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Po∏owa roku sk∏ania do przemyÊleƒ i wst´pnych podsumowaƒ – jak radzà sobie instytucje organizujàce

konkursy oraz realizatorzy projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej w Programie Operacyjnym

Kapita∏ Ludzki? Na co zwróciç uwag´ w procesie planowania wsparcia dla innowacyjnych rozwiàzaƒ? Jak postrzegajà

swojà rol´ Sieci Tematyczne PO KL? 

W tym wydaniu Biuletynu pytamy o refleksje i doÊwiadczenia w tym zakresie z perspektywy ró˝nych stron.

Proponujemy tak˝e sta∏à cz´Êç poÊwi´conà prezentowaniu wa˝nych z naszego punktu widzenia informacji 

o tym, nad czym pracujemy i jak wspieramy.

Wiceminister rozwoju regionalnego,Waldemar S∏ugocki, zwraca uwag´, ˝e aby dotrzeç do potencjalnych projekto-

dawców, potrzebne sà dzia∏ania oddolne, animujàce Êrodowisko oraz „praca u podstaw” nakierowana na bezpoÊredni

kontakt. O tym, jak wa˝ne w poszukiwaniu innowacji jest zaanga˝owanie ró˝nych podmiotów, mówi Rafa∏ Kociucki,

zast´pca dyrektora Centrum Projektów Europejskich.

WÊród planowanych oraz realizowanych projektów zwracajà uwag´ inicjatywy podejmujàce problemy w obszarze

zatrudnienia i integracji spo∏ecznej. Elblàska Rada Konsultacyjna Osób Niepe∏nosprawnych stawia na indywidualizacj´

potrzeb osób bezrobotnych. Honorata Dudek-Frysiak z Akademii Wizerunku, dzi´ki wspó∏pracy z par tnerem 

z Austrii chce si´ dowiedzieç, w jaki sposób modele sprawdzone w pracy z m∏odymi ludêmi mo˝na zastosowaç dla

grupy pi´çdziesi´ciolatków. Dostrzega, ˝e zarzàdzanie wiekiem jest jednym z czynników sukcesu firmy.

O innowacjach w administracji oraz roli Krajowej Sieci Tematycznej w ich reali-

zacji rozmawiamy z Marzenà Wojdà, przewodniczàcà KST „Dobre rzàdzenie”.

dla której niezwykle istotnym zadaniem Sieci jest zapewnienie wnioskodawcom

mo˝liwoÊci dyskusji o ich pomys∏ach w ˝yczliwej atmosferze oraz faktyczne

wsparcie w wypracowaniu innowacyjnych rozwiàzaƒ dla problemów polskiej

administracji. Wag´ zaanga˝owania cz∏onków Sieci Tematycznych w proces

opiniowania i upowszechniania produktów i rezultatów projektów innowa-

cyjnych podkreÊla tak˝e Urzàd Marsza∏kowski Województwa Ma∏opolskiego,

który mo˝e poszczyciç si´ powo∏aniem pierwszej w Polsce Regionalnej Sieci

Tematycznej oraz pierwszà przekazanà do zaopiniowania przez Sieç strategià

wdra˝ania projektu.

Mamy nadziej´, ˝e przedstawione opinie i pomys∏y stanà si´ dla Paƒstwa

inspiracjà.
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˚yczymy mi∏ej lektury,

Edyta Smolarska 

Naczelnik Krajowej Instytucji Wspomagajàcej 

Od redakcji



Pierwszy cykl wizyt w regionach za nami
Zgodnie z has∏em wsparcia „szytego na miar´”, Krajowa
Instytucja Wspomagajàca – Centrum Projektów Europej-
skich zakoƒczy∏a pierwszy cykl spotkaƒ w regionach. Ich
celem by∏o omówienie z instytucjami zaanga˝owanymi 
w realizacj´ projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponad-
narodowej PO KL koncepcji spotkaƒ informacyjno-pro-
mocyjnych planowanych w regionach, majàcych s∏u˝yç
aktywizacji potencjalnych wnioskodawców w ramach
konkursów na rok 2010, zagadnieƒ zwiàzanych z organi-
zacjà systemu wdra˝ania PO KL w kontekÊcie realizacji
wy˝ej wymienionych projektów, a tak˝e poznania potrzeb
i oczekiwaƒ Instytucji PoÊredniczàcych, Wdra˝ajàcych
oraz Regionalnych OÊrodków EFS wzgl´dem KIW, aby
dostosowaç wsparcie do ich faktycznych potrzeb i oczekiwaƒ.

Rozmowy prowadzone by∏y na podstawie opracowanych
w tym celu jednolitych list pytaƒ, a po odbytych spotkaniach
opracowano sprawozdania, które by∏y uzupe∏niane i akcep-
towane przez odwiedzane instytucje. Zg∏oszone uwagi,
pozyskane informacje oraz cenne doÊwiadczenia nabyte
podczas wyjazdów regionalnych sà ju˝ wykorzystywane
przez KIW do realizacji Êwiadczonego wsparcia oraz
planowania dzia∏aƒ na rok 2011. 

Wspólny mianownik doÊwiadczeƒ 
regionalnych KIW
Rozmowy przeprowadzone podczas wizyt regionalnych
oraz analiza dotychczasowej sytuacji w obszarze projek-
tów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL
sk∏oni∏a nas do przemyÊleƒ, w wyniku których sformu∏o-
wano rekomendacje dotyczàce podejÊcia do planowania
oraz realizacji wy˝ej wymienionych typów projektów.

Rekomendacje te zosta∏y spisane w formie dokumentu 
pt. Model strategicznego podejÊcia do realizacji projektów innowacyj-

nych i wspó∏pracy ponadnarodowej PO KL na poziomie regional-

nym, którego treÊç zosta∏a uzgodniona z Instytucjà
Zarzàdzajàcà PO KL oraz który przekazano do ewentual-
nego wykorzystania przez Instytucje PoÊredniczàce,
Instytucje Wdra˝ajàce oraz Regionalne OÊrodki EFS 
w komponencie regionalnym PO KL. 

Opisany model opiera si´ na propozycji oddolnego podejÊcia
do problematyki wy∏aniania wniosków o dofinansowanie,
zgodnie z za∏o˝eniem, ˝e pomys∏y na projekty innowa-
cyjne rodzà si´ ze zdefiniowanych u êród∏a potrzeb oraz
zaanga˝owania i optymizmu wynikajàcego z postrzegania
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Nad czym pracujemy…
Jak wspieramy…
Poczàwszy od aktualnego wydania Biuletynu, pragniemy zaproponowaç Paƒstwu sta∏y jego element – cz´Êç
poÊwi´conà prezentowaniu najwa˝niejszych z naszego punktu widzenia informacji, rekomendacji oraz podej-
mowanych dzia∏aƒ.
W tym wydaniu napiszemy o szeroko rozumianym wsparciu regionalnym KIW.

Od 15 lutego do 7 marca 2010 r. przedstawiciele
Krajowej Instytucji Wspomagajàcej CPE odbyli
39 indywidualnych spotkaƒ w instytucjach
regionalnych uczestniczàcych w realizacji pro-
jektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej PO KL.

Na zakoƒczenie wizyt KIW w regionach powsta∏
materia∏ zbiorczy, w którym zgromadzono
opinie i rekomendacje zg∏aszane w najwa˝niej-
szych kwestiach dotyczàcych realizacji projek-
tów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej PO KL przez Instytucje PoÊredniczàce,
Instytucje Wdra˝ajàce oraz Regionalne OÊrodki
EFS. Materia∏ ten zosta∏ przekazany do Instytucji
Zarzàdzajàcej PO KL.

Regionalne
Ośrodki  EFS

IW

Instytucje
Pośredniczące



potencjalnych projektów w kontekÊcie szansy na zmian´
sytuacji w danym obszarze lub regionie. Takie podejÊcie
jest równie˝ zgodne z prezentowanym na forum Innova-
tion & Mainstreaming Community of Practice podejÊciem
do innowacji, w którym mówi si´ o zdefiniowaniu
zapotrzebowania na innowacje poprzez zidentyfikowanie
priorytetów polityk oraz luk do wype∏nienia przez
innowacj´, a nast´pnie o wyborze i promocji konkretnego
rodzaju innowacji poprzez okreÊlenie wymagaƒ w doku-
mentach (np. konkursowych) i kryteriów wyboru, by zagwa-
rantowaç innowacyjnoÊç w programach operacyjnych.

W modelu przywiàzuje si´ du˝à wag´ do strategicznego 
i kompleksowego podejÊcia do procesu planowania oraz
realizacji projektów, przy jednoczesnym zaanga˝owaniu 
i wspó∏pracy partnerów instytucjonalnych (Instytucji
PoÊredniczàcych, Instytucji Wdra˝ajàcych, Regionalnych

OÊrodków EFS, Sieci Tematycznych, przedstawicieli Pod-
komitetu Monitorujàcego), kluczowych podmiotów w regionie
oraz spo∏ecznoÊci regionalnej, w tym Êrodowisk lokalnych
(np. przedstawicieli miast, gmin, powiatów), w celu ziden-
tyfikowania istotnych z punktu widzenia danego regionu
lub obszaru (np. edukacji, integracji spo∏ecznej) proble-
mów, w odpowiedzi na które mogà powstaç rozwiàzania
mogàce si´ staç projektami innowacyjnymi w obszarze
wsparcia PO KL. Produkty takie, po ich pozytywnej wali-
dacji, mog∏yby zostaç zastosowane w praktyce dzia∏ania
innych jednostek (mainstreaming horyzontalny) lub/oraz
w∏àczone do g∏ównego nurtu polityki (mainstreaming
wertykalny). 

Wsparcie horyzontalne KIW 
W 2010 r. KIW CPE wesprze merytorycznie 16 spotkaƒ
informacyjno-promocyjnych, organizowanych w regionach
w celu zach´cania potencjalnych wnioskodawców do brania
udzia∏u w konkursach na projekty innowacyjne i wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL.

Olsztyn, 18 marca 2010 r.
Pierwsze spotkanie informacyjno-promocyjne odby∏o si´ 
18 marca 2010 r. w siedzibie Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa Warmiƒsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Celem spotkania by∏o zach´cenie potencjalnych projekto-
dawców do realizacji projektów innowacyjnych testujà-
cych w ramach Tematu „Poszukiwanie metod wczesnej
interwencji socjalnej i przeciwdzia∏ania wykluczeniu
spo∏ecznemu dzieci i m∏odzie˝y” oraz wyodr´bnionych
projektów wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach Priory-
tetu VII PO KL. 
W spotkaniu tym wzi´li udzia∏ przedstawiciele instytucji
zaanga˝owanych w dzia∏ania na rzecz pomocy spo∏ecznej
w regionie, reprezentanci Regionalnych OÊrodków EFS,
pracownicy Regionalnego OÊrodka Polityki Spo∏ecznej
Urz´du Marsza∏kowskiego oraz Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej PO KL. 
W roli prelegentów wystàpili eksperci: pani El˝bieta Ner-
wiƒska, która przybli˝y∏a uczestnikom, jak mo˝na rozu-
mieç innowacyjnoÊç w ramach wy˝ej wymienionego
Tematu, pan Przemys∏aw Pawlak, który przedstawi∏
charakterystyk´ projektów innowacyjnych testujàcych 
i wyodr´bnionych projektów wspó∏pracy ponadnarodowej
PO KL, a tak˝e pan Rados∏aw Szutowicz – przedstawiciel
Warmiƒsko-Mazurskiego Zak∏adu Doskonalenia Zawodo-
wego w Olsztynie, który podzieli∏ si´ z uczestnikami
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Pami´tajmy o wspó∏pracy i dobrej komunikacji
mi´dzy kluczowymi partnerami instytucjonalny-
mi – Instytucjami PoÊredniczàcymi, Instytucjami
Wdra˝ajàcymi oraz Regionalnymi OÊrodkami
EFS – zaanga˝owanymi w podejmowanie inicja-
tyw na rzecz projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej. Tylko wspólny wysi∏ek 
i wspó∏praca mo˝e zaowocowaç ciekawymi pro-
jektami, odpowiadajàcymi na faktyczne potrzeby
oraz majàcymi potencja∏ do w∏àczenia do prak-
tyki i g∏ównego nurtu polityki.

Model zak∏ada upowszechnianie idei projektów
ju˝ na etapie planowania wsparcia w danym
obszarze, a tak˝e Êcis∏à wspó∏prac´ na ka˝dym
etapie z podmiotami majàcymi potencja∏ w za-
kresie upowszechniania produktów oraz tych,
od których zale˝y skuteczny mainstreaming 
(np. odpowiedzialnych za kreowanie polityki w danym
obszarze, w∏aÊciwych w zakresie okreÊlenia wy-
st´pujàcych deficytów i kierunków zmian bàdê
specjalizujàcych si´ we wsparciu okreÊlonych grup
docelowych).

WartoÊcià dodanà wykorzystania podejÊcia
opisanego w dokumencie mo˝e byç powstanie
demokratycznego modelu wspó∏pracy przed-
stawicieli ró˝nych Êrodowisk na rzecz kszta∏-
towania regionalnej polityki szeroko poj´tego
rozwoju spo∏ecznego oraz uzyskanie efektu 
synergii poprzez wypracowanie za∏o˝eƒ konkur-
sowych/projektowych w partnerstwie z innymi
podmiotami.

Zapraszamy do zapoznania si´ z dokumentem
Model strategicznego podejÊcia do realizacji pro-
jektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej
PO KL na poziomie regionalnym dost´pnym na
portalu KIW (www.kiw-pokl.org.pl).
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swoim doÊwiadczeniem oraz przedstawi∏ dobre i z∏e prak-
tyki z realizacji innowacyjnego projektu Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL pt. „Budujmy razem”. Dyskusj´
moderowa∏a pani Wies∏awa Przybysz, dyrektor Regional-
nego OÊrodka Polityki Spo∏ecznej w Olsztynie. 
Spotkanie zosta∏o zorganizowane przez Regionalny OÊrodek
Polityki Spo∏ecznej oraz Krajowà Instytucj´ Wspomaga-
jàcà PO KL – Centrum Projektów Europejskich. 

¸ódê, 13 maja 2010 r.
W dniu 13 maja 2010 r. odby∏o si´ spotkanie informa-
cyjno-promocyjne dotyczàce projektów innowacyjnych 
w PO KL zorganizowane przez Departament ds. PO Kapi-
ta∏ Ludzki w ¸odzi, w którym uczestniczyli tak˝e eksperci
KIW: panie Paulina Chodyra i Agnieszka Jarmuszyƒska.
G∏ównym celem spotkania by∏o zach´cenie potencjalnych
beneficjentów do przygotowania projektów innowa-
cyjnych testujàcych w zakresie Priorytetu VIII PO KL 
w temacie „Metody utrzymywania aktywnoÊci zawodowej
pracowników w grupie wiekowej 50+” w konkursie z Prio-
rytetu VIII „Regionalne kadry gospodarki”. W trakcie
wystàpienia zosta∏y omówione m.in. takie kwestie jak
definicja innowacyjnoÊci i projektu innowacyjnego w PO
KL, grupa docelowa w projekcie innowacyjnym, etapy
realizacji projektu innowacyjnego testujàcego.

Szczecin, 31 maja 2010 r.
W dniu 31 maja br. w siedzibie Wojewódzkiego Urz´du
Pracy w Szczecinie odby∏o si´ spotkanie informacyjne dla
osób zainteresowanych zbli˝ajàcymi si´ konkursami na pro-
jekty innowacyjne w województwie zachodniopomorskim.
Podstawowym celem spotkania by∏o zach´cenie przy-
by∏ych przedstawicieli instytucji, stowarzyszeƒ oraz orga-
nizacji pozarzàdowych do wzi´cia udzia∏u w dwóch og∏o-
szonych przez WUP konkursach, w których mo˝liwe jest
sk∏adanie projektów innowacyjnych z komponentem ponad-
narodowym. 
W ramach Priorytetu VII by∏y to Tematy: „Poszukiwanie
metod wczesnej interwencji socjalnej i przeciwdzia∏ania
wykluczeniu spo∏ecznemu dzieci i m∏odzie˝y”, „Zwi´k-
szenie oferty istniejàcych, wykreowanie nowych instytucji
dzia∏ajàcych na rzecz integracji spo∏ecznej grup margina-
lizowanych, wykluczonych bàdê zagro˝onych wyklucze-
niem spo∏ecznym”. Dla Priorytetu VIII – Tematy:
„Tworzenie i wdra˝anie systemowych rozwiàzaƒ pod-
wy˝szajàcych innowacyjnoÊç i adaptacyjnoÊç pracow-
ników i przedsi´biorstw na poziomie regionalnym”,
„Wsparcie Êwiadczenia w jednym miejscu kompleksowych
us∏ug – informacyjnych, doradczych i finansowych – dla
przedsi´biorców i osób zamierzajàcych rozpoczàç pro-
wadzenie dzia∏alnoÊci gospodarczej”, „Analiza, testo-
wanie i wdra˝anie idei flexicurity”. Spotkanie poprowadzi∏a
pani Alina Szyd∏owska z Wojewódzkiego Urz´du Pracy 

w Szczecinie, która przybli˝y∏a uczestnikom, jak mo˝na
rozumieç innowacyjnoÊç w ramach tematów konkursowych
oraz przedstawi∏a za∏o˝enia teoretyczne zwiàzane z inno-
wacyjnoÊcià w PO KL. Swoje prezentacje wyg∏osili oraz
wzi´li aktywny udzia∏ w udzielaniu odpowiedzi na pytania
zgromadzonych równie˝ inni pracownicy WUP oraz
Regionalnego OÊrodka EFS z województwa zachodniopo-
morskiego. Oprócz prezentujàcych za∏o˝enia konkursu
pracowników Urz´du Pracy na spotkaniu wystàpili
równie˝ przedstawiciele KIW CPE – panowie Rafa∏ Czyn-
sz oraz Jacek Kornacki. Tematem ich prezentacji by∏o
przede wszystkim ukazanie ró˝nic mi´dzy projektami
standardowym a innowacyjnym, a tak˝e przedstawienie
schematu wdra˝ania projektów innowacyjnych. Przedsta-
wiciele KIW omówili równie˝ kwestie zwiàzane z rolà 
i dzia∏aniami Sieci Tematycznych, ze szczególnym uwzgl´d-
nieniem ich udzia∏u w upowszechnianiu i mainstreamingu
wypracowanych produktów. 

Doradztwo KIW dla instytucji 

P∏ock, 09 marca 2010 r.
W dniu 9 marca 2010 r. reprezentantka KIW, pani
Katarzyna Tyczko, wzi´∏a udzia∏ w seminarium informa-
cyjnym pt. „Projekty innowacyjne w ramach PO KL”,
które odby∏o si´ w Szkole Wy˝szej im. Paw∏a W∏odkowica
w P∏ocku. Uczestnikami seminarium byli przedstawiciele
instytucji aktywnych w obszarze polityki spo∏ecznej,
takich jak gminne oÊrodki pomocy spo∏ecznej, powiatowe
centra pomocy rodzinie, Centrum ds. Wspó∏pracy z Orga-
nizacjami Pozarzàdowymi oraz miejskie oÊrodki pomocy
spo∏ecznej. Seminarium prowadzi∏a pani Alina Szklaruk –
ekspert Regionalnego OÊrodka EFS w Warszawie. Uczest-
nicy spotkania zostali zaznajomieni ze specyfikà projek-
tów innowacyjnych: wskazano na rodzaje projektów,
grupy docelowe, etapy realizacji, ryzyko oraz wartoÊç
dodanà. Ponadto zaprezentowano zagadnienia zwiàzane 
z komponentem ponadnarodowym w projektach innowa-
cyjnych: budowaniem partnerstwa ponadnarodowego,
wartoÊcià dodanà oraz rozliczaniem wspó∏pracy ponad-
narodowej. W koƒcowej cz´Êci seminarium omówiono
zasady wype∏niania wniosku o dofinansowanie dla projektu
innowacyjnego. Jako podsumowanie seminarium uczest-
nikom przekazano informacje o dobrych praktykach 
w zakresie realizacji wy˝ej wymienionych projektów 
w postaci prezentacji pani Karoliny Cyran-Juraszek z Fun-
dacji Inicjatyw Spo∏eczno-Ekonomicznych w Warszawie
na temat zrealizowanego przez nià projektu „Partnerstwo
dla Rain Mana”. Pani Katarzyna Tyczko w imieniu KIW
zach´ca∏a uczestników oraz przedstawicieli Regionalnego
OÊrodka EFS do wspólnych, ukierunkowanych dzia∏aƒ 
na rzecz realizacji projektów innowacyjnych oraz do animo-
wania Êrodowiska w tym zakresie. Przedstawiona na semi-
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narium problematyka projektów innowacyjnych spotka∏a
si´ z du˝ym zainteresowaniem.

Warszawa, 25 marca 2010 r.
W dniu 25 marca 2010 r. w Ministerstwie Spraw
Wewn´trznych i Administracji odby∏o si´ spotkanie 
z potencjalnymi projektodawcami projektów innowa-
cyjnych PO KL w ramach konkursu zamkni´tego „Moni-
torowanie jakoÊci us∏ug publicznych, m.in. poprzez
wspieranie tworzenia wskaêników typu quality of gover-

nance, quality of life o zasi´gu krajowym, wspieranie
upowszechniania tzw. indeksów dobrej gminy oraz bench-
marking”.
Celem spotkania by∏o zaprezentowanie szczegó∏owych
za∏o˝eƒ konkursu, procedury sk∏adania wniosków oraz
zasad naboru projektów innowacyjnych testujàcych z kom-
ponentem ponadnarodowym. Przedstawicielki KIW –
panie Anna El˝bieta Strza∏a oraz Beata Rybicka-Dominiak
– przedstawi∏y uczestnikom spotkania specyfik´ projek-
tów innowacyjnych testujàcych, w tym w kontekÊcie wspó∏-
pracy ponadnarodowej w ramach PO KL. 

Smardzewice, 17–19 maja 2010 r.
W dniach 17–19 maja 2010 r. przedstawiciele KIW uczest-
niczyli w konferencji „RAZEM – integracja Sieci Regio-
nalnych OÊrodków EFS” w Smardzewicach ko∏o Toma-
szowa Mazowieckiego, odpowiadajàc na zg∏oszonà przez
organizatorów – Regionalne OÊrodki EFS w Che∏mie 
i ¸om˝y – potrzeb´ przybli˝enia uczestnikom spotkania
problematyki zwiàzanej z innowacyjnoÊcià i wspó∏pracà
ponadnarodowà w ramach PO KL. Zasad´ innowacyjnoÊ-
ci w projektach PO KL przedstawi∏y panie Anna El˝bieta
Strza∏a oraz Agnieszka Jarmuszyƒska, zaÊ zasady realizacji
projektów wspó∏pracy ponadnarodowej – pani Beata Rybicka-
Dominiak. Ponadto pani Katarzyna Tyczko zaprezen-
towa∏a za∏o˝enia opracowanego przez KIW modelu
strategicznego podejÊcia do realizacji projektów innowa-
cyjnych i projektów wspó∏pracy ponadnarodowej, zak∏a-
dajàcego istotnà rol´ Regionalnych OÊrodków EFS 
w planowaniu i realizacji wysokiej jakoÊci przedsi´wzi´ç
innowacyjnych oraz wspó∏pracy ponadnarodowej. Przed-
stawione za∏o˝enia spotka∏y si´ z du˝ym zaintere-
sowaniem odbiorców i by∏y przedmiotem dyskusji, 
w której, poza przedstawicielami Regionalnych OÊrodków
EFS, uczestniczyli pan Rafa∏ Kociucki – zast´pca dyrekto-
ra Centrum Projektów Europejskich oraz pani Izabela
Grabowska – naczelnik Krajowego OÊrodka EFS. •
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Centrum Projektów Europejskich kojarzy si´
z oÊrodkiem stymulujàcym innowacyjnoÊç,
mo˝e nawet z kuênià pomys∏ów…

Nie istnieje recepta na to, jak centralnie
rozbudziç innowacyjnoÊç. Gdyby istnia∏a,
ka˝de paƒstwo mia∏oby ju˝ swojà Dolin´
krzemowà. Zasada ta dotyczy równie˝
innowacyjnoÊci w rozwiàzywaniu proble-
mów spo∏ecznych. Jako jednostka zaan-
ga˝owana we wdra˝anie PO KL staramy si´
stworzyç odpowiednie warunki i Êrodo-

wisko sprzyjajàce innowacyjnoÊci w tej dzie-
dzinie. Jednak mimo przeznaczonych na ten
cel Êrodków finansowych, zaanga˝owania
instytucji oraz og∏aszania konkursów okazu-
je si´, ˝e projekty innowacyjne i ponadna-
rodowe nie powstajà jak grzyby po deszczu.
Beneficjenta, którego projekt innowacyjny
odniesie sukces i przyniesie realne rezultaty,
czeka przede wszystkim ogromny presti˝.
Ponadto jego doÊwiadczenie i osiàgni´cia 
w wypracowaniu innowacyjnych narz´dzi 
i sposobów s∏u˝àcych rozwiàzywaniu trud-
nego problemu spo∏ecznego b´dà bardzo
wysoko cenione. Znajdà si´ podmioty zain-
teresowane rezultatami projektu i ich zasto-
sowaniem. To, jak wa˝ny jest proces
upowszechniania produktów projektów inno-
wacyjnych ilustruje nast´pujàcy przyk∏ad:
powiedzmy, ˝e w Wielkiej Brytanii zosta∏
zidentyfikowany problem, który pojawi∏ si´
równie˝ w naszym kraju, a wypracowane 
i wprowadzone tam innowacyjne rozwiàza-
nia mo˝na z powodzeniem zastosowaç 
w polskich realiach – bez upowszechniania
osiàgni´ç brytyjskich, polski podmiot zain-
teresowany takimi rozwiàzaniami nie mia∏by
dost´pu do informacji o nich. Dlatego
w∏aÊnie beneficjenci projektów innowa-
cyjnych majà obowiàzek upowszechniania 
i mainstreamingu (czyli w∏àczania w g∏ówny
nur t dzia∏aƒ praktycznych i polityki) pro-
duktów swoich projektów – aby informacje

o nich dotar∏y do jak najszerszego grona
adresatów.

Czy skupienie Krajowego OÊrodka Euro-
pejskiego Funduszu Spo∏ecznego i Krajo-
wej Instytucji Wspomagajàcej w Centrum
Projektów Europejskich ma du˝e znacze-
nie dla wdra˝ania PO KL?

Jestem bardzo zadowolony, ˝e Minister
Rozwoju Regionalnego powo∏a∏ paƒstwowà
jednostk´ bud˝etowà Centrum Projektów
Europejskich. Dzi´ki temu uda∏o si´ pod
jednym dachem skupiç dwie instytucje –
Krajowy OÊrodek Europejskiego Funduszu
Spo∏ecznego oraz Krajowà Instytucj´ Wspo-
magajàca PO KL. Instytucje te majà co
prawda ró˝ne zadania, ale w praktyce uzu-
pe∏niajà si´ i przenikajà nawzajem. ¸àczy je
wspólny cel: pomoc przy wdra˝aniu Progra-
mu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki i za jakoÊç
tej pomocy obie sà odpowiedzialne. Uzu-
pe∏niajà si´ w zakresie przep∏ywu informacji,
opracowania pewnych metodologii i przede
wszystkim wykorzystania ju˝ istniejàcej
infrastruktury. KIW mo˝e wykorzystaç sieç
Regionalnych OÊrodków EFS do inicjowania
swoich zadaƒ poprzez wsparcie i posze-
rzanie bazy informacyjnej dla tworzenia
projektów innowacyjnych i ponadnarodo-
wych w ramach PO KL. Poniewa˝ do Krajo-
wego OÊrodka EFS i regionalnych oÊrod-
ków zg∏aszajà si´ projektodawcy i potencjalni
projektodawcy z pytaniami dotyczàcymi
realizacji projektów z EFS, KIW korzystajàc
z istniejàcej struktury Regionalnych OÊrod-
ków EFS wzmacnia funkcjonowanie sieci.
NiefrasobliwoÊcià by∏oby wymyÊlanie nowego
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Projekty innowacyjne
nie powstajà jak grzyby
po deszczu
Rozmowa z Rafa∏em Kociuckim, zast´pcà dyrektora Centrum Projektów Europejskich
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systemu i ponoszenie dodatkowych kosztów.
Ponadto Minister Rozwoju Regionalnego
ma jednà instytucj´, nad którà sprawuje
nadzór, dzi´ki czemu mo˝e równie˝ skutecz-
niej zarzàdzaç procesami zwiàzanymi 
z wdra˝aniem PO KL.

Czy rozwiàzania te majà realny wp∏yw na
lepszy przep∏yw informacji? 

Zdecydowanie tak. Ze wzgl´du na to, i˝ PO
KL sk∏ada si´ z komponentu centralnego 
i regionalnego, jest on najbardziej rozbudo-
wanym instytucjonalnie programem w Polsce.
Za jego wdra˝anie odpowiada ponad 40 in-
stytucji. Zapanowanie nad tym systemem to
naprawd´ pot´˝ne wyzwanie.Tym trudniej-
sze, ˝e w jednych województwach za wdra˝anie
PO KL sà odpowiedzialne urz´dy marsza∏-
kowskie, a w innych wojewódzkie urz´dy
pracy. DoÊwiadczenia poprzedniego okresu
programowania wymusi∏y stworzenie takiego
systemu. Jestem zwolennikiem naturalnej
ewolucji, dostosowanej do potrzeb funk-
cjonujàcej struktury – na przyk∏ad poprzez
wykorzystanie Regionalnych OÊrodków EFS
do wi´kszego zaanga˝owania w zakresie infor-
mowania, inicjowania i zach´cania do realizacji
projektów innowacyjnych i ponadnarodo-
wych PO KL. Ta ewolucja spowoduje,
˝e Regionalne OÊrodki EFS b´dà skutecz-
niejsze w niesieniu pomocy potencjalnym
projektodawcom dla osiàgni´cia celów sta-
wianych przez Program. OczywiÊcie w ka˝dej
organizacji istnieje pewien opór przeciwko
zmianom, ale myÊl´, ˝e korzyÊci p∏ynàce 
z po∏àczenia KIW i Krajowego OÊrodka EFS
„pod jednym dachem” w Centrum Projek-
tów Europejskich sà istotne.

Czyli mo˝na oczekiwaç, ˝e Regionalne
OÊrodki EFS b´dà wspieraç beneficjentów
przy realizacji projektów innowacyjnych?

KIW ma ambitne plany. Przygotowa∏a dla
instytucji poÊredniczàcych i dla Regionalnych
OÊrodków EFS pakiet szkoleƒ, który ma
przybli˝yç problematyk´ projektów inno-
wacyjnych i ponadnarodowych. Ponadto
rozpocz´∏a rekrutacj´ ekspertów, którzy
b´dà przeszkoleni w zakresie specyfiki pro-
jektów innowacyjnych, co pozwoli pog∏´biç
ich wiedz´, a tak˝e przewiduje szkolenia dla
wy∏onionej ju˝ grupy ekspertów z obszaru
wspó∏pracy ponadnarodowej. To bardzo
wa˝ne zadanie, poniewa˝ niewielu jest
eksper tów w tych dziedzinach.
KIW wypracowa∏a równie˝ model strate-

gicznego podejÊcia do realizacji projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej PO KL na poziomie regionalnym.
Model powsta∏ w pierwszym kwar tale
funkcjonowania KIW w CPE, kiedy okaza∏o
si´, ˝e sytuacja w komponencie regional-
nym PO KL nie jest najlepsza. Model ten
wykorzystuje obecnà struktur´ i przep∏yw
informacji. OczywiÊcie nie jest on obligato-
ryjny w regionach, bowiem KIW pe∏ni tylko
rol´ doradczà, w zwiàzku z czym nie narzu-
ca rozwiàzaƒ, a jedynie je sugeruje.
Koncepcja, na której opiera si´ model,
zak∏ada przeprowadzenie sekwencji dzia∏aƒ,
które powinny – naszym zdaniem –
spowodowaç, ˝e tych projektów pojawi si´
znacznie wi´cej, jak równie˝, ˝e podniesie
si´ ich jakoÊç. Na poczàtku wszyscy zain-
teresowani powinni si´ zebraç, usiàÊç przy
jednym stole i zastanowiç si´, jakie sà
potrzeby regionu w kontekÊcie rozwiàzaƒ
innowacyjnych, które b´dà mia∏y jedno-
czeÊnie szans´ na w∏àczenie do g∏ównego
nur tu praktyki i/lub polityki.

A jak propozycja zosta∏a przyj´ta w regionach?

Uczestniczàc w jednym ze spotkaƒ, by∏em
bardzo mile zaskoczony postawà wielu
osób z Regionalnego OÊrodka EFS wobec
wspomnianej koncepcji strategicznego
podejÊcia do planowania i realizacji projek-
tów innowacyjnych i ponadnarodowych PO
KL. Nie tylko nie by∏o sprzeciwu, ale wr´cz
przeciwnie, du˝e zainteresowanie.

Czy to jest moment, w którym powinny
w∏àczyç si´ do akcji Krajowe i Regionalne
Sieci Tematyczne?

Tu jesteÊmy na poczàtku drogi. W Krajo-
wych Sieciach Tematycznych wszyscy –
zarówno instytucje poÊredniczàce, benefic-
jenci projektów innowacyjnych, organizacje
pozarzàdowe, przedstawiciele Êrodowisk
naukowych – dzia∏ajà dla wspólnego dobra,
warunkiem sukcesu jest jednak odpowiedni
przep∏yw informacji mi´dzy uczestnikami 
i cz∏onkami Sieci. Dlatego poza KST funk-
cjonujà te˝ Regionalne Sieci Tematyczne –
nikt bowiem nie zna lepiej specyfiki danego

regionu, ni˝ instytucje i podmioty zaan-
ga˝owane w jego problemy, a ˝eby skutecznie
wdro˝yç projekty innowacyjne, trzeba
korzystaç tak˝e z wiedzy i doÊwiadczenia
poziomu regionalnego.

W jakim stopniu b´dà brane pod uwag´
opinie RST na temat projektów innowa-
cyjnych? Jak wiadomo, nie majà one
charakteru wià˝àcego.

Rola RST po ukonstytuowaniu b´dzie
znaczàca. B´dà one nie tylko opiniowa∏y
strategie wdra˝ania projektów innowa-
cyjnych i walidowa∏y produkty tych projek-
tów, ale tak˝e b´dà pe∏ni∏y rol´ forum
wymiany doÊwiadczeƒ. Dzi´ki udzia∏owi 
w pracach tych gremiów, beneficjenci b´dà
mieli szans´ na podniesienie jakoÊci swoich
projektów oraz na rozwiàzanie pojawiajà-
cych si´ problemów.

Co powoduje, ˝e projekty innowacyjne 
i projekty wspó∏pracy ponadnarodowej sà
tak nieliczne?

W obszarze projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej PO KL poruszamy
si´ w pewnym sensie w zamkni´tym kr´gu.
Jednà z przyczyn jest niewielki poziom
alokacji na te projekty – dopuszczalny
poziom alokacji to od 1 do 5 procent. Kiedy
ktoÊ jest odpowiedzialny za funkcjonowanie
instytucji, to wa˝niejsze jest dla niego, ˝eby
95 procent projektów zakoƒczy∏o si´ sukce-
sem, ni˝ 5 procent. W takiej sytuacji 5 pro-
cent to nie jest priorytet i nak∏ad dzia∏aƒ 
na to zadanie jest znacznie mniejszy, ani˝eli
na pozosta∏à dzia∏alnoÊç instytucji. Dlatego
si∏y i Êrodki koncentrujà si´ na realizacji 95,
a nie 5 procent. Ponadto, wiadomo, ˝e im
wi´ksza pula pieni´dzy, tym wi´cej zaintere-
sowanych – a tu pula nie zawsze jest du˝a.
Natomiast ˝eby podnieÊç wysokoÊç alo-
kacji, musi si´ pojawiç uzasadniona potrze-
ba, a potrzeba si´ nie pojawia, poniewa˝
obecnie jest ma∏y poziom wykorzystania
tych alokacji. Uzasadnieniem dla zwi´k-
szenia Êrodków by∏aby du˝a liczba zreali-
zowanych projektów, ale projektów nie ma,
gdy˝ jest niewielka alokacja. To jest samona-
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p´dzajàcy si´ mechanizm, w którym wszyscy
jak powietrza potrzebujà sukcesu. Taki
sukces sprawi∏by, ˝e alokacja mog∏aby
zostaç zwi´kszona i pojawi∏oby si´ wi´cej
projektów.

Wydaje si´, ˝e ciàgle g∏ównym êród∏em
inspiracji, z którego wszyscy czerpià, jest
PIW EQUAL.

EQUAL to by∏a bardzo cenna inicjatywa
wspólnotowa, ale w nast´pstwie decyzji
Komisji Europejskiej przesta∏a istnieç. Oczy-
wiÊcie nadal jest wspania∏ym êród∏em,
z którego mo˝na czerpaç doÊwiadczenia,
ale nie jest tak, ˝e bez EQUALA nie b´dà
realizowane projekty. Przecie˝ mamy PO
KL, Êrodki finansowe, dzia∏ajàce instytucje.
Je˝eli czegoÊ brakuje, to tylko iskry, jakiejÊ
energicznej, nowej inspiracji, dzi´ki której
narodzi si´ wi´cej projektów innowa-
cyjnych i ponadnarodowych.

Jak si´ jednak zabezpieczyç przed tym,
˝eby rezultaty projektów nie odchodzi∏y
w zapomnienie?

Tym zabezpieczeniem jest w∏àczanie pro-
duktów finalnych projektów innowacyjnych
do g∏ównego nur tu polityki. Rzecz w tym,
by nie powstawa∏y projekty innowacyjne

u˝yteczne tylko w skali jednego regionu,
takie, z których nikt inny nie mo˝e skorzys-
taç. Przy tej okazji widaç, jakie miejsce i jaka
rola przypadnie Sieciom Tematycznym 
w zakresie walidacji produktów finalnych pro-
jektów innowacyjnych. Beneficjenci realizu-
jàcy projekty b´dà automatycznie wchodziç
w struktur´ RST lub KST – w przypadku
komponentu centralnego PO KL – aby si´
dzieliç doÊwiadczeniami.
Wa˝ne jest, aby dostrzec, jak ogromna jest
to szansa dla Polski. Nie mo˝emy jej nie
wykorzystaç. KtoÊ za kilka lat móg∏by zadaç
pytanie, dlaczego nic nie zrobiono we wdra˝a-
niu innowacji spo∏ecznych? Przecie˝ by∏y
pieniàdze, mo˝liwoÊç aplikowania i realizacji
projektów. Co si´ sta∏o, ˝e Polska w tak
wa˝nej dziedzinie nie posun´∏a si´ znaczà-
co? Odpowiedzi b´dzie du˝o w postaci analiz

i rapor tów. Natomiast takie pytanie wczeÊ-
niej czy póêniej musia∏oby paÊç. KIW jako
jednostka, która wspiera wszystkich we wdra-
˝aniu projektów, zosta∏a powo∏ana po to,
abyÊmy t´ wielkà szans´ wykorzystali.
W proces realizacji tego typu projektów
muszà si´ zaanga˝owaç jednak wszystkie
instytucje za nie odpowiedzialne.

A które projekty sà bardziej potrzebne –
testujàce czy upowszechniajàce? Nowy
produkt czy korzystanie ze starych?

Trudno jednoznacznie powiedzieç, które sà
lepsze.To nie sà projekty standardowe. Przy
projektach innowacyjnych i wspó∏pracy po-
nadnarodowej do koƒca nie wiadomo, jaki
b´dzie rezultat. Ka˝dy projekt w zakresie
innowacji spo∏ecznej jest inny. Ma∏y projekt
w fazie testowania mo˝e okazaç si´ genial-
ny, a jego produkty b´dà metodà, która
Êwietnie si´ przyjmie na terenach zagro˝o-
nych wykluczeniem spo∏ecznym.
Mogà jednak pojawiç si´ równie˝ projekty,
które w fazie koncepcyjnej znacznie prze-
kraczajà potencja∏ innowacyjny, natomiast 
w fazie testów, ze wzgl´du na sytuacj´
regionu i koniecznoÊç dostosowania do niej,
zakres takiego projektu b´dzie ograniczony.
Z takimi problemami w przypadku projek-
tów innowacyjnych trzeba si´ liczyç. Jestem

in˝ynierem i staram si´ odwo∏aç do inno-
wacyjnoÊci typowo technologicznej. Mamy
mas´ pomys∏ów innowacyjnych na rozwój
technologii. Niektóre za∏o˝enia wydajà si´
kompletne i logiczne, ale – nie wiadomo
dlaczego – nie budzà zainteresowania klien-
tów. Z drugiej strony sà produkty techno-
logiczne, których za∏o˝enia wydajà si´ snem
wizjonerów i sà ma∏o realne do zaadap-
towania, a jednak rynek okazuje ogromne
zainteresowanie i zapotrzebowanie w∏aÊnie
na nie. Firma Apple jest najlepszym przyk∏a-
dem dziwnego, nieprzewidywalnego rezul-
tatu innowacji. Czasem próbuj´ spojrzeç 
na innowacj´ spo∏ecznà równie˝ przez
pryzmat doÊwiadczeƒ z tamtego obszaru.

Wydaje si´, ˝e osiàgni´cie sukcesu w pro-
jektach innowacyjnych polega na tym,

by we wspólnym dzia∏aniu spotka∏a si´
grupa osób, które staç na niekonwencjo-
nalne spojrzenie.

Dok∏adnie tak. Tutaj si´ realizuje koncepcja
potencja∏u innowacyjnego, który powstanie
u êród∏a. Musi si´ znaleêç niekonwencjonal-
nie myÊlàca osoba, zdolna do przedstawienia
wizji niestandardowego projektu innowacyj-
nego, którego rezultaty przekroczà oczeki-
wania wszystkich. Bez emocjonalnego zaan-
ga˝owania i wizjonerskiego podejÊcia nie ma
szans na takà innowacj´.
Podobne podejÊcie widaç u pracowników
KIW, sà to osoby nieprzeci´tne i pe∏ne zapa∏u.
Staç je na w∏asny, oryginalny punkt widzenia.
Niewàtpliwie w naszej pracy stoimy wobec
problemu spojrzenia standardowego na sprawy
niestandardowe. System fantastycznie funkcjo-
nuje, jeÊli chodzi o to, co mieÊci si´ w stan-
dardzie, natomiast jeÊli oczekuje si´ czegoÊ
nieprzewidywalnego, wpasowanie si´ w ten
system jest trudne. Rolà KIW jest w∏aÊnie
to, by w ramach sztywnego systemu mog∏y
powstaç rzeczy nieprzeci´tne.

Czekamy wi´c niecierpliwie na prawdzi-
wie innowacyjne projekty?

W pierwszej perspektywie finansowej pod-
patrywaliÊmy doÊwiadczenia innych, przej-
mujàc przy tym najlepsze wzorce i praktyki.
Obecnie jesteÊmy na tyle zaawansowani,
˝e sami b´dziemy mogli si´ dzieliç swoimi
doÊwiadczeniami. Je˝eli dobrze wykorzy-
stamy danà nam szans´, to zbierzemy plon
w postaci zrealizowanych projektów inno-
wacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej.
Jestem przekonany, ˝e z ich rezultatów
b´dziemy korzystaç nie tylko w kraju, ale
równie˝ w ca∏ej Unii Europejskiej. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski
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Panie Ministrze, projekty innowacyjne reali-
zowane w ramach PO KL, tak wa˝ne dla
gospodarki spo∏ecznej kraju, nie cieszà si´
du˝ym zainteresowaniem beneficjentów.
Czy powodem jest tylko niski bud˝et?

Przede wszystkim chcia∏bym podkreÊliç,
˝e na etapie tworzenia systemu wdra˝ania
tych projektów za∏o˝yliÊmy, ˝e majà to byç
przedsi´wzi´cia o wyjàtkowym charakterze,
których realizacja nie jest mo˝liwa w ramach
wskazanych w dokumentach programowych
typów operacji. Istotne jest, by te projekty
pojawi∏y si´ w wyniku rzeczywistej i do-
g∏´bnej analizy deficytów w danej dziedzinie,
by wspiera∏y specyficzne grupy docelowe,
w przypadku których dotychczasowe metody
dzia∏ania okaza∏y si´ nieskuteczne.
Nale˝y pami´taç, i˝ rok 2009 by∏ rokiem

pilota˝owym we wdra˝aniu tych projektów,
dlatego wi´kszoÊç Instytucji PoÊredniczàcych
zdecydowa∏a si´ na uruchomienie tylko cz´Êci
dost´pnej alokacji. To jednak spowodowa∏o,
i˝ np. projektodawcy majàcy mo˝liwoÊç
z∏o˝enia wniosku o dofinansowanie w ramach
konkursu o Êredniej alokacji 30 mln z∏ w ramach
Priorytetu VI sceptycznie podchodzili do mo˝li-
woÊci uzyskania dofinansowania w ramach
konkursu na innowacje, w przypadku które-
go alokacja wynosi∏a 3 mln z∏. Nie bez
znaczenia jest równie˝ fakt, i˝ przygotowanie
i realizacja projektów innowacyjnych wyma-
gajà wi´kszych nak∏adów pracy i szczegól-
nych umiej´tnoÊci.
Pewnym utrudnieniem jest równie˝ za∏o˝enie

PO KL, i˝ projekty innowacyjne b´dà reali-
zowane w sposób horyzontalny w ramach
ka˝dego Priorytetu. DoÊwiadczenia krajów
europejskich pokazujà, i˝ tego typu podejÊcie
stanowi barier´ g∏ównie dla systemu insty-
tucjonalnego oraz ˝e wydzielenie Priorytetu
pozwala na wi´kszà koncentracj´ dzia∏aƒ,
anga˝uje jedynie pojedyncze instytucje,
a w konsekwencji przyÊpiesza proces wdra˝a-
nia tych projektów. Z drugiej jednak strony
zaw´˝a obszar wsparcia, nie pozwala na ela-
stycznoÊç i nie stwarza szans na budowanie
potencja∏u ró˝nych podmiotów zaanga˝o-
wanych w proces wdra˝ania.

Na co powinny zwróciç uwag´ instytucje
organizujàce konkursy, aby zwi´kszyç to
zainteresowanie?

Wa˝na jest ÊwiadomoÊç, i˝ projekty inno-
wacyjne wymagajà dodatkowych narz´dzi 
i sprofilowanego podejÊcia w zakresie informa-
cji i promocji. Dzia∏ania stosowane z sukcesem
w konkursach standardowych, w przypadku
konkursów na projekty innowacyjne okazujà
si´ niewystarczajàce. Dlatego konieczne jest
wypracowanie pewnego rodzaju strategii
tych dzia∏aƒ, która weêmie pod uwag´ do-
Êwiadczenia z konkursów og∏aszanych w 2009 r.
Istotna jest równie˝ kompleksowa informa-
cja i wsparcie udzielane projektodawcom

przy opracowywaniu wniosku o dofinanso-
wanie. Instytucje PoÊredniczàce powinny 
w tym zakresie wspó∏pracowaç z Regional-
nymi OÊrodkami EFS. Te ostatnie majà
bowiem potencja∏ w dziedzinie animowania
Êrodowiska regionalnego, który nale˝y wy-
korzystaç w procesie przygotowania pomys∏ów
na projekty innowacyjne oraz tworzenia
partnerstw instytucji w przypadku, gdy pojedyn-
cze podmioty nie dysponujà odpowiednim
potencja∏em. Nie mo˝na równie˝ zapomnieç
o roli Krajowej Instytucji Wspomagajàcej.
Oferujàc wsparcie w dzia∏aniach informacyj-
no-promocyjnych czy pomagajàc w nawiàzywa-
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Projektodawcy powinni byç 
zach´cani do wspó∏pracy 
ponadnarodowej

Rozmowa z Waldemarem S∏ugockim, wiceministrem rozwoju regionalnego, przewodniczàcym Komitetu Monitorujàcego PO KL

f

Projekty innowacyjne wymagajà sprofilowanego podejÊcia w zakresie informacji
i promocji. Dzia∏ania stosowane z sukcesem w konkursach standardowych,
w przypadku konkursów na projekty innowacyjne okazujà si´ niewystarczajàce.
Dlatego konieczne jest wypracowanie pewnego rodzaju strategii tych dzia∏aƒ,
która weêmie pod uwag´ doÊwiadczenia z konkursów og∏aszanych w 2009 r.
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niu kontaktów z podmiotami zagranicznymi,
KIW odgrywa kluczowà rol´ w „prze∏amy-
waniu pierwszych lodów”, jeÊli chodzi 
o innowacje i wspó∏prac´ ponadnarodowà.
Nie bez znaczenia sà równie˝ kwestie for-
malne, takie jak termin og∏oszenia konkursu.
Przygotowanie dobrych, przemyÊlanych pro-
jektów innowacyjnych wymaga czasu, dla-
tego te˝ konkursy na projekty innowacyjne
powinny przewidywaç odpowiednio d∏ugi
okres naboru.

Jakiego rodzaju projekty innowacyjne sà 
w warunkach polskich bardziej przydatne:
testujàce czy upowszechniajàce (np. w odnie-
sieniu do Priorytetu VIII)?

Nie ró˝nicowa∏bym tych projektów wed∏ug
kryterium przydatnoÊci. Jednak alokacja na pro-
jekty innowacyjne nie jest du˝a i uwzgl´dnia
równie˝ projekty wspó∏pracy ponadna-
rodowej. Dlatego proponujemy skoncen-
trowanie si´ w pierwszej kolejnoÊci na pro-
jektach, które pozwolà na wypracowanie 
i w∏àczenie do praktyki nowych rozwiàzaƒ –
takà mo˝liwoÊç dajà w ramach PO KL
jedynie projekty testujàce. Na obecnym
etapie wdra˝ania projekty standardowe,
równie˝ w Priorytecie VIII, umo˝liwiajà, przy
wi´kszych mo˝liwoÊciach finansowych, wy-
korzystanie i upowszechnienie rozwiàzaƒ ju˝

istniejàcych we wszystkich obszarach wsparcia.
Nie mo˝emy zapominaç o tym, ˝e dysponu-
jemy innowacyjnymi rozwiàzaniami powsta∏ymi
w ramach Programu Inicjatywy Wspólno-
towej EQUAL. Dlatego te˝ Instytucje PoÊred-
niczàce sà zach´cane do tego, by w ramach
kryteriów szczegó∏owych dla projektów
standardowych wykorzystywaç wypracowane
rezultaty EQUAL, co pozwala na ich
upowszechnienie równie˝ po zakoƒczeniu
realizacji tego programu.

Jakie, w opinii resortu rozwoju regional-
nego, trzeba stworzyç ju˝ dziÊ zabezpie-
czenia, by rezultaty projektów nie „làdo-
wa∏y na pó∏ce”?

Zabezpieczenia te powinny mieç dwojaki
charakter. Na poziomie projektów zarówno
projektodawcy, jak i oceniajàcy powinni mieç
na uwadze, i˝ powodzenie przedsi´wzi´cia

zale˝y od tego, w jakim stopniu uda si´
w∏àczyç przetestowane rozwiàzanie do szero-
kiej praktyki. Dlatego tak wa˝ne na etapie przy-
gotowania i realizacji projektu jest uwzgl´d-
nienie stosownych dzia∏aƒ w∏àczajàcych w poli-
tyk´ i anga˝ujàcych podmioty, dla których
wypracowywane jest narz´dzie i od których
zale˝y jego powszechne stosowanie. Aspekt
ten jest równie˝ silnie podkreÊlany w kryte-
riach wyboru projektów innowacyjnych.
Beneficjent musi przedstawiç, w jaki sposób
b´dzie anga˝owa∏ grupy docelowe oraz
wskazaç, jakà przyjmie strategi´ upowszech-
niania i w∏àczania do polityki.
Projektodawca w swych dzia∏aniach w∏àcza-
jàcych i upowszechniajàcych jest wspierany
przez Sieci Tematyczne, których celem jest
m.in. umo˝liwienie przep∏ywu informacji po-
mi´dzy decydentami politycznymi ró˝nego
szczebla a beneficjentami. Wspó∏praca z tym
Êrodowiskiem, a tak˝e wsparcie przedsta-
wicieli szkó∏ wy˝szych, powinny umo˝liwiç
beneficjentom uwzgl´dnienie na wszystkich
etapach pracy nad nowym instrumentem
opinii, od których w przysz∏oÊci b´dzie
zale˝eç praktyczne wykorzystanie innowa-
cyjnych rozwiàzaƒ.

Wydaje si´, ˝e projektodawcy nie zawsze
majà pewnoÊç, ˝e twórcze upowszech-
nienie te˝ jest bardzo cennà innowacjà?

Ka˝de twórcze podejÊcie wykorzystane 
na ró˝nych etapach wdra˝ania projektu
stanowi o jego jakoÊci i wp∏ywa pozytywnie
na realizacj´ celów oraz skutecznoÊç podej-
mowanych dzia∏aƒ. Niemniej nie nale˝y myliç
innowacyjnoÊci pewnych elementów projektu –
która mo˝e si´ pojawiç zarówno w pro-
jektach standardowych, jak i innowacyjnych –
z projektem innowacyjnym w rozumieniu
PO KL, którego celem jest wypracowanie
nowego rozwiàzania.

Czy w opinii resortu dzia∏ania propagujàce
projekty i znaczenie PO KL nie sà zbyt ubogie?

Bioràc pod uwag´ fakt, i˝ autorzy projektów
innowacyjnych nie stanowià szerokiego grona
odbiorców i ˝e sà to wàskie grupy zainte-
resowane ÊciÊle okreÊlonym obszarem wska-
zanym poprzez tematy dla projektów inno-
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Projektodawcy powinni byç zach´cani do wspó∏pracy ponadnarodowej, nale˝y
im wskazywaç konkretne zalety wynikajàce z pracy z partnerem zagranicznym,
jednoczeÊnie wyjaÊniajàc zagro˝enia i pokazujàc sposoby ich eliminacji.
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wacyjnych, wychodzimy z za∏o˝enia, i˝ szeroka
kampania medialna nie jest w tym przypadku
narz´dziem efektywnym. Potrzebne sà dzia∏ania
oddolne, animujàce Êrodowiska – pewnego
rodzaju „praca u podstaw” nakierowana 
na bezpoÊredni kontakt z konkretnym bene-
ficjentem.

Sieci Tematyczne powo∏ywane w ramach
PO KL, poza ocenianiem i walidacjà rezul-
tatów, a tak˝e pe∏nieniem funkcji platformy
wymiany doÊwiadczeƒ, majà stanowiç
narz´dzie upowszechniania rezultatów pro-
jektów oraz – przede wszystkim – w∏àcza-
nia ich do g∏ównego nurtu polityki. W jaki
sposób b´dzie mo˝na oceniaç skutecznoÊç
dzia∏ania tych Sieci?

Pierwszym sprawdzianem b´dzie ju˝ etap
pracy nad strategià wdra˝ania. Kszta∏t zasad-
niczych dzia∏aƒ w projekcie innowacyjnym
b´dzie w du˝ym stopniu uzale˝niony od zaan-
ga˝owania poszczególnych cz∏onków Sieci
oraz ich otwartoÊci na wspó∏prac´ i dziele-
nie si´ doÊwiadczeniem. Jest to te˝ pierwszy
moment, w którym cz∏onkowie Sieci b´dà
mieli okazj´ doÊwiadczyç swojego realnego
wp∏ywu na kszta∏towanie za∏o˝eƒ projektu,
co powinno znaleêç prze∏o˝enie równie˝ na ich
motywacj´ do dalszych prac i skutecznoÊç
dzia∏ania.
Udzia∏ w pracach Sieci wià˝e si´ równie˝ 
z odpowiedzialnoÊcià za kszta∏t wypracowa-
nych narz´dzi i ich szerokie zastosowanie.
Cz∏onkowie Sieci stajà si´ niejako ambasa-
dorami rozwiàzaƒ, nad którymi pracujà
wspólnie z beneficjentami. Ich rolà jest szerokie
informowanie o zakresie prac poprzez uczest-
nictwo w ró˝nych inicjatywach majàcych na celu
upowszechnienie i w∏àczenie rezultatów 
do polityki, a tak˝e wykorzystywanie tych
informacji we w∏asnej pracy zawodowej 
i bie˝àcych kontaktach z potencjalnymi zain-
teresowanymi.
Na skutecznoÊç tych dzia∏aƒ b´dzie wp∏ywaç
równie˝ ich odpowiednie profilowanie oraz
dostosowanie do indywidualnych celów i rezul-
tatów, które planuje si´ osiàgnàç.

Zarówno instytucje organizujàce konkursy,
jak i sami projektodawcy rzadko si´gajà 
po szans´, jakà stwarzajà projekty z kom-
ponentem ponadnarodowym. Jakie sà po-
wody tej rezerwy i co mo˝na zrobiç, ˝eby
ta szansa, której wartoÊcià dodanà jest
mo˝liwoÊç skorzystania z doÊwiadczeƒ za-
granicznego partnera, by∏a cz´Êciej brana
pod uwag´?

Powodem tej rezerwy jest przekonanie, ˝e ele-
ment wspó∏pracy ponadnarodowej wpro-
wadzi dodatkowà trudnoÊç do projektu.
Pewne dzia∏ania niwelujàce te obawy powinny
zostaç podj´te na etapie przygotowaƒ do og∏o-
szenia konkursu i w samym procesie naboru.
Projektodawcy powinni byç zach´cani do wspó∏-
pracy ponadnarodowej, nale˝y im wskazywaç
konkretne zalety wynikajàce z pracy z par t-
nerem zagranicznym, jednoczeÊnie wyjaÊnia-
jàc zagro˝enia i pokazujàc sposoby ich elimi-
nacji. Innym problemem pozostaje znalezie-
nie odpowiedniego par tnera. Projektodawca,
oprócz ogólnodost´pnych baz partnerów,
powinien uzyskaç wsparcie w tej kwestii 
ze strony Instytucji PoÊredniczàcej oraz Krajo-
wej Instytucji Wspomagajàcej. JeÊli na etapie
sk∏adania wniosku beneficjent nie czuje si´
na si∏ach, by podjàç si´ realizacji projektu 
we wspó∏pracy ponadnarodowej, mo˝e to
uczyniç w trakcie realizacji projektu, w mo-
mencie budowania par tnerstwa lub w kolej-
nych etapach. Rozwiàzanie to pozwala bene-
ficjentowi na elastycznoÊç oraz daje czas 
na podj´cie decyzji i znalezienie partnera,
a tak˝e uwzgl´dnienie wspó∏pracy w momencie,
w którym zasadnicze dzia∏ania w projekcie
b´dà ju˝ na etapie zaawansowania, pozwala-
jàcym na spokojne poszukanie dodatkowych
inspiracji poza granicami kraju. •

Rozmawia∏a 

Jolanta Liczbiƒska 

Zarówno projektodawcy, jak i oceniajàcy projekty powinni mieç na uwadze,
i˝ powodzenie przedsi´wzi´cia zale˝y od tego, w jakim stopniu uda si´ w∏àczyç
przetestowane rozwiàzanie do szerokiej praktyki. Dlatego tak wa˝ne na etapie
przygotowania i realizacji projektu jest uwzgl´dnienie stosownych dzia∏aƒ
w∏àczajàcych w polityk´ i anga˝ujàcych podmioty, dla których wypracowywane
jest narz´dzie i od których zale˝y jego powszechne stosowanie.
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InnowacyjnoÊç to klucz 
do prze∏amywania barier
Rozmowa z Katarzynà Brzychcy, wicedyrektor ds. Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy 
w Szczecinie 

Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie
og∏osi∏ konkursy na realizacj´ projektów
innowacyjnych w ramach Dzia∏ania
1/VIII/IN/10, Priorytet VIII „Regionalne
kadry gospodarki” oraz Dzia∏ania
1/VII/IN/10, Priorytet VII „Promocja inte-
gracji spo∏ecznej” w ramach Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Czy prze-
widujà ju˝ Paƒstwo, jakà wartoÊç dla
lokalnej spo∏ecznoÊci przyniesie realizacja
tego typu przedsi´wzi´ç?

Zdajemy sobie spraw´ – pokaza∏y to choçby
doÊwiadczenia Programu Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL – ˝e war to si´gaç po nowe
rozwiàzania, zw∏aszcza w sprawach wra˝li-
wych spo∏ecznie. Standardowe narz´dzia,
stosowane przy przeciwdzia∏aniu bezrobo-
ciu, tworzeniu miejsc pracy czy integrowa-
niu spo∏ecznoÊci zagro˝onych wyklucze-
niem spo∏ecznym, sà znane i przynoszà
efekty. War to jednak si´gnàç po doÊwiad-
czenia i dobre praktyki innych krajów bàdê
postawiç na kreatywnoÊç w∏asnà i spróbo-
waç rozpowszechniç nowe metody na lokal-
nym rynku pracy. Uwa˝amy, ˝e innowa-
cyjnoÊç mo˝e byç kluczem do prze∏amywa-
nia barier oraz poprawy sytuacji spo∏ecznej
i zawodowej naszych mieszkaƒców. Og∏a-
szajàc konkursy na realizacj´ projektów
innowacyjnych mamy nadziej´, ˝e razem 
z projektodawcami uda nam si´ znaleêç nowe
rozwiàzania, przyczyniajàce si´ do skutecznego
rozwiàzania problemów, z którymi w dotych-
czasowej formie trudno by∏o si´ zmierzyç.

Czy zamierzajà Paƒstwo og∏osiç tylko
konkursy na projekty innowacyjne testu-
jàce, czy tak˝e upowszechniajàce? 

Dotychczas skupiliÊmy si´ na projektach
innowacyjnych testujàcych. Zachodniopo-
morskie, tak jak inne województwa, ma
cechy charakterystyczne tylko dla swojego
obszaru. Dlatego dobra praktyka wypra-
cowana w jednym regionie nie zawsze

okazuje si´ skuteczna i po˝àdana w innym.
Wydaje nam si´, ˝e war to podà˝aç 
za nowymi rozwiàzaniami, b´dàcymi odpo-
wiedzià na te specyficzne problemy. Czy
zostaniemy wierni projektom innowacyj-
nym o charakterze testujàcym – trudno
powiedzieç. Obecnie pracujemy ju˝ nad
planami dzia∏aƒ na rok 2011. Ostateczna
decyzja w kwestii rodzaju projektów
innowacyjnych zapadnie po rozstrzygni´ciu
tegorocznych konkursów oraz po prze-
prowadzeniu konsultacji spo∏ecznych.

Czy og∏osili Paƒstwo konkursy na projekty
wspó∏pracy ponadnarodowej?

Projekty innowacyjne sà du˝ym wyzwa-
niem, natomiast projekty ponadnarodowe
to zadanie, które obecnie jest przedsi´wzi´-
ciem zdecydowanie trudniejszym. Projekto-

dawcy nie zawsze znajà specyfik´ projek-
tów, w których wyst´pujà par tnerzy z innych
krajów. W przypadku wspó∏pracy ponad-
narodowej oprócz „zwyk∏ych” problemów
zwiàzanych z realizacjà projektów pojawiajà si´
ró˝nice j´zykowe czy kulturowe, z których
cz´sto nie zdajemy sobie sprawy. Nie
oznacza to jednak braku ch´ci czy otwar-
toÊci na wspó∏prac´ zagranicznà, wr´cz
przeciwnie. Mamy ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ,
ale tak˝e korzyÊci zwiàzanych z tego typu
projektami. Jako dobry przyk∏ad mo˝e
pos∏u˝yç chocia˝by „Praca w posagu” –
projekt Wojewódzkiego Urz´du Pracy 
w Szczecinie, zrealizowany w ramach Inic-
jatywy Wspólnotowej EQAL. Og∏oszone
przez nas konkursy przewidujà mo˝liwoÊç
realizacji projektów innowacyjnych we wspó∏-
pracy ponadnarodowej, czyli tzw. projektów

innowacyjnych z komponentem ponadnaro-
dowym. Uwa˝am, ˝e takie rozwiàzanie to
dobry wst´p do projektów wspó∏pracy
ponadnarodowej w przysz∏oÊci.

Jak du˝e jest zainteresowanie realizacjà
projektów innowacyjnych?

W 2009 r. o Êrodki na realizacj´ projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodo-
wej ubiega∏o si´ niewielu wnioskodawców,
a jakoÊç wi´kszoÊci z∏o˝onych projektów by∏a
s∏aba. W bie˝àcym roku liczymy na wi´ksze
zainteresowanie, tym bardziej ˝e przed og∏o-
szeniem konkursu pojawiali si´ ju˝ projek-
todawcy z konkretnymi pytaniami. Spot-
kanie dotyczàce dokumentacji konkurso-
wej, które odby∏o si´ tydzieƒ po og∏oszeniu
konkursu, zgromadzi∏o blisko 40 osób. Zain-
teresowanie by∏o du˝e, a zebrani d∏ugo

przedstawiali pytania i wàtpliwoÊci, które
uda∏o si´ rozwiàzaç dzi´ki pomocy przed-
stawicieli Krajowej Instytucji Wspomaga-
jàcej, za co bardzo dzi´kuj´.

Jakie przedsi´wzi´cia informacyjno-promo-
cyjne podj´li Paƒstwo w celu zach´cenia
potencjalnych projektodawców do udzia∏u
w og∏oszonych konkursach? 

Majàc ÊwiadomoÊç, i˝ projekty innowacyjne
oraz wspó∏pracy ponadnarodowej wymagajà
dodatkowych dzia∏aƒ, staramy si´ w sposób
ciàg∏y odpowiadaç na zapotrzebowanie,
zg∏aszane przez projektodawców. Poza
standardowà strategià informacyjno-pro-
mocyjnà (m.in. stworzenie zak∏adki poÊwi´-
conej innowacyjnoÊci i ponadnarodowoÊci
w PO KL na stronie www.wup.pl, udost´p-

Og∏aszajàc konkursy na realizacj´ projektów innowacyjnych mamy nadziej´,
˝e razem z projektodawcami uda nam si´ znaleêç nowe rozwiàzania, przyczynia-
jàce si´ do skutecznego rozwiàzania problemów, z którymi w dotychczasowej
formie trudno by∏o si´ zmierzyç.
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nienie publikacji Krajowej Instytucji Wspo-
magajàcej w Punkcie Konsultacyjnym EFS,
publikowanie ar tyku∏ów na temat projektów
innowacyjnych i ponadnarodowych w Biule-
tynie Informacyjnym Wojewódzkiego Urz´-
du Pracy w Szczecinie, organizowanie szkoleƒ
dla beneficjentów) staramy si´ stosowaç
dodatkowe instrumenty promocji projek-
tów innowacyjnych. Majàc ÊwiadomoÊç
z∏o˝onoÊci problematyki tych projektów,
zdecydowaliÊmy si´ wziàç udzia∏ w sieci
wspó∏pracy w ramach grantu zatytu∏owanego
„Poprawa jakoÊci wdra˝ania projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej w PO KL 2007–2013 poprzez wyko-
rzystanie doÊwiadczeƒ uzyskanych przy real-
izacji projektów w ramach PIW EQUAL
2004–2006”. Dzi´ki spotkaniom rodzà si´
nowe pomys∏y i inicjatywy s∏u˝àce promocji
i informowaniu o projektach innowacyjnych.
W tym roku zdecydowaliÊmy si´ opracowaç
i wydaç broszury przybli˝ajàce tematyk´
tego typu projektów. Ponadto, w odpo-
wiedzi na zainteresowanie projektodawców,
wyznaczyliÊmy dni poÊwi´cone konsul-
tacjom projektów innowacyjnych. W naj-
bli˝szych miesiàcach planujemy tak˝e zorga-
nizowanie spotkania projektodawców z insty-
tucjami, które realizowa∏y projekty w ramach
PIW EQUAL. Z pewnoÊcià b´dzie to okazja
do wymiany doÊwiadczeƒ, w tym zwrócenia
uwagi na ewentualne problemy i trudnoÊci.
Przeprowadzamy tak˝e wywiady z projekto-
dawcami, którzy zrealizowali w wojewódz-
twie zachodniopomorskim projekty PIW
EQUAL, zbierajàc tym samym obszernà
informacj´ na temat ich przygotowywania 
i wdra˝ania. Opracowany materia∏ planuje-
my udost´pniç na stronie internetowej
WUP w zak∏adce dotyczàcej innowacyjnoÊ-
ci i ponadnarodowoÊci.
Po kilku latach od rozpocz´cia wdra˝ania
PO KL wydaje si´ jednak, ˝e najskutecz-
niejszà formà dzia∏aƒ w zakresie promocji 
i informacji sà bezpoÊrednie spotkania z po-
tencjalnymi wnioskodawcami (np. na temat
dokumentacji konkursowej czy konsultacje
indywidualne). Takie spotkania zamierzamy
organizowaç tak˝e w trakcie trwania
konkursów.

Jakie wàtpliwoÊci najcz´Êciej zg∏aszajà
wnioskodawcy zainteresowani realizacjà
projektów innowacyjnych, a jakie – pro-
jektów wspó∏pracy ponadnarodowej? 

InnowacyjnoÊç budzi wiele wàtpliwoÊci i jest
poj´ciem, do którego podchodzi si´ z rezer-

wà oraz niepewnoÊcià. Odzwierciedlajà to
pytania zadawane przez projektodawców,
które majà charakter bardzo ogólny i doty-
czà samej kwestii innowacyjnoÊci (np. Co to
jest projekt innowacyjny? Jakie sà ró˝nice
mi´dzy projektami innowacyjnymi a standar-
dowymi? Czym wyró˝niajà si´ projekty
innowacyjne? Czy projekt sk∏adany w stan-
dardowym konkursie, ale charakteryzujàcy
si´ pewnymi innowacyjnymi rozwiàzaniami,
jest projektem innowacyjnym?). Pytania te
wskazujà na ogrom pracy, jaka jest jeszcze
do wykonania w dziedzinie edukacji, pro-
mocji i informacji.

Jaka jest alokacja na projekty innowacyjne
oraz wspó∏pracy ponadnarodowej w 2010 r.?

W 2009 r. projekty innowacyjne mia∏y stosun-
kowo niskà alokacj´ w porównaniu z rokiem
bie˝àcym. Na realizacj´ projektów innowa-
cyjnych w poprzednim roku (Priorytety VI
oraz IX) przeznaczono ∏àcznie kwot´
ponad 4 mln z∏. Zainteresowanie realizo-
waniem projektów by∏o niewielkie. Praw-

dopodobnie by∏o to spowodowane po
cz´Êci tym, ˝e w tym samym czasie dost´p-
ne by∏y Êrodki finansowe w ramach kon-
kursów standardowych, które sà mniej
skomplikowane. Nie dziwi fakt, ˝e projekto-
dawcy koncentrowali si´ przede wszystkim
na czymÊ, do czego byli przyzwyczajeni, co
dobrze ju˝ opanowali. Natomiast w 2010 r.
zaplanowaliÊmy dla ka˝dego z Priorytetów
wy˝sze kwoty na konkursy innowacyjne.
Dla Priorytetu VII przewidywana alokacja to
10 434 197 z∏, natomiast dla Priorytetu
VIII 10 696 608 z∏.

Majà Paƒstwo doÊwiadczenie w przygoto-
wywaniu konkursów na projekty innowa-
cyjne z komponentem ponadnarodowym.
Na jakie elementy powinny zwróciç uwag´
instytucje, które przygotowujà si´ do opra-
cowania dokumentacji konkursowej?

Na etapie przygotowywania dokumentacji
konkursowej najwi´cej wàtpliwoÊci doty-
czy∏o samej kwestii innowacyjnoÊci, a tak˝e
tego, na co powinni zwracaç uwag´ poten-
cjalni beneficjenci przy opracowywaniu wnios-
ków. Projekty innowacyjne majà przynieÊç

zupe∏nie nowe rozwiàzania i o ile w konkursach
standardowych mamy mo˝liwoÊç m.in. poprzez
kryteria okreÊliç to, czego oczekujemy od pro-
jektodawców, o tyle w konkursach inno-
wacyjnych ci´˝ar opracowania koncepcji jest
po stronie wnioskodawcy. Staramy si´ przy-
gotowywaç dokumentacj´, która zawiera
jasne dla projektodawcy wytyczne do reali-
zacji projektów, opis kryteriów oraz wskazówki
ilustrowane przyk∏adami.

Jakie szczegó∏owe kryteria wyboru prze-
widzieli Paƒstwo dla projektów innowa-
cyjnych w og∏oszonych konkursach?

Zarówno w Priorytecie VII, jak i VIII
uwzgl´dniliÊmy w planach dzia∏aƒ na rok
2010 kryteria strategiczne, które, spe∏nione
na etapie oceny merytorycznej, b´dà do-
datkowo punktowane. Dla projektów z kom-
ponentem ponadnarodowym, zaplanowanym
do realizacji na etapie opracowania wniosku
o dofinansowanie, postanowiliÊmy przyznaç
dodatkowo 30 punktów. W Priorytecie VII
premiowane b´dà tak˝e projekty, których

odbiorcami b´dà osoby w wieku 15–25 lat,
opuszczajàce rodziny zast´pcze i placówki
opiekuƒczo-wychowawcze. W Priorytecie
VIII natomiast premiowane zostanà projekty,
w których odbiorcami b´dà osoby w wieku
45+ lub wypracowane instrumenty poz-
wolà na stosowanie rozwiàzaƒ skutkujàcych
zwi´kszeniem odsetka aktywnoÊci zawodo-
wej tej grupy osób.

Ile wniosków z∏o˝ono w odpowiedzi na kon-
kursy og∏oszone w ubieg∏ym roku?

Wojewódzki Urzàd Pracy w Szczecinie
og∏osi∏ w 2009 r. dwa konkursy na projekty
innowacyjne w ramach Priorytetów VI i IX.
W ramach Priorytetu VI wp∏yn´∏y 4 wnioski,
a w ramach Priorytetu IX z∏o˝ono 2 wnioski.
˚aden wniosek nie zosta∏ jednak rekomen-
dowany do dofinansowania, gdy˝ ka˝dy mia∏
b∏´dy formalne. W bie˝àcym roku nabór
wniosków b´dzie trwa∏ do 15 wrzeÊnia. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski 

Zachodniopomorskie, tak jak inne województwa, ma cechy charakterystyczne
tylko dla swojego obszaru. Wydaje nam si´, ˝e warto podà˝aç za nowymi roz-
wiàzaniami, b´dàcymi odpowiedzià na te specyficzne problemy.
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Zarzàdzanie wiekiem – klucz 
do sukcesu firmy i pracowników

Jak wypracowaç wspólnà polityk´ aktywizacji osób po 50. roku ˝ycia? Jakie cechy starszych pracowników cenià sobie szczególnie pra-
codawcy? Jak zorganizowaç wspó∏prac´ z zagranicznymi partnerami w realizacji innowacyjnego projektu z komponentem ponadnaro-
dowym? Co powinno byç wyznacznikiem przy planowaniu wspó∏pracy ponadnarodowej? – to wybrane zagadnienia, o których mówi
Honorata Dudek-Frysiak z Akademii Wizerunku – inicjatorka i pomys∏odawczyni projektu innowacyjnego „Pracownik 50+. Prze∏amy-
wanie barier na rynku pracy”.

Pani projekt zawiera w tytule zapowiedê
usuwania przeszkód blokujàcych starszym
pracownikom dost´p do rynku pracy.
Jakiego rodzaju sà to bariery i co zdecy-
dowa∏o o takim charakterze projektu?

Do tej pory wi´kszoÊç projektów dotyczà-
cych wyd∏u˝ania aktywnoÊci zawodowej
by∏a realizowana przez poszczególne insty-
tucje samodzielnie. Wypracowany przez
nas „Model Kompleksowego Wsparcia Pra-
cownika 50+” ma to zmieniç. Innowa-
cyjnoÊç projektu „Pracownik 50+. Prze∏a-

mywanie barier na rynku pracy” odnosi si´
do trzech wymiarów:
Problemu aktywizacji osób 50+, który jest
stosunkowo nowy w Polsce, w zwiàzku 
z czym brakuje skutecznych narz´dzi do jego
rozwiàzania.
Grupy docelowej – zarówno odbiorców,
jak i u˝ytkowników, którzy do tej pory nie
otrzymali kompleksowej pomocy i wspar-
cia w zakresie wypracowania wspólnej
polityki aktywizacji osób po 50. roku ˝ycia.
Jednà z najistotniejszych zasad projektu
„Pracownik 50+. Prze∏amywanie barier 
na rynku pracy” jest zasada empowerment,
zak∏adajàca zaanga˝owanie wszystkich pod-
miotów, których dotyczy zagadnienie
wyd∏u˝ania aktywnoÊci zawodowej tej
grupy osób. Szczególnie wa˝ne w tym kon-
tekÊcie jest poznanie przyczyn niskiego
zatrudnienia osób 50+, poprzez przepro-
wadzenie badaƒ m.in. wÊród pracowników 
i przedsi´biorców i dopiero na tej pod-
stawie opracowanie strategii dzia∏ania.

JednoczeÊnie niezwykle istotnà kwestià jest
doprowadzenie do po∏àczenia wysi∏ków
poprzez stworzenie miejsca do dialogu
ró˝nych grup: pracowników, pracodawców,
w∏adz samorzàdowych, instytucji r ynku
pracy i mediów – takim impulsem i platfor-
mà b´dzie produkt finalny projektu: „Model
Kompleksowego Wsparcia Pracownika
50+”.
Formy wsparcia. „Model Kompleksowego
Wsparcia Pracownika 50+” (od fazy diag-
nozy, czyli badania grup, po mainstreaming,
czyli w∏àczanie do g∏ównego nur tu polityki)

b´dzie opar ty na dialogu oraz na aktyw-
nych formach wspó∏pracy wszystkich grup
docelowych, ponadto b´dzie tak˝e adap-
towaç rozwiàzania wypracowane przez
par tnerów zagranicznych. W modelu tym
znajdà si´ narz´dzia s∏u˝àce podnoszeniu
aktywnoÊci zawodowej, opracowane na pod-
stawie wyników badaƒ przeprowadzonych
na grupie docelowej, którà stanowià od-
biorcy (pracownicy i przedsi´biorcy) oraz
u˝ytkownicy (w∏adze lokalne i media
lokalne). B´dà to panele dyskusyjne, modu∏y
szkoleniowe i doradcze zarówno dla osób
50+, jak i pracodawców oraz mediów.

Dlaczego sytuacja osób po 50. roku ˝ycia
na polskim rynku pracy wymaga rozwiàzaƒ
innowacyjnych?

Demografia jest bezwzgl´dna i w pierwszej
kolejnoÊci przez jej pryzmat trzeba spojrzeç
na sytuacj´ osób z grupy wiekowej 50+. Ju˝
wkrótce grupa ta b´dzie stanowiç znaczàcà

cz´Êç naszego spo∏eczeƒstwa. Obecnie
znajduje si´ w niej ponad 4 mln Polaków,
w tym aktywnych zawodowo zaledwie
27–28%. Z punktu widzenia ekonomii jest
to ogromne marnotrawienie wiedzy i do-
Êwiadczenia pracowników – kapita∏u ludzkiego,
który w dzisiejszej gospodarce stanowi
jeden z najistotniejszych zasobów. Poza
tym nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e zapewnienie
sprawnego funkcjonowania systemu eme-
rytalnego b´dzie wymagaç wyd∏u˝enia
aktywnoÊci zawodowej. Wag´ problemu
dostrzeg∏a Unia Europejska, która w Trakta-
cie Lizboƒskim jako jeden z wa˝nych celów
wyznaczy∏a zwi´kszenie zatrudnienia osób
powy˝ej 50. roku ˝ycia do poziomu 50%.
Kolejnà kwestià jest postawa 50-latków.
Chcà oni uczestniczyç w ˝yciu zawodo-
wym, sà aktywni, nale˝y im to tylko umo˝li-
wiç. Coraz wi´cej mówi si´ o „zarzàdzaniu
wiekiem” w firmach, cz´sto w kontekÊcie
spo∏ecznej odpowiedzialnoÊci biznesu.
Realizowanych jest te˝ wiele szkoleƒ
skierowanych do osób po 50. roku ˝ycia.
Tych inicjatyw naprawd´ nie brakuje. Wag´
problemu rozumie tak˝e rzàd, Êwiadczy o tym
chocia˝by inicjatywa w postaci programu
„SolidarnoÊç pokoleƒ 50+”, proklamowa-
nego przez Micha∏a Boniego. Jak widaç,
dzieje si´ wiele, jeÊli jednak spojrzymy na te
dzia∏ania globalnie, to sà one zbyt rozpro-
szone. W efekcie ani same szkolenia, ani
programy rzàdowe nie przynoszà zamie-
rzonego wzrostu zatrudnienia osób z grupy
50+. Skoro zatem dotychczasowe metody si´
nie sprawdzi∏y, war to si´gnàç po metody
innowacyjne.

Realizujàc projekt z komponentem po-
nadnarodowym, wybra∏a Pani jako part-
nerów Euroform RFS z W∏och i Amadeus

Chcemy sprawdziç, w jakim stopniu doÊwiadczenia p∏ynàce z pracy z m∏odymi
ludêmi, pewne modele sprawdzone w tej grupie, da si´ powieliç przy pracy 
z 50-latkami. Mo˝e to stanowiç jednà z innowacji projektu.
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Association z Austrii.W jakim stopniu ich
wiedza i dorobek mog∏y byç wykorzy-
stane w projekcie?

W∏oski Euroform RFS ma bogate doÊwiad-
czenie w aktywizacji osób 50+ oraz szkoleƒ
ró˝nych grup zawodowych, a tak˝e dosto-
sowywania pracowników do wymagaƒ nowo-
czesnego rynku pracy. Realizowa∏ równie˝
projekty dostosowujàce systemy kszta∏ce-
nia do wymagaƒ rynku pracy.
Austria natomiast nie doÊç, ˝e bardzo
gruntownie przepracowa∏a u siebie zagad-
nienia zwiàzane z zarzàdzaniem wiekiem,
to ma tak˝e du˝e doÊwiadczenie we wspó∏-
pracy ponadnarodowej. Amadeus Associa-
tion specjalizuje si´ w pracy z m∏odzie˝à.
A my chcemy sprawdziç, w jakim stopniu
doÊwiadczenia p∏ynàce z pracy z m∏odymi
ludêmi, pewne modele sprawdzone w tej
grupie, da si´ powieliç przy pracy z 50-latkami.
Mo˝e to stanowiç jednà z innowacji projektu.

Na czym polega wspó∏praca z zagranicz-
nymi partnerami oraz jakimi doÊwiad-
czeniami organizacyjnymi, zwiàzanymi z tà
wspó∏pracà chcia∏aby si´ Pani podzieliç 
z innymi beneficjentami?

Jak cenna jest wspó∏praca z zagranicznymi
par tnerami, przekona∏am si´ realizujàc pro-
jekt w ramach Programu Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL. Wizyty studyjne, podczas
których mia∏am okazj´ zapoznania si´ z przy-
k∏adami rozwiàzaƒ wykorzystywanych w innych
krajach, liczne dyskusje i burze mózgów
zaowocowa∏y wieloma inspiracjami oraz
prze∏o˝y∏y si´ na wypracowanie nowych nie-
stosowanych w Polsce rozwiàzaƒ. Dlatego
te˝ w projekcie pojawi∏ si´ komponent wspó∏-
pracy ponadnarodowej. JeÊli chodzi o kwestie
organizacyjne, majàc sprecyzowane oczeki-
wania, ∏atwo okreÊlimy zarówno rodzaj
organizacji, jak i zasi´g geograficzny dzia∏al-
noÊci potencjalnych par tnerów. Póêniej 
z pomocà przychodzà liczne bazy danych
organizacji, takie jak choçby te znajdujàce
si´ na stronach programu „Uczenie si´
przez ca∏e ˝ycie”. W kwestii wspó∏pracy
ponadnarodowej war to posi∏kowaç si´

podr´cznikami czy wskazówkami Krajowej
Instytucji Wspomagajàcej oraz korzystaç 
z bazy dokumentów PO KL.
Kiedy wybierzemy ju˝ par tnera, pozostaje
nam kontakt bezpoÊredni. Wi´kszoÊç insty-
tucji preferuje korespondencj´ mailowà, co
ma wiele zalet, m.in. ni˝sze koszty. Uwa˝am,
˝e przy nawiàzywaniu kontaktów z poten-
cjalnymi par tnerami wa˝ne jest krótkie 
i treÊciwe opisanie projektu, a tak˝e wyraêne
okreÊlenie naszych oczekiwaƒ oraz tego, co
mo˝emy zaoferowaç.Wi´kszoÊç organizacji
zagranicznych ma du˝e doÊwiadczenie 
we wspó∏pracy ponadnarodowej i wykazu-
je si´ du˝à otwar toÊcià na nowych par t-
nerów. War to za∏o˝yç, ˝e mogà si´ pojawiç

przeró˝ne problemy, poczàwszy od ró˝nic
kulturowych w sposobie komunikowania
si´, skoƒczywszy na niuansach ksi´gowych 
i prawnych. Ale jest to pewne ryzyko, trze-
ba byç na nie gotowym.
War to postawiç sobie pytanie, czego nie
jesteÊmy w stanie zrealizowaç bez wspó∏-
pracy ponadnarodowej. Wyznacznikiem przy
planowaniu tego typu wspó∏pracy powi-
nien byç zakres merytoryczny projektu. My
wyznaczyliÊmy sobie kilka celów. Jeden z nich
by∏ taki, aby dzi´ki wymianie doÊwiadczeƒ 
i wiedzy o sytuacji pracowników 50+ na rynku
pracy w krajach, które majà wi´ksze do-
Êwiadczenie w aktywizowaniu tej grupy
osób, okreÊliç przysz∏e trendy rozwoju 
w Polsce. Chodzi bowiem o to, aby wypra-
cowany model wyprzedza∏ mogàce si´
pojawiç problemy.

Monitoruje Pani na bie˝àco przedsi´-
biorstwa zatrudniajàce ludzi z grupy wieko-
wej 50+. Jakie cechy tych pracowników sà
najwy˝ej cenione przez pracodawców? 

Wiedza i doÊwiadczenie. Pracownicy w takim

wieku, odchodzàc z rynku pracy, zabierajà
ze sobà swojà wiedz´ i doÊwiadczenie.
Niestety, jak dotàd nie ma ˝adnego syste-
mu przekazywania tej wiedzy. Choçby dla-
tego warto zastosowaç zarzàdzanie wiekiem,
tworzyç tandemy pracownicze m∏odszy-
starszy, aby wzajemnie mogli wymieniaç si´
swoimi doÊwiadczeniami, przekazywaç
wiedz´, aby te unikatowe umiej´tnoÊci nie
gin´∏y. Pracowników po 50. roku ˝ycia
charakteryzuje koncentracja na pracy, a tak˝e
wi´ksza cierpliwoÊç, zdyscyplinowanie i dyspo-
zycyjnoÊç. Kolejnà ich zaletà jest lojalnoÊç –
sà mniej sk∏onni do zmiany miejsca pracy,
co ma istotne znaczenie dla pracodawcy,
choçby z punktu widzenia kosztów, jakie
ponosi w zwiàzku ze szkoleniami. War to
wspomnieç, ˝e w niektórych bran˝ach i za-
wodach (np. zwiàzanych z obs∏ugà klienta
na rynku nieruchomoÊci czy ubezpieczeƒ)
dojrza∏y wiek jest zaletà w oczach klientów,
gdy˝ pracownicy starsi sà postrzegani jako
doÊwiadczeni, kompetentni i wiarygodni.
Polskie firmy zaczynajà dostrzegaç korzyÊci

z zatrudniania osób po 50. roku ˝ycia,
wprowadzajà rozwiàzania przyjazne tej
grupie pracowników. Aby si´ o tym przeko-
naç, wystarczy zapoznaç si´ z przyk∏adami
opisanymi na portalu prowadzonym przez
Akademi´ Filantropii (www.zysk50plus.pl).
PrzemyÊlany sposób zatrudniania osób 50+
mo˝e przynosiç wymierne efekty, a tak˝e
stanowiç szans´ rozwoju przedsi´biorstwa
w d∏u˝szej perspektywie. •

Rozmawia∏a 

Jolanta Liczbiƒska

WyznaczyliÊmy sobie kilka celów. Jeden z nich by∏ taki, aby dzi´ki wymianie
doÊwiadczeƒ i wiedzy o sytuacji pracowników 50+ na rynku pracy w krajach,
które majà wi´ksze doÊwiadczenie w aktywizowaniu tej grupy osób, okreÊliç
przysz∏e trendy rozwoju w Polsce. Chodzi o to, aby wypracowany model
wyprzedza∏ mogàce si´ pojawiç problemy.

Projekt „Pracownik 50+. Prze∏amywanie barier

na rynku pracy” realizowany jest przez par t-

nerstwo, w którego sk∏ad wchodzà:

r Stowarzyszenie Pro Silesia et Europa, lider

projektu (par tner projektu „WANT2LEARN –

Chc´ si´ uczyç” realizowanego w ramach Pro-

gramu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL);

r Akademia Wizerunku;

r Instytut Organizacji i Zarzàdzania w PrzemyÊle

ORGMASZ.

Pracowników po 50. roku ˝ycia charakteryzuje koncentracja na pracy, a tak˝e
wi´ksza cierpliwoÊç, zdyscyplinowanie i dyspozycyjnoÊç. Kolejnà ich zaletà jest
lojalnoÊç – sà mniej sk∏onni do zmiany miejsca pracy, co ma istotne znaczenie
dla pracodawcy, choçby z punktu widzenia kosztów, jakie ponosi w zwiàzku 
ze szkoleniami.
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Dlaczego Urzàd Marsza∏kowski w ¸odzi
zdecydowa∏ si´ na og∏oszenie konkursu na
projekt innowacyjny w∏aÊnie w Priorytecie
VIII?

W 2010 r. og∏osiliÊmy konkurs w ramach
Priorytetu VIII, poniewa˝ w poprzednim
roku obj´liÊmy wsparciem tego typu pro-
jekty w Priorytecie IX. W okresie trudnej
sytuacji gospodarczej stwierdziliÊmy, i˝ na-
le˝y z takà propozycjà wystàpiç do przed-
si´biorców. To oni sà przecie˝ g∏ównymi
beneficjentami tego Priorytetu.

W jakim stopniu specyfika dawnej i obecnej
struktury zatrudnienia w regionie ∏ódzkim
przyczyni∏a si´ do tego, ˝e niepracujàcy
ludzie z grupy 50+ stanowià tak powa˝ny
problem, i˝ jego rozwiàzania trzeba szukaç
w projekcie innowacyjnym?

Zgodnie z wytycznymi Komisji Europejskiej
oraz zapisami rzàdowego programu „Soli-
darnoÊç pokoleƒ” jednym z dzia∏aƒ priory-

tetowych powinno byç wsparcie dla osób w
grupie wiekowej 50+, uwzgl´dniajàce jej
specyfik´ i wymagania. Polska w niewielkim
stopniu wykorzystuje potencja∏ osób po 50.
roku ˝ycia, a dzia∏ania aktywizacyjne kiero-
wane sà g∏ównie do osób bezrobotnych.
Odsetek osób pracujàcych w grupie 50+
jest znacznie ni˝szy ni˝ w innych grupach
wiekowych, dlatego szczególnie wa˝ne jest
wypracowanie narz´dzi wspomagajàcych
aktywizacj´ zawodowà tych pracowników.
Poza tym ¸ódzkie to region, w którym zain-
westowa∏o wiele znaczàcych przedsi´biorstw
mi´dzynarodowych, zatrudniajàc tysiàce osób,
cz´sto pracujàcych wczeÊniej przy produkcji
tekstylnej i w∏ókienniczej. Sà to kobiety 
i m´˝czyêni w∏aÊnie w tym wieku. Musieli
skutecznie si´ przekwalifikowaç i dostosowaç
do wymagaƒ lokalnego rynku pracy.
W ¸odzi, w porównaniu z innymi du˝ymi
miastami w Polsce, istnieje wysokie bezro-
bocie, a w konsekwencji poziom zamo˝noÊci
mieszkaƒców jest niski. G∏ównà przyczynà
tej sytuacji jest upadek przemys∏u w∏ókien-
niczego i pokrewnych bran˝ przemys∏u lek-
kiego. W latach 90. ¸ódê i region, w którym
dominowa∏ przemys∏ w∏ókienniczo-tekstylny,
sta∏y si´ obszarem zdominowanym m.in. przez
bran˝´ AGD. Firmy o mi´dzynarodowym
kapitale i ugruntowanej pozycji na rynku –

takie jak Indesit, Bosch, Siemens, Ariston –
ulokowa∏y swoje siedziby i oddzia∏y na tere-
nie naszego województwa. Osoby, które

kiedyÊ pracowa∏y w bran˝y tekstylnej, musia∏y
si´ odnaleêç w innych bran˝ach, ale wcià˝
istnieje potrzeba dostosowania ich kwali-
fikacji do potrzeb regionalnego rynku pracy.
W du˝ej cz´Êci dotyczy to kobiet w wieku
50+. Projekty innowacyjne stanowià odpo-
wiedê na potrzeby lokalnego, ∏ódzkiego
rynku pracy, stàd og∏oszony przez nas
konkurs w ramach Priorytetu VIII. Jego
celem jest w∏aÊnie wsparcie dla przed-
si´biorstw i ich pracowników, zw∏aszcza
kobiet.
Bioràc pod uwag´ doÊwiadczenia wymie-
nionych wy˝ej firm w ich rodzimych krajach,
gdzie niezwykle istotnym elementem w poli-
tyce kadrowej przedsi´biorstwa jest zarzà-
dzanie wiekiem, nale˝y sàdziç, i˝ taka polityka
zostanie wdro˝ona w ich polskich oddzia∏ach.
Nasze przewidywania potwierdzajà si´ w sk∏a-
danych do nas wnioskach o dofinansowanie
realizacji projektu w ramach Poddzia∏ania
8.1.1. Przedsi´biorcy ch´tnie obejmujà wspar-
ciem swoich pracowników znajdujàcych si´
w grupie wiekowej 50+.

Z jakich powodów Urzàd wybra∏ projekt
testujàcy, a nie projekt upowszechniajàcy?

Zale˝a∏o nam na tym, aby w ramach PO KL
powsta∏y nowe rozwiàzania istniejàcych pro-

blemów, wa˝nych dla województwa ∏ódz-
kiego i ca∏ej Polski. Nie zdecydowaliÊmy si´
na konkurs wy∏aniajàcy projekty o charak-

Ten projekt b´dzie odpowiedzià na
potrzeby ∏ódzkiego rynku pracy

O oczekiwaniach i nadziejach, jakie region ∏ódzki wià˝e z projektem innowacyjnym, który powinien pracownikom z grupy 50+ pomóc
w prawdziwej aktywizacji zawodowej, mówi Bartosz Rz´tkiewicz, dyrektor Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki w Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.

Oczekujemy od projektodawców nowego podejÊcia do problemu lub zaprojek-
towania i wykorzystania nowych instrumentów s∏u˝àcych utrzymaniu aktyw-
noÊci zawodowej grupy 50+.
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terze upowszechniajàcym, gdy˝ wiele pro-
duktów wypracowanych w ramach projek-
tów Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
funkcjonuje ju˝ w projektach standar-
dowych (np. intermentoring) i one nie muszà
ju˝ byç upowszechniane.

Jakie sà oczekiwania Urz´du Marsza∏kow-
skiego wobec projektów, które zostanà
zg∏oszone? Czym powinny si´ charaktery-
zowaç?

Oczekujemy od projektodawców nowego
podejÊcia do problemu lub zaprojektowania
i wykorzystania nowych instrumentów s∏u˝à-
cych utrzymaniu aktywnoÊci zawodowej
grupy 50+. Mam tu na myÊli m.in. przeciw-
dzia∏anie istniejàcym stereotypom (jak cho-
cia˝by zapobieganie praktykom dyskrymi-
nacyjnym ze wzgl´du na wiek i p∏eç;
zmniejszenie si∏y oddzia∏ywania na praco-
dawców stereotypów o niskiej przydatnoÊci
osób starszych do pracy), a tak˝e zwi´ksze-
nie atrakcyjnoÊci pracy jako êród∏a dochodu
wobec êróde∏ alternatywnych dla osób z grupy
50+. Mamy nadziej´, ˝e wypracowane
narz´dzia przyczynià si´ do zaspokojenia
szczególnych potrzeb osób z tej grupy
wiekowej, ˝e b´dà elementem Êwiadomego
zarzàdzania zasobami ludzkimi w przedsi´-
biorstwach. Liczymy na to, ˝e umo˝liwià
wyposa˝enie pracowników, którzy przekro-
czyli 50. rok ˝ycia w takie kompetencje 
i umiej´tnoÊci zawodowe, które zagwaran-
tujà im trwa∏e utrzymanie si´ na rynku
pracy.
W projektach mogà byç wykorzystane
rozwiàzania stosowane ju˝ w odniesieniu
do innych grup docelowych, ale wniosko-
dawca b´dzie musia∏ wykazaç, ˝e takie
rozwiàzania mogà byç skuteczne tak˝e
wobec grupy 50+. Innowacjà w tej dzie-
dzinie mog∏oby byç wypracowanie i prze-
testowanie nowatorskiego programu szko-
leniowego uwzgl´dniajàcego szczególne
potrzeby i mo˝liwoÊci pracowników po 50.
roku ˝ycia. Wierz´ w pomys∏owoÊç i krea-
tywnoÊç projektodawców!

Czy og∏oszenie konkursu by∏o poprze-
dzone szkoleniami dla projektodawców,
a jeÊli tak, to co by∏o przedmiotem prowa-
dzonych zaj´ç?

W trakcie przeprowadzanych szkoleƒ, a tak˝e
podczas ¸ódzkiej Akademii PO KL, zwra-
cano szczególnà uwag´ na ró˝nice istnie-
jàce mi´dzy projektami standardowymi 

a innowacyjnymi oraz na ryzyko wyst´pu-
jàce przy realizacji projektów innowacyj-
nych. Nale˝y pami´taç, i˝ potencjalnych
zagro˝eƒ jest wiele, np. niew∏aÊciwy dobór
narz´dzi do rozwiàzania problemów grupy
docelowej bàdê dà˝enie do realizacji planu
za wszelkà cen´, zamiast wypracowania
najlepszego produktu innowacyjnego.
Po og∏oszeniu konkursu zorganizowaliÊmy
spotkanie dla beneficjentów na temat spe-
cyfiki projektów innowacyjnych (z udzia∏em
eksper tów Krajowej Instytucji Wspomaga-
jàcej oraz pracowników Regionalnego OÊrod-
ka EFS i Departamentu ds. Programu Opera-
cyjnego Kapita∏ Ludzki). Ponadto na stronie
internetowej www.pokl.lodzkie.pl znajdujà si´
podstawowe definicje i informacje doty-
czàce projektów innowacyjnych PO KL
oraz szczegó∏owe wytyczne dla projekto-
dawców, zawar te w Poradniku dla projekto-
dawców Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki – projekty innowacyjne. Dodatkowe
informacje mo˝na tak˝e uzyskaç w punkcie
informacyjnym oraz w ramach warsztatów
prowadzonych w ¸ódzkiej Akademii PO KL
przy Urz´dzie Marsza∏kowskim w ¸odzi.

Jakie kryteria wyboru projektów innowa-
cyjnych zosta∏y przyj´te w rozpoczynajà-
cym si´ konkursie?

W przypadku projektów innowacyjnych
stosowane sà standardowe kryteria wyboru
projektów – horyzontalne i ogólne kryteria
merytoryczne. Ponadto w Planach Dzia∏a-
nia na rok 2010 przedstawiono dodatkowe
kryteria dost´pu i kryteria strategiczne.
Kryteria dost´pu dotyczà war toÊci projek-
tu, okresu realizacji, grupy docelowej oraz
lokalizacji biura projektu. Majà one zagwa-
rantowaç, ˝e wsparcie zostanie skierowane
do mieszkaƒców województwa ∏ódzkiego 
i przyczyni si´ do rozwoju naszej gospodarki
regionalnej.
Jako kryteria strategiczne wskazano mo˝li-
woÊç realizacji projektów z komponentem
wspó∏pracy ponadnarodowej, skonstruo-
wanie narz´dzia s∏u˝àcego aktywizacji zawo-
dowej kobiet oraz stworzenie modelu

wspó∏pracy instytucji publicznych, prywat-
nych oraz pozarzàdowych. Wed∏ug tych
w∏aÊnie kryteriów b´dà oceniane projekty 
i projektodawcy. Je˝eli chcà zwi´kszyç swoje
szanse, muszà si´ do nich zastosowaç.

Czy projekt z komponentem ponadnaro-
dowym ma szans´ na wy˝szà ocen´ ni˝ pro-
jekty, które nie podejmà tego wyzwania?

W ramach og∏oszonego konkursu mo˝liwa
jest realizacja projektów z komponentem
wspó∏pracy ponadnarodowej ju˝ od poczàt-
ku prac nad projektem. Zgodnie z kryterium
strategicznym komponent ten mo˝e stano-
wiç maksymalnie 30% war toÊci dofinanso-
wania. Komponent ponadnarodowy z pew-
noÊcià b´dzie Êwiadczy∏ o dodatkowej wartoÊ-
ci projektu. Ponadto tego typu wspó∏praca
na pewno b´dzie niezwyk∏ym doÊwiadcze-
niem dla projektodawców. Liczymy na takie
projekty.

W jakim stopniu i czy w ogóle przy ocenie
projektów b´dà wykorzystywane Regio-
nalne Sieci Tematyczne?

Regionalna Sieç Tematyczna uczestniczy 
w opiniowaniu strategii wdra˝ania projektu
innowacyjnego oraz w walidacji produktu
finalnego. Ponadto Regionalne Sieci Tematy-
czne majà stanowiç forum dialogu i komu-
nikacji mi´dzy beneficjentami realizujàcymi
projekty a eksper tami i praktykami zajmujà-
cymi si´ danà dziedzinà. Uwa˝am, ˝e g∏os
osób bioràcych udzia∏ w spotkaniach Sieci
b´dzie bardzo istotny, zw∏aszcza ˝e uczest-
niczà w niej pracownicy ró˝nych instytucji,
reprezentujàcy zró˝nicowane Êrodowiska.
Merytoryczna dyskusja ekspertów na pewno
pomo˝e wybraç najciekawsze innowacje,
które póêniej, mam nadziej´, stanà si´
upowszechnionà dobrà praktykà. •

Rozmawia∏a 

Jolanta Liczbiƒska

Mamy nadziej´, ˝e wypracowane narz´dzia przyczynià si´ do zaspokojenia
szczególnych potrzeb osób z grupy wiekowej 50+, ˝e b´dà elementem Êwiado-
mego zarzàdzania zasobami ludzkimi w przedsi´biorstwach. Liczymy na to,
˝e umo˝liwià wyposa˝enie pracowników, którzy przekroczyli 50. rok ˝ycia w takie
kompetencje i umiej´tnoÊci zawodowe, które zagwarantujà im trwa∏e utrzy-
manie si´ na rynku pracy.
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„Wiek goràcego ziemniaka”
Eliza Pop∏awska-Jodko, dyrektor Elblàskiej Rady Konsultacyjnej Osób Niepe∏nosprawnych (ERKON) w wywiadzie dla naszego
biuletynu przedstawia projekt „Indywidualne Êcie˝ki zatrudnienia” – nowà metod´ zatrudniania osób po 45. roku ˝ycia.Autorka
uzasadnia, dlaczego w tym „wieku goràcego ziemniaka” najwa˝niejszym walorem proponowanej metody zatrudniania jest indy-
widualizacja potrzeb osób bezrobotnych. Dzieli si´ równie˝ doÊwiadczeniami ERKON-u ze wspó∏pracy z fiƒskimi partnerami.

Jakie cele postawi∏a sobie Elblàska Rada
Konsultacyjna Osób Niepe∏nosprawnych
tworzàc projekt „Indywidualne Êcie˝ki zatrud-
nienia”? Jakie sà najwa˝niejsze za∏o˝enia
tego projektu i na czym polega jego
innowacyjnoÊç?

Od kilkunastu lat zajmujemy si´ aktywizacjà
zawodowà osób niepe∏nosprawnych. Zatrud-
niamy doÊwiadczonych poÊredników pracy,
którzy majà odpowiednià wiedz´ i umiej´t-
noÊci pozwalajàce pracowaç zarówno z oso-
bami niepe∏nosprawnymi, jak i z pracodaw-
cami. Istotà poÊrednictwa pracy jest akty-
wnoÊç poÊrednika w pozyskiwaniu ofer t
zatrudnienia bezpoÊrednio u pracodawcy.
W ciàgu ostatnich dwóch lat odnotowa-
liÊmy rosnàce zainteresowanie pracodaw-
ców zatrudnianiem osób niepe∏nospraw-
nych. Wbrew powszechnej opinii o trwajà-
cym kryzysie gospodarczym, poÊrednikom
udawa∏o si´ pozyskaç wi´cej ofer t zatrud-
nienia ni˝ by∏o ch´tnych do pracy. Zauwa-
˝yliÊmy ponadto, ˝e osoby po 45. roku ˝ycia
(cz´Êciej ni˝ osoby m∏odsze) po podj´ciu
pracy w krótkim czasie wracajà do ERKON-u
w poszukiwaniu dalszego zatrudnienia. Zainspi-
rowa∏o to nas do realizacji projektu, którego
celem jest nie tyle wprowadzenie osoby
bezrobotnej na rynek pracy, ile jej utrzy-
manie si´ na tym rynku. PostanowiliÊmy
stworzyç nowà metod´ zatrudniania osób
po 45. roku ˝ycia, ∏àczàc nowe narz´dzia
pracy z osobami bezrobotnymi i nieakty-
wnymi zawodowo (trening pracy, coaching)
z narz´dziami tradycyjnymi (szkolenia zawo-
dowe, doradztwo zawodowe, wsparcie psy-
chologiczne).
Grupami docelowymi sà w sferze odbior-
ców osoby bezrobotne i nieaktywne zawo-
dowo po 45. roku ˝ycia (zarówno pe∏no-

sprawne, jak i niepe∏nosprawne). Zale˝y nam
na utworzeniu modelu, którym b´dzie mog∏a
zostaç obj´ta jak najszersza grupa osób
potrzebujàcych wsparcia na rynku pracy,
w zwiàzku z tym obecnie wypracowywany
model nie dzieli odbiorców na osoby niepe∏no-
sprawne i pe∏nosprawne, mimo ˝e jednym 
z jego najistotniejszych elementów jest
trafne okreÊlenie deficytów zdrowotnych
osoby po 45. roku ˝ycia, pozostajàcej bez
zatrudnienia.
W sferze u˝ytkowników z metody b´dà
mog∏y korzystaç publiczne i niepubliczne
instytucje rynku pracy.
W pierwszym etapie projektu koƒczymy ju˝
wypracowywaç model, którego robocza
nazwa brzmi „Wiek goràcego ziemniaka –
model zatrudnienia wspomaganego osób
po 45. roku ˝ycia”. Dlaczego „wiek goràcego
ziemniaka”? Nazwa pochodzi od angiel-
skiego powiedzenia to be like a hot potato,
które oznacza przerzucanie istotnych proble-
mów, tak jak podrzucanie goràcego ziemnia-
ka, którego nikt nie chce chwyciç w d∏onie.
DoszliÊmy do wniosku, ˝e starszy wiek na rynku
pracy jest takim hot potato.
We wrzeÊniu 2010 r. rozpoczniemy testo-
wanie naszego modelu. Niezwykle istotne
jest pozyskanie do wspó∏pracy Powiato-
wego Urz´du Pracy w Elblàgu, w którym
b´dzie zatrudniony trener pracy. Bardzo
chcia∏abym podzi´kowaç za otwartoÊç na po-
mys∏ pani Iwonie Radej – dyrektor Powia-
towego Urz´du Pracy w Elblàgu, która
zgodzi∏a si´ na obj´cie modelem 8 osób
bezrobotnych zarejestrowanych w PUP.
Dzi´ki tej wspó∏pracy ostateczny model,
który powstanie po roku testowania przez
ERKON i PUP, b´dzie opracowany na pod-
stawie doÊwiadczeƒ niepublicznych (ERKON)
i publicznych (PUP) instytucji rynku pracy.

Jakie walory zaproponowanej koncepcji
powinny sprawiç, ˝e realizacja projektu da
instytucjom rynku pracy efektywne narz´dzie,
umo˝liwiajàce zwi´kszenie zatrudnienia osób
po 45. roku ˝ycia?

Najwa˝niejszym walorem jest indywiduali-
zacja potrzeb osób bezrobotnych. Takie
podejÊcie gwarantuje skuteczne wprowa-
dzenie na rynek pracy osoby bezrobotnej
oraz utrzymanie przez nià zatrudnienia.
B´dzie to wymaga∏o od publicznych insty-
tucji rynku pracy zmiany sposobu dzia∏ania, tj.:
r Zespo∏owego podejÊcia do zatrudnienia

jednego odbiorcy – trener pracy b´dzie
stale wspó∏pracowa∏ z doradcà zawo-
dowym i psychologiem oraz innymi spec-
jalistami (np. doradcà finansowym).

r Partycypacyjnego charakteru udzia∏u wszyst-
kich aktorów: osoby niepe∏nosprawnej,
instytucji rynku pracy oraz pracodawcy.

r Âcis∏ej wspó∏pracy z pracodawcà, pozys-
kiwania ofer t pracy dla konkretnej osoby
bezrobotnej, zgody pracodawcy na wejÊ-
cie trenera pracy w Êrodowisko pracy
(po zatrudnieniu).

r Monitorowania pracy w miejscu zatrud-
nienia, co pozwoli na wyeliminowanie
rezygnacji z pracy osoby nowo zatrud-
nionej lub zwolnienia jej przez pracodaw-
c´. Monitoring pracy b´dzie mia∏ istotny
wp∏yw na utrzymanie si´ na rynku pracy.
Jest to zupe∏nie nowe podejÊcie w za-
trudnieniu osób niepracujàcych. Ani pu-
bliczne, ani niepubliczne instytucje rynku
pracy nie wspierajà osób nowo zatrud-
nionych w pierwszym i najtrudniejszym
okresie zatrudnienia (do 6 miesi´cy).

G∏ównym elementem modelu – i w naszym
przekonaniu Êwietnym narz´dziem, zaczerp-
ni´tym z doÊwiadczeƒ fiƒskich – jest moment
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rekrutacji, którà b´dzie prowadzi∏o trzech
specjalistów: psycholog, doradca zawodowy
i lekarz medycyny pracy. SpecjaliÊci nieza-
le˝nie spotkajà si´ z potencjalnym odbiorcà
(osobà bezrobotnà). Wyposa˝eni w odpo-
wiednie narz´dzia zdiagnozujà jego sytuacj´
spo∏ecznà, zawodowà i zdrowotnà. Nast´p-
nie podczas spotkania zespo∏u interdyscy-
plinarnego, w którym b´dzie uczestniczy∏
trener pracy potencjalnego odbiorcy,
zostanie okreÊlony „profil beneficjenta”.
Ka˝dy ze specjalistów wyrazi swojà opini´,
a nast´pnie zostanie okreÊlony koszyk
umiej´tnoÊci, które nale˝y wzmacniaç oraz
deficytów, które nale˝y wyeliminowaç
(spo∏ecznych, zawodowych i zdrowotnych).
Utworzenie zespo∏u interdyscyplinarnego
gwarantuje odpowiednià, wielopoziomowà
diagnoz´, a diagnoza pozwoli na precyzyjne,
indywidualne i dostosowane do realnych
potrzeb odbiorcy okreÊlenie „planu rozwo-
ju osobistego”.
Dotychczas ˝adna instytucja rynku pracy
nie stworzy∏a planu aktywizowania osoby
niepracujàcej w oparciu o deficyty spo∏eczne
(tym zajmujà si´ Miejskie OÊrodki Pomocy
Spo∏ecznej), zawodowe (tym zajmujà si´
powiatowe urz´dy pracy) oraz zdrowotne
(tym zajmuje si´ Narodowy Fundusz
Zdrowia). Oznacza to, ˝e dotychczas osoba
niepracujàca by∏a „diagnozowana” nieza-
le˝nie przez wy˝ej wymienione instytucje.

Które z doÊwiadczeƒ projektu EQUAL
„Tu jest praca”, w którym ERKON bra∏a
udzia∏, zosta∏o wykorzystane w projekcie
„Indywidualne Êcie˝ki zatrudnienia”?
Jakich obserwacji dotyczàcych specyfiki
naszego rynku pracy dostarczy∏a Paƒstwu
realizacja tamtego projektu?

Niestety, na to pytanie nie jestem w stanie
odpowiedzieç, gdy˝ obecnie w ERKON nie
pracuje ju˝ ˝adna osoba, która tworzy∏a
projekt „Tu jest praca” lub pracowa∏a przy
tym projekcie.

Na czym polega specyfika potrzeb osób
nieaktywnych zawodowo i bezrobotnych?
W jakim stopniu ich poczucie odrzucenia 
i zani˝onej wartoÊci utrudnia ich uaktyw-
nianie?

WÊród ludzi nieaktywnych zawodowo i bez-
robotnych mo˝emy wyró˝niç dwa g∏ówne
typy osób: takie, które chcà powróciç 
do aktywnoÊci zawodowej oraz takie, które
nie chcà. Osoby, które chcà wróciç do pracy,
a pozostajà bez zatrudnienia przez kilka,
a czasami nawet kilkanaÊcie miesi´cy, sà
nara˝one na wiele konsekwencji natury
psychospo∏ecznej m.in. obni˝enie statusu
spo∏ecznego, obni˝enie standardu ˝ycia 
i zwiàzany z tym stres, poczucie osamot-
nienia i opuszczenia przez paƒstwo. Nie-
powodzenia w poszukiwaniu pracy wp∏ywa-
jà na pog∏´biajàce si´ poczucie ni˝szej
war toÊci czy te˝ odrzucenia. W konse-
kwencji osoby te po kilku miesiàcach
pozostawania poza rynkiem pracy potrze-
bujà kompleksowego i d∏ugotrwa∏ego przy-
wracania do zatrudnienia. Bardzo cz´sto
pojawiajà si´ problemy natury psycho-
spo∏ecznej i zdrowotnej – depresja, nag∏e
pogorszenie si´ stanu zdrowia, agresja
wywo∏ana d∏ugotrwa∏ym stresem lub ca∏ko-
wita apatia. Do tego dochodzà problemy
zwiàzane z niedostosowaniem kwalifikacji
zawodowych do potrzeb lokalnego rynku
pracy, który zmienia si´ bardzo dynamicz-
nie. Osoba, która pozostaje d∏ugotrwale
bez zatrudnienia traci elastycznoÊç zawo-
dowà i podstawowe umiej´tnoÊci pracow-
nicze (praca w zespole, punktualnoÊç,
komunikacja, odpornoÊç na stres itp.).
Tradycyjne narz´dzia pracy z osobà bezro-
botnà nie zdajà egzaminu, gdy˝ nawet je˝eli
wyposa˝ymy kogoÊ w umiej´tnoÊci zawo-
dowe, a nie wesprzemy go w sferze psy-

chicznej (depresja, obni˝one poczucie w∏asnej
wartoÊci), osoba ta nie ma szans na wejÊcie
na rynek pracy, gdy˝ proces ubiegania si´ 
o prac´ przeroÊnie jej mo˝liwoÊci psy-
chiczne. Niejednokrotnie spotykamy si´ 
z sytuacjà, gdy osoba d∏ugotrwale bezro-
botna ma problem z podj´ciem decyzji 

o zatrudnieniu, mimo ˝e pracodawca jest
zainteresowany jej zatrudnieniem. Mo˝e si´
to wydawaç dziwne, ale stres i obowiàzki
pracownicze cz´sto parali˝ujà osoby nieak-
tywne zawodowo. Nawet je˝eli prze∏amujà
swoje obawy i podejmujà wyzwanie, to
pierwsze tygodnie pracy okazujà si´ na tyle
obcià˝ajàce, ˝e osoby te cz´sto same
rezygnujà z pracy i wracajà do punktu wyjÊcia.
Zrozumienie tego mechanizmu wp∏yn´∏o
na podj´cie decyzji o utworzeniu takiego
modelu zatrudnienia, który zindywidualizuje
potrzeby osoby pozostajàcej bez zatrud-
nienia oraz wyposa˝y jà w umiej´tnoÊci nie-
zb´dne nie tylko do podj´cia, ale te˝ do utrzy-
mania zatrudnienia. Dlatego tak wa˝na jest
odpowiednia diagnoza, a potem sta∏a wspó∏-
praca osoby bezrobotnej z trenerem pracy,
równie˝ po podj´ciu zatrudnienia.

Czy mog∏aby Pani, oczywiÊcie w skrócie,
przybli˝yç naszym czytelnikom, w jaki
sposób w nowej metodzie zatrudniania
osób, z myÊlà o których powsta∏ projekt,
wykorzystywane sà elementy treningu
pracy i coachingu?

Tradycyjne podejÊcie do zatrudnienia osób
niepracujàcych mo˝na okreÊliç dwoma
s∏owami: wyszkoliç (wyposa˝yç w kwalifikacje
zawodowe) i zatrudniç (zgodnie z uzys-
kanymi kwalifikacjami). Model, który pow-
sta∏, zosta∏ wzbogacony o element „wzmoc-
nienia” i „utrzymania w zatrudnieniu”.
Chodzi zatem o to, aby wyszkoliç, zatrud-
niç, wzmocniç i utrzymaç w zatrudnieniu.
W modelu trening pracy to proces uczenia
si´ nowej umiej´tnoÊci lub nabywania
konkretnej wiedzy (podczas warsztatów
psychologicznych, doradczych, szkoleƒ zawo-
dowych, pracy z trenerem pracy), natomiast
coaching to proces poprawiania i wzmacnia-

nia nabytej lub posiadanej umiej´tnoÊci 
i wiedzy w konkretnej sytuacji spo∏ecznej,
rodzinnej i zawodowej przy sta∏ej pracy 
z trenerem pracy. A wi´c najistotniejsza
b´dzie praca trenera pracy, którego zada-
niem ma byç w∏aÊnie wzmacnianie umiej´t-
noÊci, tak aby osoba trafiajàca na rynek

Grupami docelowymi sà w sferze odbiorców osoby bezrobotne i nieaktywne
zawodowo po 45. roku ˝ycia (zarówno pe∏nosprawne, jak i niepe∏nosprawne).
Zale˝y nam na utworzeniu modelu, którym b´dzie mog∏a zostaç obj´ta jak
najszersza grupa osób potrzebujàcych wsparcia na rynku pracy. W sferze
u˝ytkowników z metody b´dà mog∏y korzystaç publiczne i niepubliczne insty-
tucje rynku pracy.

W ciàgu ostatnich dwóch lat odnotowaliÊmy rosnàce zainteresowanie praco-
dawców zatrudnianiem osób niepe∏nosprawnych. Wbrew powszechnej opinii 
o trwajàcym kryzysie gospodarczym, poÊrednikom udawa∏o si´ pozyskaç wi´cej
ofert zatrudnienia ni˝ by∏o ch´tnych do pracy.

f
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pracy potrafi∏a je odpowiednio wykorzystaç
w Êrodowisku zawodowym (kontakt z pra-
codawcà i wspó∏pracownikami – umiej´t-
noÊci spo∏eczne; efektywne wykonywanie
pracy – umiej´tnoÊci pracownicze i zawo-
dowe). Jako przyk∏ad niech pos∏u˝y osoba
majàca problem z brakiem punktualnoÊci –
ciàg∏e spóênianie si´ do pracy mo˝e iry-
towaç pracodawc´, co prowadzi do konfliktu
i zwolnienia z pracy. Podczas treningu taka
osoba nauczy si´ zarzàdzaç w∏asnym cza-
sem, natomiast coaching trenera pracy

b´dzie wzmacnia∏ t´ umiej´tnoÊç np. pod-
czas szkoleƒ zawodowych czy w Êrodo-
wisku zawodowym. Po jakimÊ czasie trener
pracy b´dzie móg∏ si´ ca∏kowicie wycofaç
ze wsparcia, natomiast osoba ta b´dzie
sobie Êwietnie radzi∏a z punktualnoÊcià.
Mo˝e si´ to wydawaç ma∏o istotnym prob-
lemem, ale kilka mniejszych problemów
urasta zazwyczaj do sporego konfliktu i po-
zostawania poza rynkiem pracy.

W projekcie najistotniejsze wydaje si´ to,
˝e jego rezultatem ma byç wyposa˝enie
osób po 45. roku ˝ycia w takie przygo-
towanie zawodowe, które umo˝liwi im
trwa∏e utrzymanie si´ na rynku pracy. Jakie
dzia∏ania sà podejmowane i przewidziane
w celu stworzenia takiej gwarancji?

Pierwszym dzia∏aniem jest moment rekru-
tacji, jak ju˝ wspomnia∏am – kluczowy
moment dla osoby niepracujàcej. Zespo-
∏owe podejÊcie do problemu pozostawania
poza rynkiem pracy konkretnej osoby po-
zwoli na przygotowanie indywidualnego
„programu rozwoju osobistego”. Program
ten konstruowany jest – na podstawie diag-
nozy – przez zespó∏ specjalistów (psy-

cholog, doradca zawodowy, lekarz) i trenera
pracy. Nast´pnie trener pracy wraz z osobà
pozostajàcà bez zatrudnienia modyfikujà go
lub pozostawiajà bez zmian, w ten sposób
osoba bezrobotna ma bezpoÊredni wp∏yw
na to, co si´ b´dzie dziaç w ramach progra-
mu. Po podpisaniu kontraktu trener pracy
zaczyna prac´ z osobà bezrobotnà oraz 
z pracodawcà.
Nowym podejÊciem jest wyszukanie
stanowiska pracy dostosowanego do specy-
ficznych potrzeb konkretnej osoby. Pozys-

kanie odpowiedniej ofer ty pracy b´dzie
wymaga∏o od trenera pracy znajomoÊci
potrzeb klienta, jego mo˝liwoÊci psy-
chospo∏ecznych, zawodowych i zdrowot-
nych. Z drugiej strony trener pracy b´dzie
nawiàzywa∏ Êcis∏à wspó∏prac´ z pracodaw-
cà, tak aby w przysz∏oÊci móc monitorowaç
prac´ swego podopiecznego w miejscu
zatrudnienia. Z badaƒ, które przeprowadzi-
liÊmy w marcu 2010 r. wynika, ˝e – wbrew
obawom i powszechnej opinii – pracodawcy
sà otwarci na takie nowe rozwiàzania.
Po znalezieniu miejsca pracy osoba pozo-
stajàca bez zatrudnienia b´dzie przygo-
towywana do wejÊcia na otwar ty rynek
pracy poprzez trening pracy (warsztaty 
z doradcà zawodowym, psychologiem, dorad-
cà finansowym i innymi specjalistami), job
coaching (wzmacnianie umiej´tnoÊci przez
trenera pracy oraz indywidualna praca z do-
radcà zawodowym i psychologiem), a tak˝e
szkolenia zawodowe, których cz´Êç prakty-
czna b´dzie realizowana w przysz∏ym miejs-
cu pracy. Podczas szkoleƒ zawodowych
osobie bezrobotnej towarzyszy trener
pracy.
W podejÊciu zespo∏owym osoba bezrobot-
na wspierana jest zarówno przed wejÊciem

na rynek pracy (przygotowanie do tego
wejÊcia trwa 4–6 miesi´cy) oraz po wejÊciu
na rynek pracy poprzez tzw. monitoring
pracy (przez 6 miesi´cy). Monitoring pracy
jest elementem zupe∏nie nowym. W podejÊ-
ciu tradycyjnym instytucje rynku pracy
koƒczà prac´ z klientem po jego zatrudnieniu.
Praca trenera pracy z osobà, która dopiero
wesz∏a na rynek pracy, pozwoli na wzmoc-
nienie jej w miejscu zatrudnienia, obni˝y
stres zwiàzany z nowym Êrodowiskiem,
wzmocni umiej´tnoÊci niezb´dne w nowym
miejscu pracy.Trener pracy b´dzie stopniowo
wycofywa∏ si´ ze wsparcia. SzeÊç miesi´cy
to jest czas, w którym osoba nowo zatrud-
niona nab´dzie takie kompetencja pra-
cownicze i zawodowe, które pozwolà jej si´
utrzymaç na rynku pracy, co wyd∏u˝y jej
aktywnoÊç zawodowà.

W jaki sposób powinien byç upowszech-
niany model „Indywidualne Êcie˝ki zatrud-
nienia”? Czy widzi tu Pani pole dla Regio-
nalnych Sieci Tematycznych?

Zale˝y nam, aby model sta∏ si´ roz-
wiàzaniem systemowym. Dlatego do wspó∏-
pracy zaprosiliÊmy Powiatowy Urzàd Pracy
w Elblàgu. Po roku testowania modelu
zobaczymy, co nam si´ uda∏o, co si´ sprawdza
w warunkach systemowych (PUP), a co nie.
W tym czasie eksperci z Fundacji Petrea
b´dà nas wizytowaç i wspieraç merytorycznie.
Ostateczny produkt powstanie w paêdzier-
niku/listopadzie 2011 r. Na poczàtku chcieli-
byÊmy zaproponowaç wdro˝enie produktu
w powiatowych urz´dach pracy w woje-
wództwie warmiƒsko-mazurskim (mo˝e 
w ramach projektów systemowych EFS).
Samorzàd województwa i Wojewódzki Urzàd
Pracy w Olsztynie sà instytucjami bardzo
otwar tymi na nowe rozwiàzania. Mamy
nadziej´, ˝e uda nam si´ zaprezentowaç
model na Konwencie Dyrektorów Woje-
wódzkich Urz´dów Pracy i przekonaç ich
do skutecznoÊci tego narz´dzia. Model
b´dzie dost´pny równie˝ dla wszystkich

Nowym podejÊciem jest wyszukanie stanowiska pracy dostosowanego do specy-
ficznych potrzeb konkretnej osoby. Pozyskanie odpowiedniej oferty pracy
b´dzie wymaga∏o znajomoÊci potrzeb klienta, jego mo˝liwoÊci psycho-
spo∏ecznych, zawodowych i zdrowotnych.
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organizacji pozarzàdowych dzia∏ajàcych 
w obszarze rynku pracy. OczywiÊcie Regio-
nalne Sieci Tematyczne w ramach swoich
mo˝liwoÊci i kompetencji mogà rekomendo-
waç rozwiàzanie do wykorzystania np. w ramach
projektów finansowanych z EFS. Zanim jed-
nak do tego dojdzie, czeka nas opinia 
i rekomendacja do dalszej realizacji projek-
tu na szczeblu wojewódzkim. Mam nadziej´,
˝e we wrzeÊniu rozpoczniemy testowanie
produktu.

Projekt „Indywidualne Êcie˝ki zatrud-
nienia” budzi du˝e zainteresowanie rów-
nie˝ ze wzgl´du na wspó∏prac´ ponadna-
rodowà. Dlaczego w∏aÊnie doÊwiadczenia
Finlandii jako partnera w tej wspó∏pracy
uznali Paƒstwo za szczególnie cenne? 
W jakim stopniu wzbogaci∏y one projekt 
i jak w praktyce wyglàda ta wspó∏praca, co
w jej przypadku stanowi najistotniejszy
element „wartoÊci dodanej”?

MyÊlàc o par tnerze, zastanawialiÊmy si´
przede wszystkim, który z krajów europej-
skich ma na tyle rozwini´ty system wsparcia
osób z problemami zdrowotnymi (nie tylko
niepe∏nosprawnych), ˝e b´dziemy w stanie
skorzystaç z jego doÊwiadczeƒ. Od razu
braliÊmy pod uwag´ kraje skandynawskie,
jednak Dania i Norwegia wydawa∏y si´ nam
dosyç odleg∏e ze wzgl´du na polskie mo˝li-
woÊci prawne i finansowe. Finlandia to by∏
kraj, który wydawa∏ nam si´ idealny: z jednej
strony ma olbrzymie tradycje zwiàzane 
z ochronà praw cz∏owieka, rozwini´ty sys-
tem wspierania osób z problemami zdro-
wotnymi, zaÊ z drugiej strony jest krajem
nie na tyle bogatym byÊmy nie mieli szans
zaadaptowaç pewnych rozwiàzaƒ u siebie.
Nasz par tner – organizacja pozarzàdowa
dzia∏ajàca na rzecz osób niepe∏nospraw-
nych „Kynnys ry Turun toimikunta” z Turku,
z którà nawiàzaliÊmy kontakt rok temu na
konferencji w Berlinie – okaza∏ si´ bardzo
otwar ty na pomys∏ wspólnego projektu.
Od poczàtku za∏o˝yliÊmy, ˝e rolà par tnera
b´dzie wyszukanie eksper tów z instytucji
publicznych i niepublicznych, których wiedza
i doÊwiadczenie mogà istotnie przyczyniç si´
do zbudowania naszego modelu. W lutym
pojechaliÊmy z wizytà studyjnà do Finlandii,
gdzie zapoznaliÊmy si´ z instytucjami rynku
pracy. Najwi´ksze wra˝enie zrobi∏ na nas
system wspierania przez paƒstwo osób,
które chwilowo „wypad∏y” z rynku pracy 
ze wzgl´du na pogorszenie stanu zdrowia.
KELA (odpowiednik polskiego ZUS-u)

kieruje pieniàdze do niepublicznej instytucji
– Fundacji Petrea, w której osoby te prze-
chodzà program rehabilitacji zawodowo-
zdrowotnej. KELA kontraktuje te us∏ugi 
w Petrea. Po przejÊciu takiego programu
(wykorzystujàcego trening pracy w czterech
pracowniach, podczas którego uczestnicy
sprawdzajà praktycznie posiadane umiej´t-
noÊci) uczestnik trafia na rynek pracy.
Wa˝nym elementem jest moment rekru-
tacji polegajàcy na diagnozie spo∏ecznej, za-
wodowej i zdrowotnej. Ten element prze-
nieÊliÊmy w ca∏oÊci do polskiego modelu.
OczywiÊcie nowe miejsce pracy jest ade-
kwatne do mo˝liwoÊci zdrowotnych oraz
umiej´tnoÊci zawodowych i pracowniczych.
JeÊli dana osoba nie utrzyma si´ na rynku
pracy ze wzgl´dów zdrowotnych, dopiero
wtedy mo˝e si´ ubiegaç o rent´. W∏aÊnie te
doÊwiadczenia chcielibyÊmy przenieÊç na grunt
polski.
War toÊcià dodanà na pewno jest otwarcie
na nowe spojrzenie na niepe∏nosprawnoÊç.
W Finlandii polscy obywatele majàcy III,
a czasami II grup´ niepe∏nosprawnoÊci nie
byliby traktowani jak osoby niepe∏no-
sprawne (takimi sà osoby z powa˝nymi
deficytami zdrowotnymi), lecz jako osoby
chwilowo przechodzàce problemy zdro-
wotne, które nale˝y wesprzeç, przygotowu-
jàc je do nowego miejsca pracy poprzez
rehabilitacj´ zawodowà oraz rehabilitacj´
zdrowotnà. Taki program przywracania 
na rynek pracy mo˝e trwaç nawet rok.
War to si´ zastanowiç, czy w polskim syste-
mie takie rozwiàzanie by si´ sprawdzi∏o 
– naszym zdaniem tak, zw∏aszcza w odnie-
sieniu do grupy osób po 45. roku ˝ycia,
które pozostajà poza rynkiem pracy.
Przed nami, we wrzeÊniu, siedmiodniowy
sta˝ doradcy zawodowego, psychologa oraz
czterech trenerów pracy w Fundacji Petrea,
gdzie b´dà mogli zobaczyç, jak dzia∏a ca∏y
system, jakie narz´dzia pracy sà wykorzysty-
wane oraz jak pracowaç z osobami po 45.
roku ˝ycia. Po powrocie rozpocznie si´
rekrutacja do projektu, a nast´pnie etap
testowania modelu. •

Rozmawia∏a 

Jolanta Liczbiƒska 
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Âlàskie Forum Organi-
zacji Pozarzàdowych
KAFOS wraz z organi-
zacjami i instytucjami
wchodzàcymi w sk∏ad
Partnerstwa na rzecz
Profesjonalizacji Trze-
ciego Sektora (PIW
EQUAL) opracowa∏o 
i wdro˝y∏o model funk-
cjonowania Inkubato-
rów Organizacji Poza-
rzàdowych – struktur,
których celem jest

wspieranie rozwoju organizacji nowo powstajàcych oraz
s∏abo rozwini´tych infrastrukturalnie. W ramach Inkuba-
torów organizacje mogà korzystaç ze wsparcia tech-
nicznego (miejsca do pracy biurowej, sali na spotkania
cz∏onków organizacji, sprz´tu biurowego oraz publikacji
zawierajàcych wiedz´ dotyczàcà trzeciego sektora). Inku-
batory s∏u˝à równie˝ wsparciem doradczym i szkole-
niowym, a wi´c sà swoistym magazynem umiej´tnoÊci 
i wiedzy pozwalajàcej na szybszy rozwój oraz ∏atwiejsze 
i efektywniejsze dzia∏ania. Specyfika dzia∏ania Inkubatorów
Organizacji Pozarzàdowych jest ÊciÊle zwiàzana z rzeczy-
wistymi potrzebami organizacji lokalnych. Inkubator
Organizacji Pozarzàdowych w Katowicach, dzia∏ajàcy przy
Âlàskim Forum Organizacji Pozarzàdowych KAFOS,
oprócz wsparcia technicznego kierunkuje swoje dzia∏ania
na Êwiadczenie poradnictwa i informacji dla organizacji
pozarzàdowych w nast´pujàcych dziedzinach: zak∏adanie
organizacji pozarzàdowej (wsparcie przy rejestracji organi-
zacji w Krajowym Rejestrze Sàdowym), pomoc przy
tworzeniu misji i celów organizacji, wsparcie w procesie
tworzenia planów i strategii organizacji, pomoc przy opraco-
wywaniu programów i projektów, konsultowanie wnios-
ków o dofinansowanie zadaƒ organizacji. 

Proces wspierania musi byç oparty na zaufaniu
W ramach Inkubatorów prowadzone sà równie˝ szkole-
nia, których tematyka jest zwiàzana z potrzebami organi-
zacji (np. na temat nowelizacji ustawy o dzia∏alnoÊci
po˝ytku publicznego i o wolontariacie oraz innych regu-
lacji prawnych dotyczàcych funkcjonowania organizacji
pozarzàdowych, pozyskiwania Êrodków na dzia∏alnoÊç,
budowania dobrej wspó∏pracy administracji publicznej 
z organizacjami pozarzàdowymi). Osoby prowadzàce zarówno
doradztwo, jak i szkolenia majà wieloletnie doÊwiadczenie
praktyczne w pracy w trzecim sektorze, po∏àczone z wiedzà
teoretycznà (np. doradca w zakresie ksi´gowoÊci jest ksi´-
gowym du˝ej organizacji prowadzàcej placówk´ socjalnà,
doradca z zakresu opracowywania projektów i wniosków
o dotacje jest cz∏onkiem doÊwiadczonej organizacji poza-
rzàdowej realizujàcej wiele projektów i pozyskujàcej Êrod-
ki z ró˝nych êróde∏). Tak przyj´te za∏o˝enie jest bardzo
efektywne i spotyka si´ z dobrym przyj´ciem wspieranych

organizacji. Relacja nauczyciel-uczeƒ w zasadzie nie istnieje,
gdy˝ proces wspierania jest oparty na zaufaniu, zrozumie-
niu problemu oraz autentycznej ch´ci pomocy dla boryka-
jàcej si´ z trudnoÊciami organizacji. Buduje to specyficznà
solidarnoÊç wewnàtrzsektorowà, a tak˝e odpowiedzial-
noÊç za rozwój trzeciego sektora. Specyfikà dzia∏alnoÊci
Inkubatora Organizacji Pozarzàdowych w Cz´stochowie
jest wsparcie lokalnych organizacji pozarzàdowych przy

Trzeci sektor czeka na innowacje 
Inkubatory Organizacji Pozarzàdowych wspierajà i potrzebujà màdrego wsparcia

Model funkcjonowania Inkubatora Organizacji Pozarzàdowych – wypracowany, wdro˝ony i promowany w ramach pro-
jektu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL „Partnerstwo na rzecz profesjonalizacji trzeciego sektora” – bardzo
szybko przyjà∏ si´ w polskiej rzeczywistoÊci. Jego skutecznoÊç zale˝y jednak od atmosfery, którà tworzy istniejàcy system
prawny, a tak˝e otwartoÊç, zaufanie oraz w∏aÊciwe rozumienie miejsca i roli organizacji pozarzàdowych w demokraty-
cznym paƒstwie – pisze Anna Kruczek, prezes Âlàskiego Forum Organizacji Pozarzàdowych KAFOS, analizujàc przy tym
szanse Inkubatorów w zetkni´ciu z problemami, jakie niesie polska rzeczywistoÊç. Autorka dzieli si´ równie˝ swoimi postula-
tami zmian i propozycjami dzia∏aƒ, które trzeba podjàç, aby organizacje pozarzàdowe mog∏y w pe∏ni realizowaç swoje dzia∏ania.

Z doÊwiadczeƒ podmiotów prowadzàcych Inku-
batory Organizacji Pozarzàdowych oraz organi-
zacji infrastrukturalnych wynika, ˝e skutecznoÊç
dzia∏aƒ Inkubatorów zale˝y w du˝ej mierze 
od w∏aÊciwego klimatu – sprzyjajàcej atmosfery
dla rozwoju i funkcjonowania organizacji poza-
rzàdowych. T́  atmosfer´ tworzà: istniejàcy sys-
tem prawny, otwartoÊç, zaufanie, a tak˝e w∏aÊci-
we rozumienie miejsca i roli organizacji poza-
rzàdowych w demokratycznym paƒstwie.
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tworzeniu sieci i koalicji w celu zorganizowania akcji,
kampanii spo∏ecznej, forum wymiany doÊwiadczeƒ. Bardzo
cenne i skuteczne sà przedsi´wzi´cia organizowane cyklicz-
nie (np. Êwiàteczne zbiórki ˝ywnoÊci, obchody Dnia
Wolontariusza czy Dnia Walki z G∏odem). Nale˝y pod-
kreÊliç, ˝e inicjatywy te ∏àczà zarówno przedstawicieli
organizacji pozarzàdowych, jak i instytucje publiczne dzia∏a-
jàce w Cz´stochowie.

Dobra atmosfera wokó∏ trzeciego sektora 
i ˝yczliwy klimat to warunek skutecznoÊci
dzia∏aƒ Inkubatorów
Model funkcjonowania Inkubatora Organizacji Pozarzà-
dowych – wypracowany, wdro˝ony i promowany w ramach
projektu Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL
„Partnerstwo na rzecz Profesjonalizacji Trzeciego Sekto-
ra” – bardzo szybko przyjà∏ si´ w polskiej rzeczywistoÊci.
Coraz wi´cej tego typu organizacji powstaje i dzia∏a w pols-
kich gminach i powiatach, a tak˝e w innych krajach
postkomunistycznych, gdzie rozwija si´ spo∏eczeƒstwo
obywatelskie i powstajà niezale˝ne inicjatywy spo∏eczne.
Z doÊwiadczeƒ podmiotów prowadzàcych Inkubatory

Organizacji Pozarzàdowych oraz organizacji infrastruktu-
ralnych wynika jednak, ˝e skutecznoÊç dzia∏aƒ Inkuba-
torów zale˝y w du˝ej mierze od w∏aÊciwego klimatu –
sprzyjajàcej atmosfery dla rozwoju i funkcjonowania
organizacji pozarzàdowych, a przede wszystkim przestrzeni
do tego rozwoju. T´ atmosfer´ tworzà: istniejàcy system
prawny, otwartoÊç, zaufanie, a tak˝e w∏aÊciwe rozumienie
miejsca i roli organizacji pozarzàdowych w demokratycz-
nym paƒstwie. Jestem przekonana, ˝e bez tych elementów,
pomimo wielu bardzo kosztownych dzia∏aƒ szkole-
niowych i doradczych, organizacje pozarzàdowe nie b´dà
si´ rozwijaç. JeÊli stale brakuje Êrodków na dofinan-
sowywanie projektów realizowanych przez organizacje
pozarzàdowe, brakuje lokali, w których organizacje mog∏y-
by Êwiadczyç wysokiej jakoÊci us∏ugi spo∏eczne na rzecz
mieszkaƒców, a ponadto istniejà przepisy i procedury,
które nie u∏atwiajà, ale wr´cz zniech´cajà do dzia∏aƒ
spo∏ecznych, to „zaliczenie” kolejnego szkolenia czy specja-
listycznego seminarium niewiele zmieni i w ma∏ym stop-
niu wp∏ynie na rozwój trzeciego sektora. Dlatego te˝
uwa˝am, ˝e Inkubatory sà bardzo potrzebne, ale tylko 
w gminach i powiatach dostrzegajàcych ogromnà rol´

organizacji pozarzàdowych jako realizatorów us∏ug spo∏ecz-
nych na rzecz mieszkaƒców, aktywnie rozwiàzujàcych
lokalne problemy, jako sojuszników, a nie konkurentów 
w dzia∏aniach lokalnych. Inkubator to pierwszy, krótki
etap w ˝yciu organizacji, pierwszy bodziec do dzia∏ania, 
a póêniej nast´puje ju˝ samodzielny rozwój i profesjonali-
zacja. Pragn´ jeszcze raz podkreÊliç, ˝e muszà istnieç
rozwiàzania systemowe, które pozwalajà na rozwój inicja-
tyw spo∏ecznych, tak aby coraz wi´kszej grupie ludzi chcia∏o
si´ dzia∏aç, ˝eby ze wspólnego dzia∏ania czerpali radoÊç 
i satysfakcj´, a nie frustracj´ z powodu nadmiaru biuro-
kracji i bycia postrzeganym jako petent czy konkurent.
Uwa˝am, ˝e w tej materii mamy jeszcze bardzo du˝o 
do zrobienia. 

Najwa˝niejsza jest zasada pomocniczoÊci 
Planujàc projekty innowacyjne i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej, powinniÊmy skupiç uwag´ na poznaniu oraz
wypracowaniu relacji mi´dzy sektorem pozarzàdowym 
a sektorem publicznym, korzystajàc z doÊwiadczeƒ krajów
o silnych, demokratycznych korzeniach. PowinniÊmy wró-
ciç do ostatnio zapomnianej i wàsko rozumianej w Polsce
zasady pomocniczoÊci (subsydiarnoÊci). Zasada ta wskazu-
je na pierwszeƒstwo w wykonywaniu zadaƒ przez wspól-
noty ni˝szego rz´du, w tym organizacje pozarzàdowe.
Zgodnie z zasadà pomocniczoÊci paƒstwo powinno si´
koncentrowaç na realizacji zadaƒ z natury rzeczy do niego
przynale˝àcych, a nie rozdrabniaç na podejmowanie dzia∏aƒ,
które z powodzeniem mogà podejmowaç obywatele, ich
rodziny oraz organizacje, jakie tworzà. W Polsce zasada
pomocniczoÊci rozumiana jest w wàski sposób, jako zasada
wyznaczajàca relacje jedynie mi´dzy poszczególnymi
szczeblami w∏adzy publicznej, a nie relacje w∏adza-obywatel.
Wspólnoty zwane wy˝szymi majà s∏u˝yç ni˝szym, gdy˝ to
one sà najbli˝sze ludziom i ich problemom. Wspólnoty
wy˝sze powinny interweniowaç tylko wówczas, gdy ta ni˝sza
nie mo˝e sobie poradziç z danym problemem. JeÊli
wdro˝ymy zasad´ subsydiarnoÊci, w Polsce stworzy si´
ogromna przestrzeƒ dla organizacji pozarzàdowych;
decentralizacja us∏ug pozwoli na „rozwini´cie skrzyde∏”
ju˝ dzia∏ajàcym organizacjom, a tak˝e tym, które dopiero
powstajà i b´dà powstawaç. Warto skorzystaç z doÊwiad-
czeƒ niemieckich, gdzie polityka spo∏eczna oparta jest 
na praktycznym stosowaniu zasady subsydiarnoÊci. By∏o-
by to dla nas bardzo cenne, przynios∏oby ogromne
korzyÊci spo∏eczno-gospodarcze. Taka wizja porzàdku
spo∏ecznego jest powszechna zarówno w skali europej-
skiej, jak i Êwiatowej.

Konkurencja, która nie buduje 
Inkubatory Organizacji Pozarzàdowych powinny byç
prowadzone przez organizacje pozarzàdowe, a nie przez
instytucje publiczne. Jest bowiem oczywiste, ˝e pracownicy

Pragn´ jeszcze raz podkreÊliç, ˝e muszà istnieç
rozwiàzania systemowe, które pozwalajà na roz-
wój inicjatyw spo∏ecznych, tak aby coraz wi´kszej
grupie ludzi chcia∏o si´ dzia∏aç, ˝eby ze wspól-
nego dzia∏ania czerpali radoÊç i satysfakcj´, a nie
frustracj´ z powodu nadmiaru biurokracji 
i bycia postrzeganym jako petent czy konkurent.
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tych organizacji pomagajà swoim mniej doÊwiadczonym
kolegom, rozpoczynajàcym dzia∏alnoÊç spo∏ecznà. Istnieje
wi´ksze zaufanie, zrozumienie, nie ma barier. Pracownicy
organizacji infrastrukturalnych (czyli organizacji zajmujà-
cych si´ wspieraniem organizacji pozarzàdowych) majà
wi´kszà wiedz´ merytorycznà, popartà doÊwiadczeniem
praktycznym. Ponadto nie zaistnieje sytuacja, ˝e w przy-
padku konfliktu z instytucjà publicznà organizacja oczeku-
jàca wsparcia pozostanie bez pomocy. Taki model zgodny
jest równie˝ z zasadà subsydiarnoÊci. Szkodliwa spo∏ecz-
nie jest praktyka, gdy pomimo dzia∏ajàcej na terenie gminy
organizacji wspierajàcej trzeci sektor, samorzàd powo∏uje
w∏asnà jednostk´ w celu wspierania organizacji pozarzà-
dowych.

Z∏a kondycja spo∏eczeƒstwa obywatelskiego 
w Polsce 
Dzia∏ania zarówno Inkubatorów Organizacji Pozarzà-
dowych, jak i organizacji infrastrukturalnych powinny byç
ukierunkowane na pobudzanie aktywnoÊci obywatelskiej
oraz tworzenie grup nieformalnych, samopomocowych.
W 2009 r. tylko 20% Polaków deklarowa∏o dzia∏alnoÊç
spo∏ecznà na rzecz swojego Êrodowiska i osób potrzebu-
jàcych. Ogromna wi´kszoÊç (80%) nie anga˝owa∏a si´ 
w ˝adnà dzia∏alnoÊç tego typu. Âwiadczy to o bardzo z∏ej
kondycji spo∏eczeƒstwa obywatelskiego, dlatego niezb´dne
jest stworzenie warunków do inicjowania dzia∏aƒ obywa-
telskich. Sprawdzonym sposobem jest rozwój samopomocy.
Samopomoc przeciwstawia totalnej biernoÊci aktywnoÊç,
propaguje zaradnoÊç indywidualnà i zbiorowà, preferuje
dzia∏ania na rzecz zmiany postaw ˝yciowych. Zapotrze-
bowanie na dzia∏alnoÊç samopomocowà istnieje we wszyst-
kich krajach, niezale˝nie od ich ustroju spo∏eczno-polity-
cznego. Grupy samopomocowe potrzebujà jednak pro-
mocji, wspierania przy ich organizacji oraz zaplecza
technicznego (lokal, sprz´t). 

Innowacje, czyli nowe metody wsparcia 
organizacji pozarzàdowych
Innowacje w zakresie wspierania rozwoju potencja∏u orga-
nizacji pozarzàdowych powinny si´ przejawiaç w nowych
metodach i formach oferowanego wsparcia. Nale˝y
przede wszystkim zapewniç d∏ugofalowe, zindywiduali-
zowane wsparcie eksperckie dla organizacji s∏abiej roz-
wini´tych infrastrukturalnie, w ramach którego prowa-
dzona b´dzie praca nie tylko z ich liderami, ale tak˝e z ich
cz∏onkami w miejscu dzia∏ania organizacji. Jest to szcze-
gólnie wa˝ne przy tworzeniu i realizacji misji organizacji,
ale równie˝ niezb´dne przy budowaniu potencja∏u
cz∏onkowskiego, tworzeniu aktywnej i silnej organizacji
pozarzàdowej. Indywidualny program wsparcia dorad-
czego powinien obejmowaç równie˝ mo˝liwoÊç odbycia
„sta˝u” w organizacji dobrze rozwini´tej, tak aby s∏absze

organizacje mia∏y mo˝liwoÊç skorzystania z dobrych prak-
tyk, co pozwoli im na unikni´cie b∏´dów. PodejÊcie indy-
widualne i kompleksowe, oparte na indywidualnej diag-
nozie sytuacji i potrzeb organizacji oraz Êrodowiska
lokalnego, gwarantuje sukces procesu wspierania rozwoju
trzeciego sektora. 
Nowym pomys∏em, dotychczas w znikomym stopniu reali-
zowanym w obszarze wsparcia rozwoju organizacji poza-
rzàdowych, zw∏aszcza organizacji o ugruntowanej pozycji
na rynku us∏ug spo∏ecznych, jest standaryzacja dzia∏aƒ
oraz us∏ug spo∏ecznych. Obecnie w procesie zaspokajania
potrzeb osób i grup bardzo istotne jest sta∏e doskonalenie
us∏ug spo∏ecznych, tak aby zapewniç zadowolenie klien-
ta/podopiecznego oraz skutecznoÊç dzia∏aƒ. Dlatego te˝
tak wa˝na jest standaryzacja us∏ug spo∏ecznych, rozumiana
jako uzgodnione i uznawane za obowiàzkowe, a jedno-
czeÊnie utrwalone w postaci dokumentu lub zestawu
dokumentów, stwierdzenia, w których opisano, czym jest 
i czym powinien si´ charakteryzowaç przedmiot standardu.
Standaryzacja, czyli uzgodniony sposób robienia czegoÊ,
pomaga zarówno w planowaniu us∏ug, jak i w ich realizacji
i ocenie skutecznoÊci. Niewiele organizacji pozarzàdo-
wych ma okreÊlone standardy zarówno us∏ug, jak i dzia∏aƒ,
dlatego te˝ cz´sto mówimy o ma∏ej skutecznoÊci organi-
zacji czy instytucji. Problematyka standaryzacji powinna
wi´c byç przedmiotem szkoleƒ oraz dyskusji. 
Reasumujàc, nale˝y stwierdziç, ˝e innowacje w zakresie
wspierania rozwoju potencja∏u organizacji pozarzàdo-
wych to zarówno nowe metody i formy oferowanego
wsparcia, jak i nowe pomys∏y, idee, a tak˝e w∏àczanie
sprawdzonych rozwiàzaƒ w istniejàce systemy i polityki.
W obszarze wspierania rozwoju trzeciego sektora w Polsce
wszelkie innowacje sà bardzo potrzebne i oczekiwane. •

Przygotowa∏a 

Anna Kruczek 

prezes 

Âlàskiego Forum Organizacji Pozarzàdowych KAFOS

Dzia∏ania zarówno Inkubatorów Organizacji Po-
zarzàdowych, jak i organizacji infrastruktural-
nych powinny byç ukierunkowane na pobud-
zanie aktywnoÊci obywatelskiej oraz tworzenie
grup nieformalnych, samopomocowych, poniewa˝
samopomoc przeciwstawia totalnej biernoÊci
aktywnoÊç, propaguje zaradnoÊç indywidualnà 
i zbiorowà, preferuje dzia∏ania na rzecz zmiany
postaw ˝yciowych.
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Wojewódzki Urzàd Pracy w Gdaƒsku – jako Instytucja
Wdra˝ajàca dla Dzia∏ania 6.1 „Poprawa dost´pu do za-
trudnienia oraz wspieranie aktywnoÊci zawodowej 
w regionie” Programu Operacyjnego Kapita∏ Ludzki 
w województwie pomorskim – wygra∏ konkurs dotyczàcy
stworzenia sieci wspó∏pracy w obszarze tematycznym
„InnowacyjnoÊç i wspó∏praca ponadnarodowa”,
og∏oszony przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 
w 2009 r. W rezultacie, od lutego do paêdziernika 2010 r.
b´dzie realizowany grant pod nazwà „Poprawa jakoÊci
wdra˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏pracy
ponadnarodowej w PO KL 2007–2013 poprzez wyko-
rzystanie doÊwiadczeƒ uzyskanych przy realizacji pro-
jektów w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL 2004–2006”.
W realizacji projektu biorà udzia∏ Wojewódzkie Urz´dy
Pracy w Bia∏ymstoku, Wa∏brzychu, Olsztynie, Opolu,
Szczecinie i Toruniu oraz Regionalny OÊrodek Polityki
Spo∏ecznej w Toruniu. W poszczególnych seminariach
b´dà uczestniczyli tak˝e eksperci, beneficjenci, projekto-
dawcy, praktycy oraz przedstawiciele Krajowej Instytucji
Wspomagajàcej (Centrum Projektów Europejskich), czyli
przedstawiciele grup mogàcych wnieÊç praktyczny wk∏ad
w osiàgni´cie zak∏adanych celów i wypracowanie planowa-
nych rezultatów projektu.
Celem grantu jest wypracowanie oraz zarekomendowanie
Instytucji Zarzàdzajàcej PO KL zmian majàcych na celu
usprawnienie i popraw´ systemu wdra˝ania projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach
PO KL w zakresie: organizacyjno-instytucjonalnym, nowych,
skuteczniejszych metod promocji oraz technik i narz´dzi
wspierania wnioskodawców i projektodawców, a tak˝e
stworzenia metod skuteczniejszego monitorowania wdra˝a-
nia projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodo-
wej na wszystkich etapach ich realizacji. Jednym z rezul-
tatów grantu b´dzie wypracowanie sposobów tworzenia
sta∏ych gremiów opiniujàco-doradczych oraz tworzenie
zaplecza merytorycznego dla Instytucji PoÊredniczàcych
oraz Instytucji PoÊredniczàcych II stopnia, s∏u˝àcych

wsparciem na wszystkich etapach wdra˝ania projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej. Planuje si´
tak˝e przygotowanie schematu szkoleƒ dla pracowników
IP/IPII z zakresu wykorzystania opracowanych narz´dzi.
W ramach realizacji grantu przewiduje si´ przeprowadzenie
seminariów, w których udzia∏ b´dà brali przedstawiciele
partnerów, lidera oraz innych instytucji, a tak˝e eksperci,
których uczestnictwo b´dzie korzystne z punktu widzenia
tematyki poruszanej w ramach poszczególnych spotkaƒ.
Na zakoƒczenie powstanie raport zawierajàcy wnioski oraz
propozycje rozwiàzaƒ sformu∏owane podczas seminariów.
Ponadto zostanie zorganizowana konferencja podsu-
mowujàca i upowszechniajàca wypracowane rezultaty.
Utworzona sieç wspó∏pracy b´dzie funkcjonowaç równie˝
po zakoƒczeniu realizacji grantu poprzez sta∏à wymian´
informacji dotyczàcych projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej mi´dzy instytucjami, które przy-
stàpi∏y do realizacji niniejszego przedsi´wzi´cia. Pracow-
nicy zajmujàcy si´ naborem, realizacjà i wdra˝aniem pro-
jektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej 
w ramach PO KL, b´dà wspólnie omawiaç problemy wyst´pu-
jàce przy wdra˝aniu tego typu projektów.
W ramach projektu zorganizowano dotychczas dwa semi-
naria. Podczas pierwszego, w dniach 11–12 marca 2010 r.
w Gdaƒsku, odby∏o si´ spotkanie organizacyjne, w trakcie
którego omówiono zakres projektu oraz oczekiwane w jego
ramach rezultaty, a tak˝e doprecyzowano zagadnienia
tematyczne kolejnych spotkaƒ.
Szczegó∏owe relacje z przebiegu ka˝dego spotkania sà
zamieszczane na stronie internetowej Wojewódzkiego
Urz´du Pracy w Gdaƒsku (http://www.wup.gdansk.pl). 
O tym, co by∏o przedmiotem drugiego seminarium, 
o refleksjach i oczekiwaniach uczestników oraz o za∏o˝e-
niach wspó∏pracy w ramach sieci, dowiedzà si´ Paƒstwo 
z wywiadu z Joannà Witkowskà, wicedyrektor ds. fun-
duszy strukturalnych Unii Europejskiej w Wojewódzkim
Urz´dzie Pracy w Gdaƒsku, który zamieÊciliÊmy na kolej-
nych stronach Biuletynu.

EQUAL na rzecz poprawy 
jakoÊci wdra˝ania projektów 
innowacyjnych i wspó∏pracy 
ponadnarodowej w PO KL

f
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Czy projekt, w ramach którego powstaje
sieç wspó∏pracy w obszarze tematycznym
„InnowacyjnoÊç i wspó∏praca ponadnaro-
dowa” opiera si´ tylko na doÊwiadczeniach
z Programu Inicjatywy Wspólnotowej
EQUAL? 

Sieç wspó∏pracy tworzà Instytucje Wdra˝a-
jàce PO KL, tj. Wojewódzkie Urz´dy Pracy
w Gdaƒsku, Bia∏ymstoku, Wa∏brzychu, Olsz-
tynie, Opolu, Szczecinie i Toruniu oraz
Regionalny OÊrodek Polityki Spo∏ecznej 
w Toruniu. Naszym nadrz´dnym celem jest
poprawa jakoÊci wdra˝ania projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodo-
wej w PO KL poprzez wymian´ doÊwiad-
czeƒ zdobytych podczas realizacji PIW
EQUAL. Nasi par tnerzy majà równie˝
doÊwiadczenie w realizacji programów
Leonardo da Vinci, Inicjatywy Wspólno-
towej INTERREG IIIB, programu Socrates
Grundtvig, Inicjatywy Wspólnotowej INTER-
REG IIIC Po∏udnie. Podczas projektu za-

mierzamy korzystaç z wiedzy innych insty-
tucji zaanga˝owanych w PO KL. Dotych-
czas zaprosiliÊmy do wspó∏pracy Centrum
Projektów Europejskich, które pe∏ni rol´
Krajowej Instytucji Wspomagajàcej PO KL,
oraz projektodawców i wnioskodawców, którzy
ubiegali si´ o Êrodki na realizacj´ projek-
tów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadna-
rodowej. Ponadto, w zale˝noÊci od poruszanej
tematyki, na poszczególne seminaria b´dzie-
my zapraszaç kolejne instytucje.

Jak wykorzystajà Paƒstwo doÊwiadczenia
partnerów?

DoÊwiadczenia Instytucji Wdra˝ajàcych,
projektodawców, beneficjentów oraz KIW
pozwolà na zidentyfikowanie istotnych pro-
blemów dotyczàcych obszaru wspó∏pracy,
a nast´pnie na wypracowanie rozwiàzaƒ,
które usprawnià nabór i realizacj´ projek-
tów.

Jakie sà za∏o˝enia wspó∏pracy?

Za∏o˝enia wspó∏pracy okreÊla umowa par t-
nerska.War to natomiast podkreÊliç, ˝e Sieç
tworzà instytucje z ró˝nych regionów Pols-
ki, a ka˝dy ma inne doÊwiadczenia 
i w∏asnà specyfik´. Dlatego na seminariach
chcemy – poprzez omówienie i zidentyfi-
kowanie problemów wyst´pujàcych na po-
szczególnych etapach wdra˝ania projektów
– wypracowaç propozycje rozwiàzaƒ syste-
mowych. Wdra˝anie projektów inno-
wacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej,
ze wzgl´du na swojà specyfik´, wymaga
zindywidualizowanego podejÊcia oraz zasto-
sowania nieszablonowych rozwiàzaƒ. W tym
przypadku poprzestanie na standardowych
procedurach nie sprawdza si´, gdy˝ wy-

Celem grantu jest wypracowanie oraz zarekomendowanie Instytucji Zarzàdza-
jàcej PO KL zmian majàcych na celu usprawnienie i popraw´ systemu
wdra˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej w ramach
PO KL w zakresie: organizacyjno-instytucjonalnym, nowych, skuteczniejszych
metod promocji oraz technik i narz´dzi wspierania wnioskodawców i projek-
todawców, a tak˝e stworzenia metod skuteczniejszego monitorowania
wdra˝ania projektów innowacyjnych i ponadnarodowych na wszystkich eta-
pach ich realizacji.

st´pujà problemy, które negatywnie wp∏y-
wajà na efektywne wykorzystanie Êrodków
przeznaczonych na konkursy regionalne.

Sieç ma eliminowaç zagro˝enia we wdra˝a-
niu projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej w ramach Priory-
tetów PO KL. Jakiego rodzaju ryzyko
najcz´Êciej wyst´puje w realizacji projek-
tów innowacyjnych? 

W miar´ post´pów we wdra˝aniu projek-
tów innowacyjnych i wspó∏pracy ponad-
narodowej, pojawiajà si´ nowe problemy.
Nasi Par tnerzy wskazujà, ˝e pierwsze trud-
noÊci dotyczà etapu promocji i wyboru.
Natomiast z doÊwiadczeƒ poprzedniego
okresu programowania wynika, ˝e realizac-
ja projektów innowacyjnych i wspó∏pracy
ponadnarodowej jest trudniejsza ni˝ stan-
dardowych. Dlatego Instytucje Wdra˝ajàce
muszà zmieniç dotychczasowy sposób dzia∏a-
nia, „wyjÊç” poza przyj´te schematy wska-
zane w podr´cznikach.

Wypracowane rozwiàzania pomogà Bene-
ficjentom czy bardziej Instytucjom
Wdra˝ajàcym?

Instytucje Wdra˝ajàce nie majà jeszcze
du˝ego doÊwiadczenia przy wdra˝aniu pro-
jektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponad-
narodowej w ramach PO KL 2007–2013.
Dlatego organizujemy spotkania i semina-
ria, na których poprzez wymian´ doÊwiad-
czeƒ uczymy si´ od siebie wzajemnie. Taka
wspó∏praca pomi´dzy Instytucjami Wdra˝a-
jàcymi pozwala zrozumieç, które dzia∏ania
sà skuteczne, a które nie i jakie sà tego przy-
czyny. Wspólne dyskusje pomagajà lepiej
identyfikowaç problemy oraz planowaç
przysz∏e dzia∏ania, które niewàtpliwie po-
winny prowadziç do usprawnienia wspó∏-
pracy z wnioskodawcami i projektodawca-
mi. Tak wi´c finalnie na realizacji projektu
skorzystajà zarówno Instytucje Wdra˝ajàce
i przyszli Beneficjenci.

Rozmowa z Joannà Witkowskà, wicedyrektor ds. funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w Wojewódzkim Urz´dzie Pracy 
w Gdaƒsku, o projekcie „Poprawa jakoÊci wdra˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej w PO KL 2007–2013
poprzez wykorzystanie doÊwiadczeƒ uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 2004–2006”
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Do tej pory w ramach projektu odby∏y si´
dwa spotkania robocze i seminarium.
Jakie sà pierwsze konkluzje?

Dzia∏ania Instytucji Wdra˝ajàcych doty-
czàce innowacyjnoÊci i wspó∏pracy ponad-
narodowej nie mogà si´ pokrywaç ze sche-
matem przyj´tym dla pozosta∏ych projek-
tów – nie mo˝na standardowo traktowaç
projektów niestandardowych.
Pierwsze konkluzje po seminarium zorgani-
zowanym we Wroc∏awiu wskazujà, ˝e Insty-
tucje Wdra˝ajàce powinny rozpoczàç we-
wn´trzne przygotowania w momencie
przyj´cia w planie dzia∏ania na dany rok,
˝e b´dà realizowane projekty innowacyjne
i/lub wspó∏pracy ponadnarodowej. Nale˝y
zaczàç od wyznaczenia pracowników, którzy
b´dà odpowiedzialni za poszczególne etapy
wdra˝ania projektów (promocja, nabór,
ocena, realizacja, kontrola). Osoby te na wspól-
nych spotkaniach powinny wymieniaç si´
informacjami o istniejàcych problemach,
a tak˝e uczestniczyç w szkoleniach oraz
spotkaniach zewn´trznych, które dajà mo˝li-
woÊç uzyskania szerszej wiedzy o wdra˝a-
niu projektów innowacyjnych i wspó∏pracy
ponadnarodowej. Wówczas, podczas wyko-
nywania przypisanych im zadaƒ, b´dà odpo-
wiednio przygotowane, aby szybko reago-
waç na pojawiajàce si´ problemy.
Kolejna rekomendacja dotyczy∏a og∏asza-
nych konkursów na projekty innowacyjne 
i wspó∏pracy ponadnarodowej. Stwierdzono,
˝e do ka˝dego konkursu powinien zostaç
opracowany osobny plan dzia∏aƒ informa-
cyjno-promocyjnych, który zak∏ada dotar-
cie w odpowiednim czasie do w∏aÊciwych
odbiorców.
Na spotkaniu, wspólnie z przedstawicielem
KIW, ustaliliÊmy równie˝, i˝ nale˝y wspieraç
wnioskodawców przy poszukiwaniu par t-
nerów z zagranicy poprzez wykorzystanie
dost´pnych kontaktów, przy ÊciÊlejszej wspó∏-
pracy z KIW.

Na spotkaniu we Wroc∏awiu swoim do-
Êwiadczeniem podzieli∏ si´ projektodawca
innowacyjnego projektu z komponentem
ponadnarodowym, który przedstawi∏ swoje
dotychczasowe doÊwiadczenia na etapie
pisania wniosku o dofinansowanie i two-

rzenia partnerstwa. Czy przekazana wiedza
b´dzie przydatna w realizacji Paƒstwa
projektu? 

Projektodawca okreÊli∏ swoje oczekiwania
wzgl´dem Instytucji Wdra˝ajàcej oraz
przedstawi∏ problemy, których doÊwiadczy∏
przy ubieganiu si´ o Êrodki na realizacj´
projektu. Zwróci∏ równie˝ uwag´, ˝e przy
naborze projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej niezb´dna jest Êcis∏a
wspó∏praca oraz szerokie wsparcie udzielane
przez Instytucj´ Organizujàcà Konkurs.
Wspó∏praca powinna wykraczaç ponad
standardowe dzia∏ania i opieraç si´ na du˝ym
zaanga˝owaniu pracowników IOK. W pier-
wszym etapie szczególnie istotne jest
zdefiniowanie innowacyjnoÊci w danej
dziedzinie oraz ukierunkowanie dzia∏aƒ.

Czy na kolejne seminaria b´dà Paƒstwo
zapraszaç innych projektodawców, aby
skorzystaç z ich wiedzy?

Zgodnie z za∏o˝eniami realizacji projektu,
na poszczególne seminaria b´dà zapraszani
przedstawiciele instytucji, których obec-
noÊç b´dzie korzystna z punktu widzenia
omawianej tematyki.
W celu zidentyfikowania problemów, jakich
doÊwiadczajà wnioskodawcy przy ubiega-

niu si´ o Êrodki na realizacj´ projektów
innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnaro-
dowej przygotowaliÊmy ankiet´, która
zosta∏a rozes∏ana do wszystkich instytucji,
które sk∏ada∏y wnioski o dofinansowanie 
w ramach konkursów og∏aszanych przez
naszych par tnerów. Zosta∏a tak˝e opraco-
wana ankieta skierowana do pracowników
IOK. JesteÊmy przekonani, ˝e dzia∏ania te
pozwolà nam dok∏adnie zidentyfikowaç
problemy i wyciàgnàç wnioski, a nast´pnie
wykorzystaç wypracowane rozwiàzania przy
og∏aszanych konkursach. Wyniki ankiet
zostanà omówione na seminarium „Pro-
mocja projektów innowacyjnych i ponad-
narodowych – podsumowanie oraz ocena

formalna i merytoryczna”, które odb´dzie
si´ w dniach 16–17 czerwca 2010 r.
W planie tego seminarium zosta∏a równie˝
uwzgl´dniona konferencja, organizowana
przez Wojewódzki Urzàd Pracy w Gdaƒsku,
która dotyczy innowacyjnych dzia∏aƒ na rynku
pracy. Na konferencji wystàpi m.in. projekto-
dawca, który opowie o swoich doÊwiadcze-
niach przy realizacji projektu z zakresu inno-
wacyjnoÊci i wspó∏pracy ponadnarodowej 
w ramach PO KL.

Jakich wskazówek udzieli∏aby Pani projek-
todawcom sk∏adajàcym wnioski w konkur-
sach na projekty innowacyjne i wspó∏pracy
ponadnarodowej?

W odniesieniu do projektodawców reali-
zujàcych projekty innowacyjne i wspó∏pracy
ponadnarodowej stawiane sà wy˝sze wyma-
gania. Podejmowane przez nich inicjatywy
wymagajà szerokiej wiedzy, determinacji 
i du˝ego zaanga˝owania. Mogà oni doÊwiad-
czyç trudnoÊci, których nie napotykajà pro-
jektodawcy przy konkursach standardowych.
Nie powinno to jednak zniech´caç do ubie-
gania si´ o Êrodki na realizacj´ tego typu
projektów. Wnioskodawcy mogà skorzystaç
z pomocy oferowanej przez Instytucje
Wdra˝ajàce – war to skorzystaç z tej pomocy.
Pragn´ nadmieniç, ˝e tego typu przedsi´-
wzi´cia sà niezwykle war toÊciowe dla ca∏ego
regionu. W celu upowszechniania wypra-
cowanych rozwiàzaƒ musi zostaç nawiàzana
szeroka wspó∏praca pomi´dzy instytucjami
zaanga˝owanymi w realizacj´ zadaƒ z zakre-
su danej problematyki, która zaowocuje

nowymi, niestandardowymi rozwiàzaniami.
Chcia∏abym goràco zach´ciç do podj´cia tego
trudu, a ze strony Wojewódzkiego Urz´du
Pracy w Gdaƒsku deklaruj´ szerokà pomoc,
zaanga˝owanie i wspó∏prac´. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski 

DoÊwiadczenia Instytucji Wdra˝ajàcych, projektodawców, beneficjentów oraz
KIW pozwolà na zidentyfikowanie istotnych problemów dotyczàcych obszaru
wspó∏pracy, a nast´pnie na wypracowanie rozwiàzaƒ, które usprawnià nabór 
i realizacj´ projektów.

Wdra˝anie projektów innowacyjnych i wspó∏pracy ponadnarodowej, ze wzgl´du
na swojà specyfik´, wymaga zindywidualizowanego podejÊcia oraz zastosowania
nieszablonowych rozwiàzaƒ.
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Ile konkursów na projekty innowacyjne 
i wspó∏pracy ponadnarodowej zorganizo-
wa∏o Ministerstwo Edukacji Narodowej 
w obecnej perspektywie finansowej? Ile
wniosków wp∏yn´∏o na konkursy? 

Ministerstwo Edukacji Narodowej, jako
Instytucja PoÊredniczàca dla Priorytetu III
PO KL, zorganizowa∏o dotychczas jeden
konkurs na projekty innowacyjne i wspó∏-
pracy ponadnarodowej.
Konkurs zamkni´ty nr 4/POKL/2009 pt.
„Opracowanie i pilota˝owe wdro˝enie
innowacyjnych programów dotyczàcych
m.in. kszta∏cenia w zakresie nauk matema-
tycznych, przyrodniczych i technicznych
oraz przedsi´biorczoÊci” zosta∏ og∏oszony
w ramach tematu „Dzia∏ania s∏u˝àce zwi´k-
szeniu zainteresowania uczniów szkó∏ pod-
stawowych, gimnazjalnych i ponadgimna-
zjalnych kontynuacjà kszta∏cenia na kierun-
kach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki
opar tej na wiedzy”. Nabór wniosków by∏
prowadzony od 2 paêdziernika 2009 r.
Do MEN wp∏yn´∏y 183 wnioski o dofinan-
sowanie realizacji projektu na ∏àcznà wartoÊç
771 634 954 z∏.

Czyli jeden konkurs i od razu tak spekta-
kularny sukces!

Zainteresowanie og∏oszonym konkursem
od samego poczàtku by∏o du˝e. OdbieraliÊ-
my wiele telefonów z pytaniami, ale nie
przek∏ada∏o si´ to na liczb´ z∏o˝onych
wniosków. Poczàtkowy termin zamkni´cia
konkursu (4 stycznia 2010 r.) zosta∏
przed∏u˝ony do 19 lutego 2010 r., po-
niewa˝ zaledwie kilka wniosków, które
wp∏yn´∏y w pierwszym terminie, nie gwa-
rantowa∏o przeprowadzenia prawdziwie
konkurencyjnego naboru.W ostatnich dwóch
dniach przed∏u˝onego naboru zostaliÊmy
dos∏ownie zasypani wnioskami na kwot´
ponad dziesi´ciokrotnie przekraczajàcà do-
st´pnà alokacj´ (70 350 000 z∏).

Jakie dzia∏ania podejmowa∏o MEN, ˝eby
zach´ciç – tak licznych, jak si´ okaza∏o –
projektodawców?

Przede wszystkim postanowiliÊmy dobrze si´
przygotowaç. Projekty innowacyjne i wspó∏-
pracy ponadnarodowej sà nowoÊcià w obec-
nej perspektywie finansowej Unii Europej-
skiej i nie mieliÊmy w tej dziedzinie wi´kszego
doÊwiadczenia. Pracownicy odpowiedzialni
za przygotowanie dokumentacji konkur-
sowej oraz udzielanie odpowiedzi poprzez
infolini´ odbyli profesjonalne szkolenie,
podczas którego poznali zasady przygo-
towania, realizacji i rozliczania projektów
innowacyjnych. Przez ca∏y czas trwania kon-
kursu udzielali szczegó∏owych odpowiedzi
na ten temat i mamy nadziej´, ˝e takie
dzia∏anie u∏atwi∏o ubieganie si´ o Êrodki.
O planowanym konkursie informowaliÊmy
poprzez og∏oszenie prasowe, stron´ inter-
netowà, a tak˝e podczas spotkaƒ i konfe-
rencji organizowanych przez MEN.
Konkurs og∏oszony przez MEN cieszy∏ si´
ogromnym zainteresowaniem. Nie bez zna-
czenia by∏o równie˝ wyd∏u˝enie okresu
naboru wniosków.

Na jakie kwestie powinny zwróciç uwag´
instytucje organizujàce konkursy na pro-
jekty innowacyjne, aby zwi´kszyç zain-
teresowanie projektodawców tego typu
projektami? 

Najwa˝niejsze jest odpowiednie przygoto-
wanie zarówno pracowników, jak i poten-
cjalnych beneficjentów. Zaznajomienie 
ze szczególnym schematem wdra˝ania,
charakterem tego rodzaju projektów poz-

wala napisaç projekty naprawd´ innowa-
cyjne, zgodne z Wytycznymi w zakresie
wdra˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki. Wnioskodaw-
ców mo˝e zniech´caç kolejny „pod-
r´cznik”, ale jest on cennà wskazówkà dla
tych, którzy majà dobre pomys∏y i chcà je
realizowaç.
Gdyby MEN ponownie og∏asza∏o konkurs
na projekty innowacyjne, na pewno zorga-
nizowalibyÊmy spotkanie z potencjalnymi
beneficjentami, podczas którego omówili-
byÊmy najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy. Jednak
takie dzia∏anie mo˝na podjàç dopiero
wtedy, gdy ma si´ doÊwiadczenie z po-
przednich edycji konkursu.

Sà ju˝ Paƒstwo po etapie oceny meryto-
rycznej. Jakie b∏´dy pojawiajà si´ naj-
cz´Êciej i z czego wynikajà? 

Komisja Oceny Projektów oceni∏a 111
wniosków, z czego rekomendowane do dofi-
nansowania zosta∏y 32 projekty na kwot´
111 274 760 z∏. Nale˝y podkreÊliç, ˝e oceny
dokonywali zewn´trzni eksperci, którzy
odbyli specjalistyczne szkolenie na temat
projektów innowacyjnych i wspó∏pracy po-
nadnarodowej PO KL. Dlatego jesteÊmy
pewni, ˝e ocena zosta∏a przeprowadzona
przez osoby odpowiednio do tego przygo-
towane.
Najcz´Êciej pope∏nianym b∏´dem by∏o nie-
spe∏nienie kryterium innowacyjnoÊci. Wiele
podmiotów sk∏adajàcych wnioski na konkurs
powiela∏o projekty ju˝ realizowane, co
skutkowa∏o niskà ocenà, a tym samym nie-
przyznaniem dofinansowania. Ponadto pier-

Edukacja czeka na 
innowacyjne projekty
Rozmowa z Ewà Szustak, zast´pcà dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych w Ministerstwie Edukacji Narodowej 

InnowacyjnoÊç w edukacji funkcjonuje ju˝ od pewnego czasu. Efekty realizo-
wanych projektów innowacyjnych pozwolà na wzbogacenie form oraz roz-
szerzenie takiej dzia∏alnoÊci równie˝ na placówki niepubliczne. B´dziemy si´
uwa˝nie przyglàdaç efektom realizowanych projektów, aby wybraç najlepsze
rozwiàzania.
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wszy etap przygotowania strategii wdra˝a-
nia projektu innowacyjnego by∏ zast´po-
wany standardowà analizà problemu w celu
ukierunkowania wsparcia.
KilkanaÊcie projektów nie spe∏nia∏o kryte-
riów horyzontalnych, w tym standardu mini-
mum. Byç mo˝e dla wnioskodawców zbyt
trudne okaza∏o si´ pogodzenie innowacyj-
nego charakteru projektu, zw∏aszcza jego
etapu badawczego, z wymaganiami ogólnymi.

Czy zasady i procedury obowiàzujàce
przy wyborze projektów innowacyjnych
sà przejrzyste i u∏atwiajà wnioskodawcom
przygotowanie projektów oraz sk∏adanie
wniosków? 

Z informacji przekazywanych przez inne
instytucje odpowiedzialne za nabór projek-
tów innowacyjnych oraz od beneficjentów
wiemy, ˝e w przygotowaniu wniosku bardzo
pomocne by∏y publikacje Krajowej Insty-
tucji Wspomagajàcej – Od pomys∏u do pro-
jektu innowacyjnego oraz Projekty wspó∏pracy
ponadnarodowej. Z kolei dla nas, jako insty-
tucji prowadzàcej nabór projektów, naj-
bardziej pomocne by∏y Wytyczne w zakresie
wdra˝ania projektów innowacyjnych i wspó∏-
pracy ponadnarodowej w ramach Programu
Operacyjnego Kapita∏ Ludzki – dokument
opracowany przez Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego.
W procesie wyboru i oceny stosowane by∏y
ogólne wytyczne MRR w tej dziedzinie,
czyli Zasady dokonywania wyboru projektów
w ramach PO KL.
Naszym zdaniem zw∏aszcza te dwie ostatnie
pozycje sà dobrze znane zarówno wnios-
kodawcom, jak i instytucjom, w zwiàzku 
z czym sam proces wyboru i oceny jest
przejrzysty oraz nie utrudnia ubiegania si´
o Êrodki z EFS.
Odr´bnà kwestià jest ch´ç pozyskania
przez wnioskodawców Êrodków w ramach
konkursu innowacyjnego na projekt, który
nie jest innowacjà i nie spe∏nia podsta-
wowych kryteriów wyboru.

Czy mo˝na w ogóle porównaç projekty
innowacyjne z projektami standardowy-
mi? Czy propozycje zawarte we wnios-

kach na projekty innowacyjne stanowià
du˝y krok naprzód i czy w Paƒstwa opinii
nale˝y zwi´kszyç alokacje na te projekty
(bez ograniczania do 5%)? 

Ca∏kowicie innowacyjnych projektów jest
ma∏o. Te, które uzyska∏y dofinansowanie,
spe∏niajà wymagania i zawierajà obowiàz-
kowe elementy, ale tak naprawd´ dopiero
po zatwierdzeniu strategii wdra˝ania czy
po wdro˝eniu projektów b´dziemy mogli
stwierdziç, jak bardzo te projekty ró˝nià si´
od standardowych, jakà nowà jakoÊç
wnoszà do edukacji. W przypadku MEN
alokacja na projekty innowacyjne zosta∏a
zwi´kszona, poniewa˝ liczymy na propozy-
cje nowych rozwiàzaƒ, które byç mo˝e
b´dzie mo˝na w∏àczyç na sta∏e do g∏ów-
nego nur tu polityki. Takie decyzje b´dzie
mo˝na jednak podjàç dopiero wtedy, gdy
ocenimy efekty realizacji tych projektów.

InnowacyjnoÊç w edukacji i szkolnictwie
wy˝szym. Jakie sà szanse i jakie zagro˝enia? 

InnowacyjnoÊç w edukacji funkcjonuje ju˝
od pewnego czasu. Zasady wprowadzania
innowacji okreÊla Rozporzàdzenie Ministra
Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunków prowadzenia dzia∏al-
noÊci innowacyjnej i eksperymentalnej przez
publiczne szko∏y i placówki. Efekty realizo-
wanych projektów innowacyjnych pozwolà
na wzbogacenie form oraz rozszerzenie
takiej dzia∏alnoÊci równie˝ na placówki
niepubliczne. B´dziemy si´ uwa˝nie przyglà-
daç efektom realizowanych projektów, aby
wybraç najlepsze rozwiàzania.

Na poczàtku bie˝àcego roku ukonsty-
tuowa∏a si´ Krajowa Sieç Tematyczna 
w obszarze „Edukacja i szkolnictwo
wy˝sze”. Czy i jak Regionalne Sieci Tema-
tyczne mogà pomóc w kszta∏towaniu,
wspieraniu i promowaniu projektów
innowacyjnych oraz w∏àczaniu ich rezul-
tatów do g∏ównego nurtu polityki?

To zadanie jest dopiero przed nami. Mamy
wielkà nadziej´, ˝e KST w obszarze „Edu-
kacja i szkolnictwo wy˝sze” zapewni

odpowiednià jakoÊç projektów innowa-
cyjnych ze wzgl´du na rol´, jakà pe∏ni 
w tym procesie. Poniewa˝ Sieci majà stano-
wiç forum dialogu mi´dzy beneficjentami
realizujàcymi projekty innowacyjne, eksper-
tami i praktykami, zak∏adamy, ˝e b´dà mia∏y
kluczowe znaczenie dla w∏aÊciwego ukie-
runkowania oraz usprawnienia procesu
upowszechniania i w∏àczania rezultatów
projektów do g∏ównego nur tu polityki.

Czy KST b´dà w du˝ym stopniu opieraç si´
na doÊwiadczeniach zwiàzanych z Progra-
mem Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL?

W ramach poprzedniej perspektywy finan-
sowej (2004–2006) PIW EQUAL wspoma-
gany by∏ dzia∏alnoÊcià KST, co nale˝y wyko-
rzystaç jako dobrà praktyk´.

Jak powinna przebiegaç wspó∏praca mi´dzy
instytucjami nadzorujàcymi realizacj´ pro-
jektów, decydentami a Êrodowiskami bene-
ficjentów w celu skuteczniejszego upo-
wszechniania rezultatów, a tak˝e wyko-
rzystania szansy p∏ynàcej z naszego
cz∏onkostwa w Unii Europejskiej – uzyski-
wania Êrodków na finansowanie innowa-
cyjnych projektów? 

Upowszechnianie rezultatów projektów jest
bardzo wa˝ne. Na podstawie zebranych
informacji o udzielonym wsparciu, poprzez
wymian´ doÊwiadczeƒ i dobrych praktyk,
mo˝na koordynowaç i dà˝yç do komple-
mentarnego podejÊcia do wspólnych przed-
si´wzi´ç, a przede wszystkim wspieraç
konkretne obszary i grupy na podstawie
rzeczywistego zapotrzebowania.
W zakresie projektów innowacyjnych 
i ponadnarodowych takim forum wymiany
informacji mo˝e byç KST.

Jaka jest przysz∏oÊç projektów innowa-
cyjnych w Polsce w kontekÊcie nowej
strategii Komisji Europejskiej?

Strategia EU 2020 zak∏ada zrównowa˝ony
wzrost po∏àczony z przeciwdzia∏aniem wy-
kluczeniu spo∏ecznemu. G∏ównymi czynni-
kami wzrostu ma byç wiedza i innowacje,
w zwiàzku z czym przysz∏oÊç nale˝y do pro-
jektów innowacyjnych. •

Rozmawia∏ 
Wojciech Wojnowski 

Upowszechnianie rezultatów projektów jest bardzo wa˝ne. Na podstawie
zebranych informacji o udzielonym wsparciu, poprzez wymian´ doÊwiadczeƒ 
i dobrych praktyk, mo˝na koordynowaç i dà˝yç do komplementarnego podejÊcia
do wspólnych przedsi´wzi´ç, a przede wszystkim wspieraç konkretne obszary 
i grupy na podstawie rzeczywistego zapotrzebowania.
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Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych
(FFIR) realizuje kilka projektów dofinanso-
wanych z Programu Operacyjnego Kapita∏
Ludzki. To oznacza, ˝e sà Paƒstwo bardzo
sprawnà organizacjà, która skutecznie
pozyskuje Êrodki europejskie.

OczywiÊcie, dzia∏amy z sukcesem od 2005 r.
Kadry Fundacji oraz wspó∏pracujàcy eksper-
ci majà kompetencje i wieloletnie doÊwiad-
czenie umo˝liwiajàce efektywnà realizacj´
inicjatyw rozwojowych. Sama Fundacja jest
dobrze przygotowana do wdra˝ania pro-
jektów dzi´ki rozwijajàcej si´ sieci wspó∏-
pracy o zasi´gu lokalnym, regionalnym i po-
nadnarodowym. Zdobyte doÊwiadczenie 
i nowoczesna struktura organizacyjna pozwa-
lajà nam efektywnie zarzàdzaç projektami i sà
kluczowym elementem, na którym budo-
wana jest pozycja Forum.

Projekt „Innowacje edukacyjne – program
testowania i wdra˝ania nowych metod
modernizacji ofert kszta∏cenia zawodo-
wego w województwie podlaskim” wpisu-
je si´ w jeden z obszarów wsparcia
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego –
edukacja. Co sk∏oni∏o Paƒstwa do wzi´cia
udzia∏u w konkursie na projekty innowa-
cyjne z komponentem wspó∏pracy ponad-
narodowej w ramach Dzia∏ania 9.6 PO KL?

Celem Fundacji jest dostarczanie wiedzy 
w dziedzinie polityki spo∏eczno-gospodar-
czej, w tym rozwoju kapita∏u ludzkiego.
Stàd nasze zainteresowanie konkursami doty-
czàcymi rynku pracy i edukacji, a zw∏aszcza
projektami innowacyjnymi b´dàcymi od-
powiedzià na problemy systemu kszta∏ce-

nia zawodowego. Na przyk∏ad niedos-
tosowanie kierunków kszta∏cenia do po-
trzeb regionalnego rynku pracy powoduje
pog∏´biajàce si´ niedopasowanie zawodów
do oczekiwaƒ pracodawców. Aby zlikwi-
dowaç bariery istniejàce w tej sferze,
wa˝ne jest stworzenie odpowiednich modeli
kszta∏cenia.

Z tego wynika, ˝e znajà Paƒstwo dobrze
rynek edukacji w regionie. Czy ten obszar
interesuje Paƒstwa najbardziej i dlatego
realizujà Paƒstwo ten projekt?

Projekt innowacyjny, który obecnie realizu-
jemy, zawiera niezwykle rozbudowane dzia-
∏ania badawcze, wdro˝eniowe i ewalua-
cyjne. Etap wdro˝eniowy projektu celowo
nazwaliÊmy „laboratoriami”, by nadaç w∏aÊnie
niestandardowy, innowacyjny wymiar pro-
jektu. Wi´kszoÊç projektów edukacyjnych
PO KL opiera si´ na typowych dzia∏aniach
szkoleniowych. Poprzez realizacj´ projektu

chcemy wypracowaç nowe, ciekawe i sku-
teczne innowacje w ofercie edukacyjnej
opar te na rozwiàzaniach systemowych,
doradztwie i potwierdzaniu kwalifikacji.

Zdecydowali si´ Paƒstwo na realizacj´ projek-
tu innowacyjnego z komponentem wspó∏-
pracy ponadnarodowej. Jednak niewiele orga-
nizacji sk∏ania si´ do tego typu przedsi´wzi´ç,
gdy˝ sà obarczone du˝ym ryzykiem.

Ka˝dy projekt zawiera potencjalne ryzyko.
Dlatego przewidzieliÊmy dzia∏ania zapobie-
gawcze. Podstawowym instrumentem zapo-
biegawczym jest powo∏ana Grupa Za-
rzàdzajàca, utworzona zgodnie z zasadà
empowerment, w myÊl której w planowanie
i zarzàdzanie projektem zostanà zaanga˝o-
wani przedstawiciele grup docelowych,
którzy najtrafniej b´dà mogli przewidzieç
rozbie˝noÊç mi´dzy za∏o˝eniami projektu 
a wymaganiami rzeczywistoÊci spo∏ecznej
reprezentowanej przez przedstawicieli grup
docelowych.
Zachowanie procedury systemu moni-
toringu gwarantuje diagnoz´ zagro˝eƒ 
na wczesnym etapie projektu. Ponadto
przewidzieliÊmy wprowadzenie innych instru-
mentów zarzàdzania ryzykiem na wszyst-
kich etapach realizacji projektu z udzia∏em
przedstawicieli grup docelowych, które
gwarantujà realizacj´ za∏o˝onych wskaêni-
ków w przypadku zdarzeƒ losowych wp∏y-
wajàcych np. na frekwencj´.

Je˝eli pyta pan o zaanga˝owanie par tnerów
zagranicznych, to w tym przypadku ryzyko
jest minimalne, poniewa˝ warunki wspó∏-
pracy precyzuje umowa ponadnarodowa,
która szczegó∏owo okreÊla podzia∏ zadaƒ 
i role poszczególnych par tnerów. Harmo-
nogram zadaƒ narzuca nam permanentny
kontakt w partnerstwie, co pozwala na bie˝àcà
kontrol´ jakoÊci i efektów wspó∏pracy.

Nowe i skuteczne 
innowacje w edukacji
Rozmowa z Magdalenà Skup, dyrektor Fundacji Forum Inicjatyw Rozwojowych

Niedostosowanie kierunków kszta∏cenia do potrzeb regionalnego rynku pracy
powoduje pog∏´biajàce si´ niedopasowanie zawodów do oczekiwaƒ pracodaw-
ców. Aby zlikwidowaç bariery istniejàce w tej sferze, wa˝ne jest stworzenie
odpowiednich modeli kszta∏cenia.
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Ma∏a popularnoÊç projektów innowacyj-
nych z komponentem ponadnarodowym
powinna sk∏oniç do refleksji Instytucj´
Zarzàdzajàcà. Jak, z perspektywy projek-
todawcy, instytucja ta powinna zaintere-
sowaç beneficjentów?

Projekty innowacyjne sà szansà dla ka˝dej
instytucji na rozwój innowacyjnej ofer ty,
konkurencyjnej w stosunku do powszech-
nej ofer ty edukacyjnej dost´pnej na rynku.
Ogromnà rolà Instytucji Zarzàdzajàcej 
i Instytucji PoÊredniczàcych w procesie pro-
mowania szans, jakie stwarzajà projekty
innowacyjne jest informowanie na temat
doÊwiadczeƒ i modelowych rozwiàzaƒ wy-
pracowanych np. w ramach Programu Inicja-
tywy Wspólnotowej EQUAL, szans i za-
gro˝eƒ, które wynika∏y z realizacji tych pro-
jektów oraz dobrych praktyk i modeli
wspó∏pracy, które mogà byç wykorzystane
jako studia przypadków w procesie kon-
struowania projektów innowacyjnych.

Pomówmy teraz o celach projektu i pow-
stajàcym rezultacie. Kiedy zostanà wypra-
cowane nowe rozwiàzania, które b´dà
upowszechniane w regionie? 

G∏ównym celem projektu „Innowacje edu-
kacyjne – program testowania i wdra˝ania
nowych metod modernizacji ofer t kszta∏-
cenia zawodowego w województwie pod-
laskim” jest wypracowanie, testowanie,
a nast´pnie wdro˝enie na terenie tego woje-
wództwa modelowych rozwiàzaƒ, które

majà niwelowaç bariery oraz zaspokajaç
potrzeby w trzech obszarach proble-
mowych dotyczàcych: metod kszta∏cenia
zawodowego, metod potwierdzania kwali-
fikacji oraz metod doradztwa i orientacji
zawodowej w systemie kszta∏cenia zawo-
dowego. Zgodnie z za∏o˝eniami dotyczàcy-
mi realizacji projektów innowacyjnych ju˝
w paêdzierniku 2010 r. przedstawimy
strategi´ wdra˝ania projektu innowa-
cyjnego, a nast´pnie – po uzyskaniu jej
akceptacji – rozpoczniemy etap testowania

projektowanych modeli innowacyjnych.
Równolegle do toczàcych si´ dzia∏aƒ inten-
sywnie wspó∏pracujemy z partnerami z innych
krajów w zakresie wykorzystania ich do-
Êwiadczeƒ w procesie wypracowania, testo-
wania, ewaluacji i mainstreamingu produk-
tów oraz zaplanowanych  modeli innowa-
cyjnych. Zgodnie z za∏o˝eniami projektu,
nowe rozwiàzania zostanà wypracowane 
i upowszechnione w regionie do marca
2013 r.

W ramach projektu zawiàzano partnerst-
wa z Narodowym Forum Doradztwa Kariery,
Volkshochschule im Landkreis Cham (Niem-
cy), Copilot Partners (Francja), Universi-
dad Nacional de Educacion a Distancia
(Hiszpania). Czy napotkali Paƒstwo trud-
noÊci?

Par tnerstwo opar te jest na wspó∏pracy
przy innych projektach ponadnarodowych
realizowanych w ramach inicjatyw wspól-
notowych. Sà to relacje eksperckie, wypra-
cowane w ostatnich latach. Par tner krajowy
– Narodowe Forum Doradztwa Kariery –
ma szerokie kontakty ze szko∏ami, co umo˝-
liwia realizacj´ zadaƒ zwiàzanych z testo-

waniem innowacyjnych rozwiàzaƒ w szko∏ach.
Partnerzy ponadnarodowi uczestniczà w pro-
jekcie na etapie diagnozy i adaptacji dobrych
praktyk zagranicznych we wszystkich trzech
obszarach problemowych w ramach wspó∏-
pracy ponadnarodowej.

Jak powinna w ramach projektu przebie-
gaç wspó∏praca z partnerami?

Podzia∏ zadaƒ pomi´dzy par tnerami zwià-
zany jest z etapami projektu. Za etap przy-

gotowawczy projektu, wraz ze wspó∏pracà
ponadnarodowà, oraz etap ewaluacji i upo-
wszechniania odpowiada Fundacja Forum
Inicjatyw Rozwojowych. Na etapie przygo-
towania projektu, po wst´pnych konsultac-
jach, przyj´to, i˝ w ramach wspó∏pracy 
z ka˝dym z trzech par tnerów diagno-
zowana i adaptowana b´dzie praktyka 
z innego obszaru problemowego. Podzia∏
ten nie zak∏ada jednak ograniczenia wspó∏-
pracy z ka˝dym par tnerem ponadnaro-
dowym do tylko jednego obszaru.

Czy na etapie aplikowania, a nast´pnie 
w trakcie realizacji projektu wystàpi∏y
jakiekolwiek bariery? 

Nie, na etapie aplikowania nie odczuliÊmy
wi´kszych barier zwiàzanych z przygotowy-
waniem wniosku. Dost´pne publikacje oraz
dokumentacja konkursowa opisywa∏y ró˝ne
aspekty zwiàzane z planowaniem projektu,
przygotowywaniem wniosku oraz specyfikà
projektu tego typu. Pewne wàtpliwoÊci wzbu-
dza∏y kwestie zwiàzane z finansowaniem
udzia∏u par tnerów ponadnarodowych oraz
planowanie harmonogramu projektu w kon-
tekÊcie koniecznoÊci zatwierdzania strategii
po oÊmiu miesiàcach.

Czy przy projekcie „Innowacje eduka-
cyjne” odnosili si´ Paƒstwo do doÊwiad-
czeƒ zwiàzanych z PIW EQUAL? 

Tak, doÊwiadczenia zwiàzane z PIW EQUAL
wykorzystujemy w naszym projekcie bardzo
szeroko, chocia˝by w zakresie budowania
modelu wspó∏pracy ponadnarodowej, zarzà-
dzania ryzykiem, a tak˝e modelu wdra˝ania
innowacji w postaci wczeÊniej wspomnia-
nych laboratoriów. DoÊwiadczenia te od-
grywajà równie˝ du˝à rol´ w procesie
zaplanowanej walidacji oraz mainstreamin-
gu rezultatów projektu. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski 

Ogromnà rol´ w procesie promowania szans, jakie stwarzajà projekty innowa-
cyjne odgrywa informowanie na temat doÊwiadczeƒ i modelowych rozwiàzaƒ
wypracowanych np. w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL,
szans i zagro˝eƒ, które wynika∏y z realizacji tych projektów oraz dobrych prak-
tyk i modeli wspó∏pracy, które mogà byç wykorzystane jako studia przypadków
w procesie konstruowania projektów innowacyjnych.

G∏ównym celem projektu „Innowacje edukacyjne – program testowania i wdra˝ania
nowych metod modernizacji ofert kszta∏cenia zawodowego w województwie
podlaskim” jest wypracowanie, testowanie, a nast´pnie wdro˝enie na terenie
tego województwa modelowych rozwiàzaƒ, które majà niwelowaç bariery oraz
zaspokajaç potrzeby w trzech obszarach problemowych dotyczàcych: metod
kszta∏cenia zawodowego, metod potwierdzania kwalifikacji oraz metod do-
radztwa i orientacji zawodowej w systemie kszta∏cenia zawodowego.
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Plan ka˝dego posiedzenia obejmowa∏: przedstawienie
cz∏onkom koncepcji funkcjonowania KST, prezentacj´
Instytucji PoÊredniczàcej / Instytucji PoÊredniczàcej II
stopnia dotyczàcà stanu wdra˝ania projektów innowa-
cyjnych w danym obszarze w komponencie centralnym,
zatwierdzenie regulaminu funkcjonowania KST oraz
wybór przewodniczàcego i wiceprzewodniczàcego Sieci.

Zosta∏y wybrane nast´pujàce osoby:

KST „AdaptacyjnoÊç”
Przewodniczàcy Sieci – Piotr Palikowski, dyrektor
generalny Polskiego Stowarzyszenia Zarzàdzania Kadrami.
Wiceprzewodniczàca Sieci – Miros∏awa Kaniszewska,
NSZZ SolidarnoÊç.

KST „Dobre rzàdzenie”
Przewodniczàca Sieci – Marzena Wojda, dyrektor Pro-
gramu Dobre Rzàdzenie w Fundacji Rozwoju Demokracji
Lokalnej.
Wiceprzewodniczàcy Sieci – Zygmunt Mierzejewski,
Forum Zwiàzków Zawodowych.

KST „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze”
Przewodniczàcy Sieci – Jerzy WiÊniewski, zast´pca
dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, 
Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Wiceprzewodniczàcy Sieci – Piotr Sarnecki, Polska
Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

KST „Zatrudnienie i integracja spo∏eczna”
Przewodniczàcy Sieci – Przemys∏aw Koperski,
Ogólnopolskie Porozumienie Zwiàzków Zawodowych.
Wiceprzewodniczàce Sieci – Joanna Star´ga-Piasek,
dyrektor Instytutu Rozwoju S∏u˝b Spo∏ecznych,  
Irena Wóycicka, Instytut Badaƒ nad Gospodarkà Rynkowà. 

Na ka˝dym posiedzeniu przedstawiono uczestnikom kon-
cepcj´ wspó∏pracy KIW z KST. W ramach wsparcia
funkcjonowania KST w bie˝àcym roku zaplanowano:
r rozbudowanie zak∏adki poÊwi´conej sieciom tematy-

cznym na portalu internetowym KIW, w której b´dà
dost´pne dokumenty dotyczàce posiedzeƒ i wyników
prac poszczególnych Sieci Tematycznych, zarówno kra-
jowych jak i regionalnych; 

r organizowanie szkoleƒ;
r organizowanie krajowych wizyt studyjnych; 
r zorganizowanie w IV kwartale 2010 r. spotkania prze-

wodniczàcych wszystkich Sieci Tematycznych. 
Szkolenia planowane dla cz∏onków Sieci zostanà prze-
prowadzone w trzech tematach: specyfika projektów inno-
wacyjnych, strategia wdra˝ania projektów innowacyjnych
oraz promocja, informacja, upowszechnianie i w∏àczanie
produktów projektów innowacyjnych do g∏ównego nurtu
polityki. Natomiast wizyty studyjne b´dà mia∏y na celu za-
prezentowanie innowacyjnych przedsi´wzi´ç zrealizo-
wanych do tej pory np. w ramach Programu Inicjatywy
Wspólnotowej EQUAL w obszarach tematycznych Sieci.
Na pierwszym posiedzeniu cz∏onkowie ka˝dej KST zas-
tanawiali si´ nad wst´pnym harmonogramem kolejnych
posiedzeƒ. Ponadto zwrócili uwag´, ˝e rola Sieci nie
powinna ograniczaç si´ tylko do oceny strategii wdra˝ania
i walidacji produktów. Dlatego zaproponowano, aby Sieci
Tematyczne zg∏asza∏y równie˝ uwagi do Planów Dzia∏aƒ
oraz opiniowa∏y dokumentacje konkursowe w obszarze
dotyczàcym projektów innowacyjnych. 
W zwiàzku z przypadajàcà w tym roku aktualizacjà obowiàzu-
jàcych tematów projektów innowacyjnych, zorganizowano
kolejne posiedzenia dla KST „Dobre rzàdzenie” (12 kwiet-
nia) i KST „Zatrudnienie i integracja spo∏eczna” (20 kwiet-
nia) poÊwi´cone temu zagadnieniu. KST „AdaptacyjnoÊç”
i KST „Edukacja i szkolnictwo wy˝sze” omawia∏y w trybie
obiegowym potrzeb´ i kierunek zmian w zakresie tema-
tów projektów innowacyjnych. Ustalenia cz∏onków KST
zosta∏y przekazane pod obrady Grupy Roboczej ds. hory-
zontalnych PO KL, które odby∏y si´ 21 maja. Podczas
spotkania Grupa Robocza przedyskutowa∏a propozycje
aktualizacji tematów zaproponowanych przez KST „Dobre

Funkcjonowanie 
Sieci Tematycznych – aktualnoÊci
W marcu 2010 r. Krajowa Instytucja Wspomagajàca zorganizowa∏a inauguracyjne posiedzenia Krajowych Sieci
Tematycznych (KST) w nast´pujàcych obszarach: „AdaptacyjnoÊç” (15 marca), „Dobre rzàdzenie” (17 marca),
„Edukacja i szkolnictwo wy˝sze” (19 marca) oraz „Zatrudnienie i integracja spo∏eczna” (25 marca).
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rzàdzenie” i KST „Zatrudnienie i integracja spo∏eczna”.
Natomiast propozycje KST „AdaptacyjnoÊç” i KST
„Edukacja i szkolnictwo wy˝sze” zostanà dopiero
przedyskutowane. Ostateczne ustalenia w kwestii aktualiza-
cji tematów Grupa Robocza powinna podjàç na poczàtku
czerwca. Jej stanowisko zostanie przekazane Komitetowi
Monitorujàcemu PO KL, który zatwierdzi ewentualne
zmiany.
KST „Zatrudnienie i integracja spo∏eczna” podczas
drugiego posiedzenia (20 kwietnia) dyskutowa∏a nad
uwagami do dokumentacji Centrum Rozwoju Zasobów
Ludzkich w ramach planowanego konkursu pt. Rozwiàza-
nia systemowe pozwalajàce zintegrowaç prace publicz-
nych i niepublicznych jednostek dzia∏ajàcych na rzecz
osób wykluczonych spo∏ecznie oraz wypracowanie mecha-
nizmów wspó∏pracy pracowników socjalnych z pracow-
nikami innych instytucji publicznych oraz organizacji
Êwiadczàcych us∏ugi na rzecz klientów pomocy spo∏ecz-
nej. Wnioski z dyskusji zosta∏y przekazane do Centrum
Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Instytucji PoÊred-
niczàcej (Ministerstwa Pracy i Polityki Spo∏ecznej).

W marcu 2010 r. na potrzeby promocji dzia∏alnoÊci Sieci
Tematycznych przygotowano logo, które obecnie pojawia si´
na wszystkich dokumentach zwiàzanych z ich dzia∏alnoÊcià.

W tym roku w poszczególnych regionach trwajà przygo-
towania do powo∏ania Regionalnych Sieci Tematycznych
(RST). Instytucje PoÊredniczàce powo∏ujà RST w sytuacji,
gdy w danym regionie zostanà z∏o˝one i pozytywnie oce-
nione projekty innowacyjne. Dlatego te˝ stan zaawansowa-
nia prac nad konstytuowaniem Sieci Tematycznych w regio-
nach jest zró˝nicowany. W lutym 2010 r. zorganizowano
spotkanie dla sekretarzy RST, podczas którego pracownicy
KIW zaprezentowali koncepcj´ funkcjonowania Sieci
Tematycznych oraz przekazali uczestnikom wszelkie infor-
macje niezb´dne do ich prawid∏owego utworzenia i funkcjo-
nowania. W tym roku KIW przeprowadzi dla cz∏onków
RST szkolenia w trzech tematach to˝samych z tematami,
jakie zaproponowano cz∏onkom KST.
Obecnie Regionalne Sieci Tematyczne funkcjonujà w woje-
wództwach ma∏opolskim i lubelskim. W maju i czerwcu
zaplanowano pierwsze posiedzenia RST w województwach
podkarpackim, dolnoÊlàskim, ∏ódzkim i Êwi´tokrzyskim. 
W nast´pnych numerach Biuletynu b´dziemy przekazywaç
Paƒstwu kolejne informacje dotyczàce prac Sieci Tematycznych.

Przygotowa∏a 

Agnieszka Jarmuszyƒska 

G∏ówny specjalista 

Krajowa Instytucja Wspomagajàca 
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Krajowa Sieç Tematyczna „Dobre rzàdze-
nie” to kontynuacja sieci tematycznych,
które rozpowszechniono przy realizacji
Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.
Jak bardzo wzorujà si´ Paƒstwo na tym
programie?

Pomys∏ na Krajowe Sieci Tematyczne, rów-
nie˝ kszta∏t naszej Sieci w obecnym okresie
programowania jest wzorowany na do-
Êwiadczeniach Programu Inicjatywy Wspól-
notowej EQUAL. JesteÊmy na poczàtku
pracy, wi´c w pierwszej kolejnoÊci zaj´liÊmy
si´ ustaleniem regu∏ naszego funkcjonowa-
nia, sposobów komunikacji oraz okreÊle-
niem zasad wspó∏pracy mi´dzy KST a Cen-
trum Projektów Europejskich, które
wspiera nas instytucjonalnie. Niektórzy
cz∏onkowie KST „Dobre rzàdzenie” uczest-
niczyli w podobnych pracach w programie
EQUAL, co pozwoli im na si´gni´cie do oso-
bistych doÊwiadczeƒ.
Jednà z g∏ównych miar sukcesu Sieci b´dzie
skutecznoÊç w implementowaniu nowych
rozwiàzaƒ do realnie prowadzonych poli-
tyk. Mobilizuje nas to do zwrócenia szczegól-
nej uwagi na wczeÊniejsze doÊwiadczenia
zwiàzane z w∏àczaniem wypracowanych mo-
deli oraz rozwiàzaƒ do polityk – zarówno
te pozytywne, jak i te, które zakoƒczy∏y si´
pora˝kà.

Co, wed∏ug Pani, jest najistotniejsze w ob-
szarze dobrego rzàdzenia? Czy w Priory-
tecie V PO KL projekty innowacyjne mogà
poprawiç stan administracji publicznej?

Na Priorytet V PO KL sk∏ada si´ wiele
ró˝norodnych dzia∏aƒ, a projekty innowa-
cyjne sà tylko bardzo ma∏ym elementem
tego Priorytetu. Z punktu widzenia tego
Priorytetu jako ca∏oÊci widaç potrzeb´
zwrócenia wi´kszej uwagi na spójnoÊç 
w zakresie aktywnoÊci i komunikacji mi´dzy
instytucjami administracji publicznej. Jako

paƒstwo moglibyÊmy ponieÊç pora˝k´,
gdyby okaza∏o si´, ˝e g∏ównym efektem
tego Priorytetu by∏o kilkanaÊcie diagnoz
opisujàcych ró˝ne aspekty dzia∏ania admini-
stracji i podniesienie kompetencji przypad-
kowo wybranych grup urz´dników w równie
przypadkowo wybranych dziedzinach. Naj-
wa˝niejszym przes∏aniem Priorytetu V po-
winno byç przestawienie polskiej admini-

stracji publicznej z modelu administracji
weberowskiej, „administrujàcej”, sektoro-
wej na administracj´ nastawionà na zaspo-
kajanie potrzeb swoich klientów i efekty-
wnoÊç Êwiadczonych us∏ug. Wdro˝enie
tego procesu z pewnoÊcià nie jest ∏atwe,
ale chyba trudno b´dzie znaleêç lepszà
okazj´. Projekty innowacyjne w Priorytecie
V powinny byç swego rodzaju awangardà,
wychodziç ponad obecne problemy admin-
istracji i widzieç wyzwania w d∏u˝szej per-
spektywie.

Na co, Pani zdaniem, powinny byç ukierun-
kowane projekty innowacyjne w obszarze
dobrego rzàdzenia? 

Ukierunkowanie to widaç wyraênie w tema-
tach projektów innowacyjnych przyj´tych
przez Komitet Monitorujàcy PO KL. Lista
tematów b´dzie aktualizowana i mody-
fikowana w czerwcu 2010 r. na posiedzeniu
Komitetu. Dotychczas przeprowadzono
konkursy w ramach dwóch tematów i trud-
no jest mówiç o jakimkolwiek doÊwiadcze-
niu Sieci zwiàzanym z tymi naborami,
poniewa˝ ocena projektów jeszcze trwa.
Jako KST uznaliÊmy, ˝e jednym z naszych
najwa˝niejszych zadaƒ jest przedstawienie

Komitetowi propozycji, uwag i spostrze˝eƒ
dotyczàcych tematów projektów innowa-
cyjnych w Priorytecie V PO KL. Nasze
propozycje dotyczà kwestii poszukiwania
nowych, wykraczajàcych poza funkcjonu-
jàce czy wdra˝ane w ramach dzia∏aƒ
konkursowych, rozwiàzaƒ zwiàzanych z pro-
klienckim nastawieniem administracji. Pod
tym poj´ciem kryje si´ sfera szeroko rozu-

mianej komunikacji administracji z klientem
oraz systemami przep∏ywu informacji we-
wnàtrz samej administracji. Zale˝y nam te˝
na znalezieniu nowych rozwiàzaƒ w sferze
zarzàdzania par tycypacyjnego. Dla mnie
jest to istotne ze wzgl´du na bliskà wspó∏-
prac´ Fundacji Rozwoju Demokracji Lokal-
nej, w której dzia∏am, z administracjà samo-
rzàdowà. W sposób szczególny zale˝y mi
na wypracowaniu innowacyjnych modeli
czy rozwiàzaƒ, które mogà byç wykorzys-
tane w∏aÊnie na poziomie samorzàdowym.
Równie wa˝ne jest rozdysponowanie Êrod-
ków przeznaczonych na projekty innowa-
cyjne w sposób, który pomo˝e stworzyç
rozwiàzania o charakterze systemowym,
a nie punktowym. W efekcie zbiór projek-
tów, które b´dà realizowane, powinien
prowadziç nas do tworzenia nowoczes-
nego, spójnego i przemyÊlanego modelu
administracji. Widz´ w tym wa˝nà rol´
Sieci Tematycznej, która, oceniajàc strategie
poszczególnych projektów, powinna widzieç
nie tylko te pojedyncze projekty, ale ele-
menty wi´kszej ca∏oÊci.

Jakich projektów innowacyjnych, wed∏ug
Pani, powinno byç w obszarze „Dobre
rzàdzenie” wi´cej – testujàcych czy
upowszechniajàcych? 

˚eby móc upowszechniaç, trzeba najpierw
dysponowaç wypracowanymi rozwiàzania-
mi. Dlatego w pierwszym etapie powin-
niÊmy przeznaczaç Êrodki na tworzenie

Awangarda w dobrym rzàdzeniu
Rozmowa z Marzenà Wojdà, dyrektor Programu „Dobre rzàdzenie” w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, przewodniczàcà
Krajowej Sieci Tematycznej „Dobre rzàdzenie”

Jednà z g∏ównych miar sukcesu Sieci b´dzie skutecznoÊç w implementowaniu
nowych rozwiàzaƒ do realnie prowadzonych polityk. Mobilizuje nas to do zwróce-
nia szczególnej uwagi na wczeÊniejsze doÊwiadczenia zwiàzane z w∏àczaniem
wypracowanych modeli oraz rozwiàzaƒ do polityk – zarówno te pozytywne,
jak i te, które zakoƒczy∏y si´ pora˝kà.

Najwa˝niejszym przes∏aniem Priorytetu V powinno byç przestawienie polskiej
administracji publicznej z modelu administracji weberowskiej, „administru-
jàcej”, sektorowej na administracj´ nastawionà na zaspokajanie potrzeb swoich
klientów i efektywnoÊç Êwiadczonych us∏ug.
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nowych rozwiàzaƒ, a nast´pnie upowszech-
niaç te, które oka˝à si´ przydatne. Je˝eli
chcemy mieç w Priorytecie V PO KL swoistà
awangard´ w postaci spektakularnych inno-
wacyjnych rozwiàzaƒ, to przede wszystkim
war to skupiç uwag´ na dopracowaniu kilku
dobrych systemowych rozwiàzaƒ proble-
mów w obszarze administracji. Skuteczne
ich wdra˝anie i upowszechnianie to dopiero
nast´pne kroki.Wprowadzanie wielu ma∏ych,
punktowych, nawet bardzo innowacyjnych
pomys∏ów to rozwiàzanie gorsze, poniewa˝
ich upowszechnienie spowoduje zmiany
tylko w ma∏ej skali. Reasumujàc: nie powin-
niÊmy si´ koncentrowaç na liczbie projek-
tów, ale na ich jakoÊci i spójnoÊci z przyj´tà
wizjà administracji publicznej w kraju.

Czym obecnie zajmuje si´ KST „Dobre
rzàdzenie”? 

Najwa˝niejszym zadaniem KST jest wspie-
ranie prac nad rozwiàzaniami innowacyjny-
mi w obszarze administracji publicznej. Sieç
b´dzie pe∏niç rol´ forum wymiany informa-
cji i doÊwiadczeƒ mi´dzy osobami z ró˝nych
Êrodowisk, dysponujàcymi wiedzà i do-
Êwiadczeniem w tej dziedzinie, a tak˝e
uczestniczyç we w∏àczaniu wypracowanych
rozwiàzaƒ do g∏ównego nur tu polityki.
Uwa˝am, ˝e sprawne dzia∏anie Sieci,
otwar toÊç na nowe rozwiàzania, skuteczne
komunikowanie si´, zdolnoÊç do kreatyw-
nego i wolnego od schematu postrzegania
rzeczywistoÊci polskiej administracji publi-
cznej jest niezb´dna, je˝eli mamy rzeczy-
wiÊcie byç wsparciem dla zmian w admini-
stracji. Patrzàc na dotychczasowy sk∏ad
osobowy Sieci i zaanga˝owanie poszcze-
gólnych osób oraz sprawnoÊç dzia∏ania
Centrum Projektów Europejskich, mog´
spokojnie stwierdziç, ˝e mamy du˝à szans´
z sukcesem spe∏niç rol´, jaka zosta∏a przypi-
sana KST „Dobre rzàdzenie”.
Dotychczas, poza kwestiami organizacyjny-
mi i formalnymi, zaj´liÊmy si´ dyskusjà nad
tematami projektów innowacyjnych w Prio-
rytecie V PO KL i przedstawieniem naszych
propozycji do dyskusji Komitetowi Moni-
torujàcemu. Chcemy przyjàç do naszego
grona wnioskodawców projektów, które

otrzymajà finansowanie w ramach dwóch
przeprowadzonych naborów. Przygotowu-
jemy si´ równie˝ do oceny strategii tych
projektów.

W sk∏ad Sieci wchodzà eksperci, benefi-
cjenci, praktycy. Czy zatem mo˝na si´
spodziewaç konfrontacji i wymiany opinii
ró˝nych Êrodowisk zainteresowanych tym
obszarem?

Dyskusja wewnàtrz Sieci trwa. Ju˝ obecne
doÊwiadczenia wskazujà, ˝e w miar´ prze-
chodzenia kolejnych etapów wdra˝ania
projektów innowacyjnych b´dzie ona coraz
intensywniejsza. Sieç jest doskona∏ym
miejscem nie tylko do konfrontacji ró˝nych
poglàdów czy opinii, ale tak˝e do budowa-
nia konsensusu wokó∏ dobrych rozwiàzaƒ.
Pozwala na tworzenie kr´gu osób, które
wnoszà zupe∏nie ró˝ne spojrzenia na ten
sam temat. Daje to szans´ na wypracowanie
modelowych rozwiàzaƒ o wy˝szej jakoÊci.
Widz´ tu tak˝e mo˝liwoÊç prze∏amywania
barier sektorowych, które cz´sto nie pozwa-
lajà na skuteczne wdra˝anie nowych po-
mys∏ów. Mam równie˝ nadziej´, ˝e Sieç
stanie si´ forum, które umo˝liwi nam sku-
teczne przekonywanie decydentów do wpro-
wadzania zmian wypracowanych na podstawie
projektów innowacyjnych. Szczególnie jednak
zale˝y mi na tworzeniu atmosfery otwartej,
nieskr´powanej komunikacji wewnàtrz Sieci,
co da nam szans´ na pe∏nà realizacj´
celów, dla których Sieç zosta∏a stworzona.

KST ma opiniowaç strategie wdra˝ania
projektów innowacyjnych oraz walidacj´
produktów finalnych opracowanych w ramach
tych projektów. Co oznacza, ˝e cz∏on-
kowie KST b´dà mogli wp∏ywaç na podnie-
sienie jakoÊci realizowanych projektów.
W jaki sposób b´dà Paƒstwo wspieraç
wnioskodawców?

Wnioskodawcy, których projekty zyskajà
finansowanie, stanà si´ cz∏onkami Sieci,
b´dà wi´c uczestniczyç we wszystkich jej
pracach (z jednym wyjàtkiem: nie b´dà
mogli g∏osowaç w sprawach dotyczàcych
oceny ich projektów). Zarówno opinio-
wanie strategii, jak i walidacja produktów
finalnych s∏u˝à z jednej strony ocenie ich
jakoÊci i przydatnoÊci, z drugiej strony
zadaniem Sieci jest wspó∏praca z wniosko-
dawcami nad dopracowaniem tych rozwià-
zaƒ. Dyskusja dotyczàca szczegó∏ów wspó∏-
pracy Sieci z wnioskodawcami, czyli nad
formami wsparcia i poziomem zaanga˝o-
wania, jest jeszcze przed nami. Zale˝y mi 
na tym, ˝ebyÊmy jako Sieç byli w stanie
zapewniç wnioskodawcom mo˝liwoÊç dys-
kusji o ich pomys∏ach w ˝yczliwej atmosferze.
ChcielibyÊmy stworzyç szans´ konfronto-
wania ich propozycji z praktykami i ze Êro-
dowiskiem naukowym. Mam nadziej´, ˝e uda
nam si´ umo˝liwiç wnioskodawcom bie˝à-
cy, bliski kontakt z innymi podmiotami
szukajàcymi rozwiàzaƒ dla podobnych pro-
blemów. MyÊl´ równie˝ o stworzeniu im
mo˝liwoÊci kontaktów z innymi wnioskodaw-
cami projektów innowacyjnych w obszarze
dobrego rzàdzenia.

Kiedy przewidujà Paƒstwo kolejne spotkanie
cz∏onków KST? 

Zgodnie z harmonogramem naszej pracy
do koƒca tego roku zaplanowaliÊmy cztery
spotkania. Najbli˝sze, na prze∏omie czerwca
i lipca, b´dzie dwudniowym szkoleniem dla
cz∏onków Sieci, dotyczàcym specyfiki pro-
jektów innowacyjnych. Jego uczestnicy ujed-
nolicà sobie m.in. rozumienie poj´ç zwiàza-
nych z dzia∏aniami innowacyjnymi realizo-
wanymi w ramach PO KL, co b´dzie istotne
w trakcie dalszych prac Sieci. W drugiej
po∏owie roku b´dziemy równie˝ pracowaç
nad przygotowaniem strategii dzia∏ania
sieci na 2011 r., ale najwa˝niejszym zada-
niem, które stoi przed nami, jest ocena
strategii wdra˝ania projektów innowacyj-
nych. Spodziewamy si´, ˝e nastàpi to 
na poczàtku 2011 r.•

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski 

Wa˝ne jest rozdysponowanie Êrodków przeznaczonych na projekty innowa-
cyjne w sposób, który pomo˝e stworzyç rozwiàzania o charakterze syste-
mowym, a nie punktowym. Zbiór projektów, które b´dà realizowane, powinien
prowadziç nas do tworzenia nowoczesnego, spójnego i przemyÊlanego modelu
administracji.

Sieç jest doskona∏ym miejscem nie tylko do konfrontacji ró˝nych poglàdów czy
opinii, ale tak˝e do budowania konsensusu wokó∏ dobrych rozwiàzaƒ. Pozwala 
na tworzenie kr´gu osób, które wnoszà zupe∏nie ró˝ne spojrzenia na ten sam temat.
Daje to szans´ na wypracowanie modelowych rozwiàzaƒ o wy˝szej jakoÊci.
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Pani Naczelnik, podobno Regionalna Sieç
Tematyczna w województwie ma∏opolskim
zosta∏a powo∏ana jako pierwsza w Polsce?

Regionalna Sieç Tematyczna w Ma∏opolsce
zosta∏a powo∏ana 5 lutego 2010 r. Z infor-
macji, którymi dysponujemy, faktycznie
wynika, ˝e by∏a pierwszà w Polsce.
Powo∏anie RST jest dzia∏aniem równo-
leg∏ym do realizacji projektu innowacyj-
nego „DiAMEnT” w ramach Priorytetu IX
PO KL, który z kolei jest pierwszym w Polsce
projektem innowacyjnym na takim etapie
zaawansowania. Pierwszym zadaniem powo-
∏anej Sieci by∏o zaopiniowanie strategii
wdra˝ania projektu „DiAMEnT” oraz zasta-
nowienie si´, w jaki sposób mo˝emy ten
projekt wspieraç i promowaç.

Czy RST funkcjonuje w pe∏nym sk∏adzie
osobowym?

Tak, Sieç zosta∏a powo∏ana w pe∏nym sk∏adzie,
przy czym mieliÊmy nieco u∏atwione zada-
nie dzi´ki przychylnoÊci Podkomitetu Moni-
torujàcego PO KL. ZaproponowaliÊmy Pod-
komitetowi, ˝eby ze wzgl´du na swoje do-
Êwiadczenie oraz na wyjàtkowe zaanga˝owanie
cz∏onków w sprawy PO KL – podjà∏ si´
dodatkowych obowiàzków zwiàzanych z pro-
jektami innowacyjnymi. Dla takiej propozy-
cji uzyskaliÊmy aprobat´ zarówno samych
cz∏onków Podkomitetu, jak i instytucji, które
te osoby reprezentujà.

Jak liczne jest to grono i kto wchodzi w jego
sk∏ad?

Obecnie RST sk∏ada si´ z 43 osób. Sà to
zarówno cz∏onkowie Sieci, jak i ich zast´pcy.
PKM i RST z za∏o˝enia mia∏y byç p∏asz-
czyznà dyskusji na ró˝norodne tematy

zwiàzane z PO KL. Dlatego zale˝a∏o nam 
na du˝ym zró˝nicowaniu tego grona, co za-
pewnia∏oby mo˝liwoÊç spojrzenia na nasze
problemy z ró˝nej perspektywy, przy
uwzgl´dnieniu wiedzy cz∏onków RST oraz
potrzeb reprezentowanych przez osoby 
z ró˝nych Êrodowisk. Uda∏o nam si´ zach´-
ciç do wspó∏pracy przedstawicieli samorzà-
du województwa zajmujàcych si´ ró˝nymi
sferami ˝ycia publicznego regionu, repre-
zentantów samorzàdów gminnych i powia-
towych, Instytucji Zarzàdzajàcej PO KL,
administracji rzàdowej na poziomie regionu
(tj. Urz´du Wojewódzkiego i Kuratorium
OÊwiaty), przedstawicieli zwiàzków zawo-
dowych, zwiàzków pracodawców, izb rze-
mieÊlniczych, organizacji pozarzàdowych,
Regionalnych OÊrodków EFS, a tak˝e
Êrodowiska naukowego – tak wa˝nego ze
wzgl´du na specyfik´ Ma∏opolski – i oczy-
wiÊcie beneficjentów projektów innowa-
cyjnych. ZaprosiliÊmy równie˝ osoby nie-
zwiàzane z naszym regionem, których wiedza
by∏a dla nas jednak wyjàtkowo istotna –
korzystamy zatem ze wsparcia przedsta-
wiciela Komisji Europejskiej z DG Employ-
ment, a tak˝e ministra edukacji oraz minis-
tra pracy i polityki spo∏ecznej.

Regionalne Sieci Tematyczne sà powo∏y-
wane dla wszystkich obszarów wsparcia
Europejskiego Funduszu Spo∏ecznego. Jak
wyglàda sytuacja w waszym województwie?

W Ma∏opolsce RST jest siecià wspólnà dla
wszystkich obszarów wsparcia EFS. Zale˝y

nam, aby cz∏onkowie RST mieli wiedz´ 
i wp∏yw na realizacj´ projektów z ca∏ego
zakresu PO KL, co niewàtpliwie wp∏ynie 
na dostrze˝enie oraz inicjowanie powiàzaƒ
mi´dzy projektami, a tak˝e zapewnienie ich
komplementarnoÊci. JeÊli w trakcie dalszych
prac oka˝e si´ jednak, ˝e b´dzie potrzebne
jeszcze bardziej specjalistyczne spojrzenie
na jakiÊ temat, to bierzemy pod uwag´ za-
proszenie dodatkowych eksper tów.

Czy jest to uzale˝nione od liczby i tematyki
projektów innowacyjnych?

Przewidujemy, ˝e projektów innowacyjnych
b´dziemy mieli kilka–kilkanaÊcie przez ca∏y
okres realizacji PO KL, wi´c nie powinniÊmy
mieç k∏opotów z zapewnieniem wsparcia
dla tych projektów w ramach RST i ewen-
tualnych grup roboczych. Powo∏ywanie
wi´kszej liczby Sieci jest nieuzasadnione
tak˝e z punktu widzenia wymiany i komplekso-
woÊci informacji. Jednym z powodów, dla
którego zale˝a∏o nam na stworzeniu swois-
tej unii personalnej pomi´dzy Podkomi-
tetem i Siecià Tematycznà by∏o w∏aÊnie za-
pewnienie pe∏nej wiedzy w zakresie wdra˝ania
PO KL. Pozwala to na spojrzenie na projek-
ty innowacyjne przez pryzmat wszystkich
informacji dotyczàcych tego programu.

Na jakie efekty Paƒstwo liczà?

Bardzo liczymy na to, ˝e Regionalna Sieç
Tematyczna – oprócz zadaƒ formalnych zwià-
zanych z opiniowaniem strategii wdra˝ania

W Ma∏opolsce RST jest siecià wspólnà dla wszystkich obszarów wsparcia EFS.
Zale˝y nam, aby cz∏onkowie RST mieli wiedz´ i wp∏yw na realizacj´ projektów 
z ca∏ego zakresu PO KL, co niewàtpliwie wp∏ynie na dostrze˝enie oraz inicjowanie
powiàzaƒ mi´dzy projektami, a tak˝e zapewnienie ich komplementarnoÊci.

Cz∏onkowie Sieci b´dà 
wspieraç beneficjentów swoim
doÊwiadczeniem i wiedzà 
Rozmowa z Annà Mlost, naczelnik Wydzia∏u Zarzàdzania PO KL w Departamencie Polityki Regionalnej Urz´du Marsza∏kowskiego
Województwa Ma∏opolskiego, o zadaniach Regionalnej Sieci Tematycznej w procesie upowszechniania i w∏àczania rezultatów projek-
tów innowacyjnych do g∏ównego nurtu polityki.
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projektów innowacyjnych czy oceny pro-
duktów tych projektów – wyka˝e si´
du˝ym zaanga˝owaniem w dzia∏aniach
zmierzajàcych do upowszechnienia wypra-
cowanych w tych projektach rozwiàzaƒ
ró˝nych problemów regionalnych. B´dziemy
zabiegaç o to, aby cz∏onkowie Sieci wspie-
rali naszych beneficjentów swoim doÊwiad-
czeniem, dzielili si´ uwagami, które mogà
mieç wp∏yw na kszta∏t realizowanych pro-
jektów i, co najistotniejsze, pokazywali 
w swoich Êrodowiskach efekty tych projek-

tów jako wa˝ne i dobre pomys∏y do naÊla-
dowania. By∏o to ju˝ widoczne podczas
pierwszego posiedzenia RST, kiedy to
wszyscy aktywnie zaanga˝owali si´ w dys-
kusj´ i zwracali uwag´ na ró˝ne aspekty
projektu „DiAMEnT”, które by∏y wa˝ne z ich
punktu widzenia.

Jak b´dà Paƒstwo wspomagaç Krajowe
Sieci Tematyczne?

OczywiÊcie b´dziemy si´ starali dzieliç
naszymi doÊwiadczeniami z Krajowymi Sieciami
Tematycznymi i Krajowà Instytucjà Wspo-
magajàcà. Ze wzgl´du na to, ˝e, jak ju˝
wspomnia∏am, zajmujemy si´ pierwszym 
w Polsce projektem innowacyjnym, ju˝ si´
zdarzy∏o, ˝e KIW kontaktowa∏a si´ z nami
w celu potwierdzenia, czy przyj´te za∏o˝e-
nia w zakresie wdra˝ania projektów inno-
wacyjnych i funkcjonowania Sieci Tematycz-
nej sprawdzajà si´ w praktyce. Mamy te˝ t´
trudnoÊç, a czasami przywilej, ˝e jako pierwsi
natrafiamy na jakieÊ problemy nieuregu-
lowane w zasadach i proszàc KIW i IZ 
o pomoc w wybrni´ciu z sytuacji, stajemy
si´ powodem dodatkowych uregulowaƒ,
które trafiajà do wszystkich regionów. Jako
przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç nasze weto w sprawie
obcià˝ania cz∏onków RST obowiàzkiem sk∏a-
dania deklaracji bezstronnoÊci oraz docho-
wania tajemnicy na temat informacji uzys-
kanych podczas posiedzeƒ, czy te˝ problem
aktualizacji zaakceptowanej ju˝ strategii 
w sytuacji koniecznoÊci wprowadzenia
zmian do wniosku stanowiàcego podstaw´
realizacji projektu.

Zadaniem Regionalnych Sieci Tematycz-
nych jest wymiana doÊwiadczeƒ i informa-
cji oraz popularyzacja dobrych praktyk.
Ponadto RST majà udzielaç wsparcia
beneficjentom w realizacji projektów inno-
wacyjnych. W jaki sposób zamierzajà
Paƒstwo realizowaç powierzone wam
zdania?

Aby RST mog∏a z jednej strony stanowiç
wa˝ne ogniwo w popularyzacji wyników
projektów innowacyjnych, a z drugiej wspie-

raç beneficjentów w ich zadaniach, przewi-
dujemy organizowanie cyklicznych posiedzeƒ
RST z udzia∏em beneficjentów oraz wizyt
studyjnych cz∏onków RST w miejscach, gdzie
projekty sà realizowane. Zadbamy równie˝
o bie˝àce przekazywanie cz∏onkom RST
wszelkich informacji wa˝nych z punktu
widzenia ich zadaƒ. Na nowej stronie inter-
netowej poÊwi´conej funduszom europej-
skim w Ma∏opolsce, która jest przygo-
towywana, uruchomione zostanie specjal-
nie dla cz∏onków RST forum, na którym
b´dà mogli na bie˝àco pozostawaç w kon-
takcie ze sobà oraz z beneficjentami pro-
jektów innowacyjnych. W najbli˝szym cza-
sie zaproponujemy cz∏onkom PKM i RST
udzia∏ w kilku przygotowywanych specjal-
nie dla nich szkoleniach, podczas których
oprócz pozyskania dodatkowej wiedzy,
b´dà mieli okazj´ do zacieÊnienia wspó∏-
pracy. Planujemy równie˝ kolejne konfe-
rencje regionalne.

Jakie plany ma RST na najbli˝sze pó∏ roku?

Najbli˝sze pó∏ roku to okres intensywnych
prac nad Planami dzia∏aƒ na rok 2011. Jak
co roku Podkomitet Monitorujàcy b´dzie
zaanga˝owany w przygotowywanie i opinio-
wanie tego dokumentu. W tym roku Pod-
komitet b´dzie po raz pierwszy wyst´-
powa∏ w podwójnej roli – zarówno w∏as-
nej, jak i Regionalnej Sieci Tematycznej.
Czeka nas wi´c szereg posiedzeƒ i spotkaƒ
warsztatowych, czego efektem b´dzie Plan
dostosowany do rzeczywistych potrzeb
regionu. •

Rozmawia∏ 

Wojciech Wojnowski 

Liczymy na to, ˝e Regionalna Sieç Tematyczna – oprócz zadaƒ formalnych
zwiàzanych z opiniowaniem strategii wdra˝ania projektów innowacyjnych czy
oceny produktów tych projektów – wyka˝e si´ du˝ym zaanga˝owaniem 
w dzia∏ania zmierzajàce do upowszechnienia wypracowanych w tych projek-
tach rozwiàzaƒ ró˝nych problemów regionalnych.
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