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WSTĘP 

Od 2010 r. Krajowa Instytucja Wspomagająca współpracuje z Wojewódzkim Urzędem Pracy 

w Gdańsku w ramach prac związanych z realizacją grantu pn. „Poprawa jakości wdrażania 

projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez 

wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji projektów w ramach PIW EQUAL 

2004-2006”. W wyniku dotychczasowej kooperacji z instytucjami zaangażowanymi w 

realizację grantu oraz na podstawie własnych doświadczeń Krajowa Instytucja Wspomagająca 

przygotowała Zalecenia dotyczące spotkań z potencjonalnymi projektodawcami projektów 

innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach procedury konkursowej PO KL. 

Rekomendacje zawierają model postępowania w zakresie działań informacyjno-

promocyjnych w zakresie organizowania konkursów na realizację projektów innowacyjnych 

i/lub współpracy ponadnarodowej oraz narzędzia dotarcia do potencjalnych projektodawców 

tych projektów. 



 

 

1. Spotkanie ogólne z potencjalnymi projektodawcami 

Przedstawienie zasad aplikowania o środki na realizację projektów innowacyjnych i / lub 

współpracy ponadnarodowej w ramach konkursu oraz zebranie od uczestników zagadnień, 

które ich zdaniem wymagają omówienia na warsztatach dla projektodawców i/lub w trakcie 

„dni otwartych”. 

Skład osób prowadzących spotkanie: 

 Przedstawiciel IOK – ekspert od dokumentacji konkursowej, 

 Przedstawiciel IOK – w przypadku projektów innowacyjnych ekspert merytoryczny 

od Tematu innowacyjnego, na który został ogłoszony konkurs, 

 Ewentualnie ekspert zewnętrzny finansowany przez KIW (w miarę dostępnych 

środków zgodnie z przesłaną do IP/IP2 w grudniu 2010 r. propozycją wsparcia przez 

KIW w tym zakresie). 

Zakłada się również możliwość zapraszania innych ekspertów. 

Przebieg spotkania: 

 Powitanie uczestników i przedstawienie prelegentów – Przedstawiciel IOK. 

 Krótka prezentacja dotycząca zadań KIW, możliwości uzyskania wsparcia przez 

projektodawców (strona internetowa, telefony i emaile do Zespołu ds. PI i Zespołu ds. 

PWP) – przygotowane i rozesłane przez KIW do wykorzystania przez IP/IP2. 

 Prezentacja dotycząca specyfiki projektów innowacyjnych i / lub współpracy 

ponadnarodowej – z praktycznego punktu widzenia – np. najczęściej popełniane błędy 

przy pisaniu projektów. 

 Prezentacja dotycząca dokumentacji konkursowej – ważne, aby tą prezentację 

wygłosił przedstawiciel IOK jako reprezentant instytucji, która dokumentację 

przygotowała. 

 Sesja pytań. 



 

 

Oraz obie formy poniżej lub do wyboru jedna z nich: 

2. Warsztaty dla potencjalnych projektodawców 

Warsztaty z udziałem: 

 potencjalnych projektodawców zainteresowanych realizacją projektów innowacyjnych 

i/ lub współpracy ponadnarodowej, 

 byłych realizatorów projektów w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci, itp.  

 organizacji mających potencjał projektowy, zrzeszających w danym regionie 

instytucje, które realizują wspólne inicjatywy w obszarze tematycznym, 

 specjalistów, zajmujących się danym obszarem, jego problematyką, które potrafią 

zidentyfikować obszary wymagające wsparcia innowacyjnego i/lub wypracowania 

rezultatów w ramach współpracy ponadnarodowej. 

Warsztaty mają na celu przybliżenie specyfiki projektów innowacyjnych i współpracy 

ponadnarodowej z wykorzystaniem doświadczenia realizatorów EQUAL, Leonardo da Vinci, 

itp.) i/lub realizatorów projektów w obecnej perspektywie. 

3. Spotkania indywidualne z potencjalnymi projektodawcami, tzw. „dni otwarte” 

Prowadzone są według wcześniej zaplanowanego harmonogramu spotkań, tj. po 

wcześniejszym umówieniu wizyt z poszczególnymi projektodawcami w IOK. Taka formuła 

pozwoli pracownikom IOK przygotować się do spotkania z projektodawcami oraz ustalić, czy 

występują jakieś specyficzne problemy np. problemy interpretacyjne, dotyczące planowanego 

projektu. 

 

 

Ponadto w przypadku konkursów na projekty innowacyjne proponuje się rozważenie 

zorganizowania spotkania z beneficjentami już realizującymi projekty innowacyjne PO 

KL (jeśli w danym regionie tacy występują).  

Spotkania z beneficjentami już realizującymi projekty innowacyjne PO KL (jeśli w danym 

regionie tacy występują) będą miały na celu zachęcenie potencjalnych beneficjentów do 

aplikacji o ośrodki unijne na projekty innowacyjne, promocji projektów innowacyjnych oraz 

przedstawienie problemów jakie napotkali beneficjenci podczas aplikacji oraz realizacji 



 

 

swoich projektów. Jeżeli będzie taka możliwość, proponuje się zaproszenie beneficjentów z 

danego województwa, którzy realizują/ realizować będą projekty innowacyjne w ramach 

komponentu centralnego.  

Skład osób prowadzących spotkanie: 

 Realizator projektu innowacyjnego w danym województwie (bądź beneficjentów z 

danego województwa, którzy realizują/ realizować będą projekty innowacyjne w 

ramach komponentu centralnego), 

 Przedstawiciel IOK – opiekun danego projektu, 

 Przedstawiciel IOK – Punkt Konsultacyjny EFS. 

Przebieg spotkania: 

 Powitanie uczestników i przedstawienie prelegentów – Przedstawiciel IOK. 

 Sesja pytań – Przedstawiciel IOK – opiekun projektu oraz osoba z Punktu 

Konsultacyjnego EFS. 

 

 


