dyrektor Departamentu EFS w Urzędzie Marszałkowskim 

wielkopolskie Wojciech Jankowiak - Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego 

zachodniopomorskie Andrzej Przewoda - Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie 

 

2. Pozostałe prace RST w 2010 r. 

W przypadku kilku województw zakres prac Regionalnych Sieci objął w 2010 r. również posiedzenia 

związane z oceną pierwszych strategii wdrażania projektów innowacyjnych. 

Tabela 6. Liczba strategii wdrażania projektów innowacyjnych przyjętych w poszczególnych regionach 

RST Liczba ocenionych strategii 

dolnośląskie 1 

małopolskie 1 

podlaskie 2 

pomorskie 1 

świętokrzyskie  1 

warmińsko-mazurskie 1 

 

W związku z powyższym, RST dokonywały również wyboru ekspertów mających oceniać strategie 

wdrażania projektów innowacyjnych. Przy wyborze kierowano się doświadczeniem osób oraz ich 

figurowaniem w Bazie ekspertów PO KL prowadzonej przez MRR.  



 

 

IV kwartał 2010 r. minął również pod znakiem formułowania oraz zatwierdzania przez Regionalne 

Sieci Tematyczne Strategii działania na 2011 r. Wszystkie funkcjonujące w 2010 r. Sieci Tematyczne 

opracowały Strategię do końca roku. Tylko w przypadku RST dla Województwa 

Zachodniopomorskiego jej zatwierdzenie odbyło podczas specjalnie zwołanego posiedzenia RST. W 

formułowaniu zapisów Strategii, pomocą służył Sekretariat Ogólny ST w KIW.  

 

Wsparcie KIW dla KST i RST 

 

Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy 

ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” za wspieranie i monitorowanie 

prac Sieci Tematycznych odpowiedzialny jest KIW. Zadanie te wykonuje m.in. poprzez pracę 

Sekretariatu Ogólnego ST, który na bieżąco monitoruje pracę Sieci oraz udziela wsparcia 

merytorycznego sekretarzom sieci. Ponadto KIW zapewnia pomoc poprzez organizację szkoleń dla 

członków RST i KTS, a także przygotowanie dokumentów regulujących zakres i zasady prac ST. W 

zależności od potrzeb KIW przygotowuje również spotkania dla przedstawicieli wszystkich ST w celu 

zachowania spójności w działaniu oraz zasad funkcjonowania wszystkich Sieci. 

 

1. Dokumentacja dotycząca funkcjonowania ST 

Krajowa Instytucja Wspomagająca opracowywała dokumenty, służące uregulowaniu prac Sieci 

Tematycznych oraz będące pomocą dla osób odpowiedzialnych za powołanie i funkcjonowania RST: 

- Koncepcję funkcjonowania Sieci Tematycznych; wraz załącznikami w postaci wzoru regulaminu 

RST, deklaracji bezstronności, formularza zgłoszeniowego, 

- Vademecum członka RST; określające prawa i obowiązki osób zasiadających w RST, (osobno 

powstał analogiczny dokument dotyczący KST), 

- Koncepcję współpracy Sieci Tematycznych na poziomie krajowym i regionalnym,  opisującą 

możliwe sposoby i narzędzia współpracy pomiędzy poszczególnymi RST a KIW oraz między KST i RST,  

- Wzór Strategii działania Sieci Tematycznych, dokument na podstawie którego Sieci Tematyczne są 

zobowiązane począwszy od 2011 r. przedstawiać swoje plany na lata następne. 

Wszystkie ww. dokumenty udostępnione są na portalu internetowym KIW, a także zostały rozesłane 

bezpośrednio do Sekretariatów RST w IP. 

2. Logo Sieci Tematycznych 

W lutym 2010 r. na potrzeby  promocji działalności Sieci Tematycznych przygotowano logo, które 

zostało udostępnione wszystkim Sekretariatom RST i obecnie pojawia się na wszystkich dokumentach 

związanych z ich działalnością.  

 

 



 

 

 

3. Szkolenia dla KST i RST 

W lipcu 2010 roku KIW rozpoczęła szkolenia dla członków Krajowych i Regionalnych Sieci 

Tematycznych. Do końca listopada 2010 r. przedstawiciele KST i RST zostali przeszkoleni w ramach 

trzech bloków tematycznych:  

• Specyfika i ocena projektów innowacyjnych POKL. 

• Informacja, promocja oraz upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki (tzw. 

mainstreaming) produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych i 

współpracy ponadnarodowej PO KL. 

• Opracowywanie i ocena strategii wdrażania projektów innowacyjnych PO KL. 

Szkolenia dla KST 

• Moduł I: „Specyfika i ocena projektów innowacyjnych POKL (wraz z charakterystyką projektów 

innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)”, w terminach 5-6 lipca 2010 r. oraz 22-23 

lipca 2010 r. – przeszkolono łącznie 50 os. 

 

• Moduł II: „Informacja, promocja oraz upowszechnianie i włączanie do głównego nurtu polityki 

(tzw. mainstreaming) produktów wypracowanych w ramach projektów innowacyjnych PO KL”, 

w terminie 13 października 2010 r. – przeszkolono łącznie 38 osób. 

 

• Moduł III: „Opracowywanie i ocena strategii wdrażania projektów innowacyjnych PO KL”, w 

terminie 17 listopada 2010 r. – przeszkolono łącznie 56 osób.  

Szkolenia dla RST 

• Moduł I: „Specyfika i ocena projektów innowacyjnych PO KL (wraz z charakterystyką 

projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym)” – w trakcie 14 szkoleń 

przeszkolono łącznie 234 osoby. 

 

• Moduł II i III: „Opracowywanie i ocena strategii wdrażania projektów innowacyjnych PO KL” 

(pierwszy dzień) oraz „Informacja, promocja oraz upowszechnianie i włączanie do głównego 

nurtu polityki (tzw. mainstreaming) produktów wypracowanych w ramach projektów 

innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL (drugi dzień)” – w trakcie 14 szkoleń 

przeszkolono łącznie 215 osób. 

Szczegółowe informacje na temat szkoleń przeprowadzonych dla ST w 2010 r. zawiera Raport KIW 

pn. „Podsumowanie działań szkoleniowych i doradztwa zewnętrznego zrealizowanych przez KIW CPE 

w 2010 r.” 

4. Spotkania dla przedstawicieli KST i RST 

Zgodnie z dokumentem Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL w 2010 r. 

trwał proces tworzenia Regionalnych Sieci Tematycznych. W dniu 26 lutego 2010 r. KIW 

zorganizowała spotkanie dla sekretarzy RST, podczas którego pracownicy KIW zaprezentowali 



 

 

Koncepcję funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL w 2010 r. oraz przekazali uczestnikom 

wszelkie informacje niezbędne do ich prawidłowego utworzenia i funkcjonowania. Ponadto 

dokonano przedstawienia planowanego kształtu współpracy pomiędzy Sekretariatem Ogólnym ST w 

KIW a sekretarzami poszczególnych RST. 

W dniu 16 listopada 2010 r. odbyło się spotkanie dla Przewodniczących Regionalnych i Krajowych 

Sieci Tematycznych zorganizowane przez KIW. W posiedzeniu wzięło udział 13 Przewodniczących, 

Zastępców Przewodniczących oraz innych reprezentantów Regionalnych Sieci Tematycznych. Spośród 

Przewodniczących Krajowych Sieci Tematycznych obecna była tylko Przewodnicząca KST w obszarze 

Dobre Rządzenie. Pozostałe KST były reprezentowane na spotkaniu przez swych Koordynatorów - 

pracowników Krajowej Instytucji Wspomagającej. Tematem spotkania było przedstawienie głównych 

założeń Strategii działania poszczególnych RST i KST na 2011 r. Ponadto na zebraniu przedstawiciele 

Krajowej Instytucji Wspomagającej dokonali prezentacji dokumentu „Koncepcja współpracy Sieci 

Tematycznych na poziomie krajowym i regionalnym” oraz planów KIW odnośnie koordynacji i 

animacji prac Krajowych i Regionalnych Sieci Tematycznych w 2011 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Rafał Czynsz, p.o. Sekretarza Ogólnego ST 


