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DOBRE PRAKTYKI SIECI TEMATYCZNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE 

Sieci Tematyczne w ramach Programu Operacyjnego 

Kapitał Ludzki – zorganizowane na poziomie krajowym (cztery 

Sieci) i regionalnym (szesnaście Sieci) – to forum dialogu  

i komunikacji między podmiotami realizującymi projekty  

innowacyjne a ekspertami, praktykami, przedstawicielami 

Instytucji Pośredniczących i decydentami na różnych szcze-

blach władzy. Tego typu formuła współpracy pozwala 

uwzględnić rozmaite potrzeby i punkty widzenia oraz zna-

leźć rozwiązania problemów pojawiających się we wdraża-

niu projektów innowacyjnych. Dzięki cyklicznym spotkaniom 

Sieci Tematycznych beneficjenci otrzymują niezbędną 

pomoc, decydenci zaś – informacje o wypracowywanych  

innowacyjnych rozwiązaniach w obszarze szeroko pojętej 

polityki społecznej. Jednym z podstawowych zadań Sieci 

Tematycznych, oprócz opiniowania strategii wdrażania  

i walidacji wypracowanych rozwiązań innowacyjnych, jest 

wsparcie procesów ich upowszechniania i włączania do  

powszechnego stosowania, na gruncie zarówno praktyki, 

jak i polityki.

Skuteczne upowszechnienie, a następnie wdrożenie  

innowacyjnych instrumentów i narzędzi do stosowania  

decyduje o sukcesie projektu innowacyjnego, ponadto jest 

jego głównym celem. Efektywna realizacja działań w tym 

zakresie – ze względu na ich złożoność – generuje jednak 

wiele trudności.

Z tego powodu do pracy w ramach Sieci Tematycz-

nych, które towarzyszą projektom innowacyjnym w najważ-

niejszych momentach ich realizacji, zaproszono przedsta-

wicieli instytucji i organizacji, które dysponują potencjałem 

wsparcia procesu wdrażania rezultatów wypracowywanych 

rozwiązań innowacyjnych. Aktywność Sieci Tematycznych 

na tym polu może być bardzo zróżnicowana: od zaanga-

żowania pojedynczych członków Sieci, przez prace  

w ramach powoływanych grup roboczych, po działania  

i wsparcie całej Sieci Tematycznej.

Kończący obecny okres programowania 2013 rok to  

doskonały czas na przedstawienie rezultatów prac Sieci  

Tematycznych w obszarze wsparcia procesów upowszech-

niania i włączania rozwiązań innowacyjnych do praktyki  

i (lub) polityki. W niniejszej publikacji prezentujemy przy-

kładowe inicjatywy i narzędzia, które pokazują efektywne 

i twórcze podejście wybranych Sieci oraz instytucji odpo-

wiadających za organizację ich prac do przypisanych tym 

gremiom zadań.

Wstęp
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Zaprezentowany w niniejszej broszurze opis dobrych 

praktyk działania Sieci Tematycznych zawiera informacje o:

• specyfice poszczególnych inicjatyw i narzędzi,

• grupach, do których są skierowane,

• korzyściach płynących z ich zastosowania,

• kwestiach organizacyjnych.

Dodatkowo wraz z wybranymi praktykami przedsta-

wiamy ich pionierów – instytucje i (lub) Sieci Tematyczne, 

które je wdrożyły, a także ewentualne nazwy własne pierw-

szych inicjatyw. Ponadto, aby ułatwić dotarcie do bardziej 

szczegółowych informacji, podajemy dane kontaktowe  

organizatorów. Opis zaprezentowanych przedsięwzięć  

jest także dostępny na portalu Krajowej Instytucji Wspo-

magającej (www.kiw-pokl.org.pl), w zakładce „Upowszech-

nianie i mainstreaming”.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja okaże się inspi-

racją nie tylko dla Sieci Tematycznych oraz instytucji odpo-

wiadających za organizację ich prac, ale także dla innych 

podmiotów zaangażowanych we wdrażanie projektów inno-

wacyjnych lub innych podobnych przedsięwzięć.

Wstęp
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DOBRE PRAKTYKI SIECI TEMATYCZNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE 
PRZEZ SIECI TEMATYCZNE

I. Konkurs na najlepsze rozwiązania
Konkurs ma na celu wybór najlepszych rozwiązań (narzę-
dzi) wypracowanych w projektach innowacyjnych w ramach 
danego regionu lub obszaru tematycznego.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci  

Tematycznych,

•  instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie  
projektów innowacyjnych.

Uczestnicy
•  realizatorzy projektów innowacyjnych w ramach  

danego regionu lub obszaru tematycznego.

Odbiorcy
•  podmioty (instytucje, organizacje), które mogą zasto-

sować wypracowane narzędzia w swojej działalności  
(tak zwani użytkownicy),

•  decydenci jako osoby mające wpływ na kształtowanie 
polityki społecznej, na przykład przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządo-
wych oraz innych instytucji (organizacji) publicznych,

•  osoby, których problemy mogą być rozwiązane dzięki zasto-
sowaniu wypracowanych narzędzi (tak zwani odbiorcy).

Korzyści
•  upowszechnienie informacji o innowacyjnych narzę-

dziach (instrumentach, modelach) wypracowanych  
w ramach danego regionu lub obszaru tematycznego,

•  zainteresowanie decydentów i innych podmiotów  
(organizacji) rozwiązaniami, które dostarczają przydat-
nych narzędzi do zastosowania w codziennej praktyce 
zawodowej i pozwalają rozwiązać zdiagnozowane  
problemy społeczne,

•  uhonorowanie najlepszych rozwiązań innowacyjnych  
– umożliwienie ich wyróżnienia, docenienie wysiłku  
realizatorów, pomoc w szerokim upowszechnieniu  
wiedzy o danej innowacji.

Kwestie organizacyjne
Konkurs może być organizowany jako odrębna inicjatywa  
(dedykowana wyłącznie projektom innowacyjnym) lub  
jako część konkursu o szerszej tematyce (jako wydzielona 
kategoria).
Kryteria oceny projektów powinny uwzględniać zwłaszcza 
następujące kwestie: aktualność problemu, którego doty-
czy rozwiązanie, skuteczność zaproponowanego produktu, 
perspektywa i (lub) stopień wdrożenia rozwiązania  

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE
Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Zachodniopomor-
skiego z inicjatywą „ZACHODNIOPOMORSKIE MAGNOLIE EFS”

Kontakt: Marta Nowak, tel. (91) 425 61 64,  
e-mail: marta_nowak@wup.pl

PIONIEREM BYŁ...
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do powszechnego stosowania. Skład jury dokonującego 
wyboru najlepszych rozwiązań powinien uwzględniać nie 
tylko członków Sieci Tematycznych czy reprezentantów 
instytucji finansujących projekty i ekspertów, ale także 
przedstawicieli decydentów i potencjalnych użytkowników  
rozwiązań, którzy w ten sposób mogą dokładniej poznać 
wypracowane narzędzia oraz przekonać siebie i innych  
do ich stosowania lub rekomendowania.

II. Forum partnerskie
Forum partnerskie ma na celu wymianę informacji  
i doświadczeń między członkami kilku Sieci Tematycznych 
– zwłaszcza między realizatorami projektów – w zakresie 
realizowanych projektów oraz prowadzonych działań  
upowszechniających i włączających. Wydarzenie stanowi 
także inspirację dla pozostałych członków Sieci w zakre-
sie inicjatyw na rzecz poszczególnych projektów lub ich 
grup, realizowanych w ramach danego regionu lub obszaru 
tematycznego.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci  

Tematycznych,

•  instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie  
projektów innowacyjnych.

Uczestnicy
•  członkowie Sieci Tematycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizatorów projektów innowacyjnych 
w ramach danego regionu lub obszaru tematycznego,

•  przedstawiciele Instytucji Pośredniczących.

Odbiorcy
•  członkowie Sieci Tematycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem realizatorów projektów innowacyjnych 
w ramach danego regionu lub obszaru tematycznego,

•  przedstawiciele Instytucji Pośredniczących (zwłaszcza 
opiekunowie projektów).
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DOBRE PRAKTYKI SIECI TEMATYCZNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE 
PRZEZ SIECI TEMATYCZNE

Korzyści
•  wymiana wiedzy i doświadczeń między członkami 

Sieci w zakresie rozwiązań innowacyjnych w obsza-
rze ich funkcjonowania oraz stosowanych na rzecz 
wsparcia procesów upowszechniania i włączania 
narzędzi i metod pracy,

•  wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między reali-
zatorami projektów innowacyjnych, między innymi  
w zakresie sukcesów i problemów związanych z prowa- 
dzeniem działań upowszechniających i włączających,

•  możliwość podejmowania wspólnych działań upo-
wszechniających i włączających przez beneficjen-
tów, których produkty innowacyjne są kierowane  
do tych samych grup decydentów czy podmiotów 
(organizacji), mogących je zastosować w swojej 
codziennej praktyce zawodowej.

Kwestie organizacyjne
Forum partnerskie projektów innowacyjnych może być 
prowadzone przy współpracy kilku Sieci Tematycz-
nych dla kilku regionów lub w ramach pojedynczych 
Sieci. Formuła zależy od liczby projektów realizowa-
nych w danym województwie lub obszarze. Zorgani-
zowanie forum dla kilku regionów jest z pewnością 
doskonałą okazją do wymiany informacji na temat 
istoty rozwiązań wypracowywanych na terenie kilku 
obszarów, co jest jego wartością dodaną.
Optymalną metodą pracy podczas tego rodzaju  
wydarzeń są warsztaty w grupach, które angażują  
do działania wszystkich uczestników spotkania.  
Grupy takie mogą być wyodrębnione na przykład pod 
kątem odbiorców wypracowywanych rozwiązań inno-
wacyjnych.

KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA  
– CENTRUM PROJEKTÓW EUROPEJSKICH  
Krajowe Sieci Tematyczne z inicjatywą „KRAJOWE FORUM PARTNERSKIE”
Kontakt: Agnieszka Jarmuszyńska, tel. (22) 378 31 66,  
e-mail: agnieszka.jarmuszynska@cpe.gov.pl

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Regionalna Sieć  
Tematyczna Województwa Zachodniopomorskiego z inicjatywą „FORUM  
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW POWSTAJĄCYCH PODCZAS REALIZACJI 
PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH I (LUB) WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ”
Kontakt: Marta Nowak, tel. (91) 425 61 64, e-mail: marta_nowak@wup.pl

PIONIERAMI BYŁY...

Podczas spotkania beneficjenci przedstawiają swoje rozwią-
zania, prezentują zakres podejmowanych działań upowszech-
niających i włączających, wymieniają się dobrymi praktykami 
w tym zakresie oraz zastanawiają się nad rozwiązaniem ziden-
tyfikowanych kwestii problemowych. Wynikiem pracy warsz-
tatowej może być także opracowanie przez realizatorów pro-
jektów „mapy upowszechniania i włączania”, grupującej  
w jednym dokumencie zakres i terminy planowanych przez 
beneficjentów działań w przedmiotowym zakresie. Stworze-
nie tego typu dokumentu może być doskonałym punktem 
wyjścia racjonalnego planowania wydarzeń upowszechniają-
cych i włączających, a także stanowić zachętę do podejmo-
wania wspólnych inicjatyw przez kilku realizatorów.
Ponadto przedstawiciele Sieci Tematycznych powinni wymie-
nić informacje dotyczące działań i dobrych praktyk w zakresie 
działań upowszechniających i włączających prowadzonych na 
poziomie Sieci. Zapewni to przepływ informacji o działaniach 
podejmowanych przez poszczególne Sieci, w konsekwencji 
zaś nastąpi poprawa jakości ich funkcjonowania.
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Seminarium konsultacyjne skierowane do beneficjentów 
projektów to spotkanie poświęcone dyskusji nad założe-
niami wypracowywanych rozwiązań innowacyjnych, w tym 
w wymiarze wsparcia realizatorów projektów przez człon-
ków Sieci Tematycznej w efektywnym przeprowadzeniu pro-
cesów włączających. Inicjatywa ta jest niezwykle cenna, 
szczególnie w sytuacjach, kiedy podczas posiedzeń Sieci 
– ze względu na dużą liczbę strategii lub walidacji – bra-
kuje czasu na pogłębioną dyskusję dotyczącą poszczegól-
nych rozwiązań.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci 

Tematycznych.

Uczestnicy
•  członkowie Sieci Tematycznej w ramach danego regionu 

lub obszaru tematycznego, w tym realizatorzy projek-
tów innowacyjnych,

•  przedstawiciele Instytucji Pośredniczących (zwłaszcza 
opiekunowie projektów),

•  podmioty (instytucje, organizacje) niebędące członkami 
Sieci, które mogą zastosować wypracowane narzędzia 
w swojej działalności (tak zwani użytkownicy),

•  decydenci niebędący członkami Sieci jako osoby mające 
wpływ na kształtowanie polityki społecznej, na przykład 
przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, 
organizacji pozarządowych oraz innych instytucji (orga-
nizacji) publicznych.

Odbiorcy
•  realizatorzy projektów innowacyjnych – członkowie Sieci,

•  decydenci (zainteresowani wypracowywanymi rozwią-
zaniami),

•  przedstawiciele instytucji (organizacji), do których są 
kierowane rozwiązania (tak zwani użytkownicy wypra-
cowywanych rozwiązań).

Korzyści
•  możliwość poznania przez członków Sieci istoty wypra-

cowywanych rozwiązań innowacyjnych (na co często 
brakuje czasu na posiedzeniach),

•  możliwość zweryfikowania przez beneficjentów założeń 
rozwiązań wypracowywanych w projektach, w tym  
w wymiarze przeprowadzenia procesów włączających, 
mająca na celu podniesienie stopnia użyteczności i sku-
teczności powstających narzędzi oraz zwiększenie efek-
tywności działań włączających,

•  możliwość poznania przez decydentów (użytkowników) 
specyfiki rozwiązań pozostających w kręgu ich zainte-
resowania.

Kwestie organizacyjne
Seminarium może mieć charakter spotkania roboczego, 
w formule na przykład warsztatowej, do udziału w którym 
– oprócz realizatorów projektów innowacyjnych i członków 
Sieci reprezentujących instytucje (organizacje) mające 
wpływ na kształtowanie polityki społecznej – można zapro-
sić również przedstawicieli instytucji (organizacji) spoza 

III. Seminarium konsultacyjne
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Sieci, którzy reprezentują podmioty potencjalnie zaintere-
sowane wdrożeniem wypracowywanych rozwiązań do swo-
jej praktyki zawodowej lub polityki. Do udziału w takim spot- 
kaniu warto zaprosić tych realizatorów, których rozwiąza-
nia przeszły fazę testowania i są na etapie analizy jego 
wyników.
Podczas spotkania beneficjenci prezentują szczegółowe 
założenia swoich rozwiązań, w tym w zakresie planowa-
nych działań upowszechniających i włączających. Z kolei 
pozostali uczestnicy spotkania mają możliwość zadawa-
nia pytań oraz zgłaszania uwag, sugestii i konkretnych 
propozycji modyfikacji wypracowywanych rozwiązań. 
Taka forma wsparcia pozwala na obrazowe zaprezento-
wanie istoty rozwiązania (w przeciwieństwie do niejedno-
krotnie mało przejrzystego przekazu pisemnego) oraz 
ewentualną modyfikację narzędzia zgodnie z obowiązu-
jącymi aktami prawnymi i (lub) kierunkami działań poli-
tyki społecznej. Dodatkowo spotkanie umożliwia zwięk-
szenie zainteresowania potencjalnych użytkowników  
i (lub) decydentów praktycznym wykorzystaniem powsta-
jących rozwiązań.

IV. Platforma  
innowacyjnych  
rozwiązań
Platforma innowacyjnych rozwiązań to narzędzie umożli-
wiające zgromadzenie wszystkich dostępnych w danym 
regionie lub obszarze tematycznym rozwiązań innowacyj-
nych w jednym miejscu, na przykład na platformie interne-
towej, dzięki czemu staną się one powszechnie dostępne 
dla zainteresowanych osób i podmiotów. Za sprawą takiego 
rozwiązania zlokalizowanie i poznanie narzędzi interesują-
cych potencjalnych odbiorców lub decydentów będzie 
znacznie szybsze i łatwiejsze.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci 

Tematycznych,

•  instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie  
projektów innowacyjnych lub innych podobnych 
przedsięwzięć.

Uczestnicy
•  realizatorzy projektów innowacyjnych w ramach danego 

regionu lub obszaru tematycznego.

Odbiorcy
•  podmioty (instytucje, organizacje), które mogą zasto-

sować wypracowane narzędzia w swojej działalności 
(tak zwani użytkownicy),

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Podlaskiego  
z inicjatywą „SEMINARIUM KONSULTACYJNE PROJEKTÓW 
INNOWACYJNYCH”

Kontakt: Małgorzata Golubiewska, tel. (85) 654 82 53,  
e-mail: malgorzata.golubiewska@wrotapodlasia.pl

PIONIEREM BYŁ...
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•  decydenci jako osoby mające wpływ na kształtowanie 
polityki społecznej, na przykład przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządo-
wych i innych instytucji (organizacji) publicznych,

•  osoby, których problemy mogą być rozwiązane dzięki 
zastosowaniu wypracowanych narzędzi (tak zwani 
odbiorcy).

Korzyści
•  zwiększenie dostępności wypracowywanych rozwiązań 

innowacyjnych dla wszystkich zainteresowanych pod-
miotów (instytucji, organizacji), które będą mogły zasto-
sować je w swojej działalności zawodowej,

•  zwiększenie efektywności użytkowania dzięki możliwo-
ści grupowania rozwiązań w ramach węższych obsza-
rów tematycznych, zgodnie z zapotrzebowaniem odbior-
ców informacji,

•  umożliwienie zapoznania się z wypracowywanymi roz-
wiązaniami innowacyjnymi wszystkim zainteresowanym 
uczestnikom życia społecznego (publicystom, naukow-
com, studentom, przedstawicielom mediów).

Kwestie organizacyjne
Platforma może przyjąć formę odrębnej strony interneto-
wej poświęconej wypracowanym rozwiązaniom (na przy-
kład w regionie) lub dedykowanej zakładki na stronie inter-
netowej danej instytucji. Możliwe jest także tematyczne 
grupowanie rozwiązań, dzięki czemu na danej stronie  
(w danej zakładce) będą udostępniane informacje o roz-
wiązaniach w ramach węższych obszarów tematycznych, 
zgodnie z identyfikowanym zapotrzebowaniem. Efektyw-
ność użytkowania platformy i przejawiane nią zaintereso-
wanie będą większe, jeśli oprócz opisów narzędzi (instru-

mentów) dodatkowo będą zamieszczane na przykład 
specjalistyczne opracowania dotyczące zakresu tematycz-
nego rozwiązań lub informacje o wydarzeniach porusza-
jących daną tematykę. Kwestią niezwykle istotną  
w wypadku tego typu narzędzi jest dbałość o przejrzystość 
przekazu informacyjnego i o aktualizację umieszczanych 
danych.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 
Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Łódzkiego  
z inicjatywą „ŁÓDZKA PLATFORMA TRANSFERU WIEDZY”

Kontakt: Marzena Traczyk, tel. (42) 663 34 07,  
e-mail: marzena.traczyk@lodzkie.pl

PIONIEREM BYŁ...
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DOBRE PRAKTYKI SIECI TEMATYCZNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE 
PRZEZ SIECI TEMATYCZNE

Wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych wypracowanych 
w latach 2007–2013 do dokumentów strategicznych  
na poziomie danego regionu i (lub) obszaru tematycz-
nego polega na umieszczeniu ich w założeniach na lata 
2014–2020, na przykład w Strategii Rozwoju Wojewódz-
twa, Regionalnej Strategii Innowacji, Regionalnym Pro-
gramie Operacyjnym lub w podobnych dokumentach  
o zasięgu krajowym. Dzięki takiej inicjatywie włączanie 
wypracowanych rozwiązań do praktyki będzie realizo-
wane naturalnie, stanowiąc narzędzie służące osiąganiu 
celów określonych w wyżej wymienionych typach doku-
mentów.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci 

Tematycznych.

Uczestnicy
•  członkowie Sieci Tematycznej w ramach danego regionu 

lub obszaru tematycznego,

•  przedstawiciele Instytucji Pośredniczących.

Odbiorcy
•  decydenci na szczeblu regionalnym i centralnym, odpo-

wiedzialni za opracowanie dokumentów o znaczeniu 
strategicznym.

Korzyści
•  skuteczne włączenie wypracowanych rozwiązań innowa-

cyjnych do powszechnego stosowania w praktyce i (lub) 
polityce w danym regionie lub obszarze tematycznym,

•  wykorzystanie gremium ekspertów, praktyków i decy-
dentów, jakim jest Sieć Tematyczna, do wyłonienia roz-
wiązań innowacyjnych, które najlepiej się wpisują w pla-
nowane i (lub) przewidywane kierunki rozwoju danego 
regionu i (lub) obszaru tematycznego,

•  zwiększenie efektywności gospodarowania środkami 
publicznymi przez wykorzystanie poniesionych już nakła-
dów na wypracowanie rozwiązań innowacyjnych w celu 
ich praktycznego zastosowania w dziedzinach wyma- 
gających interwencji publicznej w danym obszarze  
społecznym.

Kwestie organizacyjne
Prowadzenie działań zmierzających do włączenia rozwią-
zań do dokumentów strategicznych wymaga od członków 
Sieci dodatkowego zaangażowania czasowego i meryto-
rycznego. Biorąc to pod uwagę, warto rozważyć możliwość 
powołania grupy roboczej, której zadaniem byłoby podej-
mowanie opisanych wyżej działań (Koncepcja funkcjono-
wania Sieci Tematycznych Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki w okresie programowania 2007–2013 umożliwia 
powoływanie tego typu gremiów do realizacji zadań Sieci 
Tematycznych).

V. Włączenie rozwiązań innowacyjnych  
do dokumentów strategicznych



Zadaniem grupy roboczej mogłoby być wypracowanie reko-
mendacji dotyczących sposobów zastosowania powsta-
łych narzędzi innowacyjnych pod kątem ich skutecznego 
wykorzystania w obszarach strategicznych wymagających 
wsparcia. Pomocne w tym zakresie może być opracowa-
nie fiszek, które przystępnie opisują poszczególne rozwią-
zania oraz uwzględniają aspekty istotne z punktu widzenia 
planowanych i (lub) przewidywanych interwencji strategicz-
nych. Przykładowa fiszka może zawierać: dane realizatora 
projektu, tytuł przedsięwzięcia, obszar tematyczny rozwią-
zania, syntetyczny opis narzędzia, grupy docelowe, stan 
zaawansowania prac, koszty wdrożenia rozwiązania. Rezul-
tatem prac grupy roboczej powinien być materiał wskazu-
jący sposób, w jaki należy wpisać konkretne rozwiązania 
(lub ich elementy) do dokumentów strategicznych.
Ponadto członkowie grupy roboczej powinni brać aktywny 
udział w roboczych spotkaniach gremiów zaangażowa-
nych w konsultacje dokumentów strategicznych dotyczą-
cych danego regionu i (lub) obszaru tematycznego, a także 
mieć aktualną wiedzę na temat kierunków planowanych 
interwencji z wykorzystaniem środków z funduszy europej-
skich na lata 2014–2020.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 
Regionalna Sieć Tematyczna Województwa Pomorskiego – Grupa robocza ds. perspektywy 2014–2020 z inicjatywą  
„IMPLEMENTACJA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH WYPRACOWANYCH W OKRESIE 2007–2013 DO «STRATEGII  
ROZWOJU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO 2020», w tym do «REGIONALNEGO PROGRAMU STRATEGICZNEGO  
W ZAKRESIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ I SPOŁECZNEJ»”1

Kontakt: Aleksandra Balińska, tel. (58) 32 68 223, e-mail: A.Balinska@pomorskie.eu

PIONIEREM BYŁ...

1 W czasie przygotowywania niniejszej publikacji prace w przedmiotowym zakresie nadal trwały
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DOBRE PRAKTYKI SIECI TEMATYCZNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE 
PRZEZ SIECI TEMATYCZNE

Grupa narzędzi wypracowanych  
w ramach Krajowej Sieci Tematycznej 

„Edukacja i szkolnictwo wyższe” 
przez Grupę Roboczą do spraw  

upowszechniania i mainstreamingu
12



UPOWSZECHNIANIA I  WŁĄCZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH

Dedykowana formatka opisu zwalidowanego produktu 
finalnego to wzór opisu wypracowanych w danym obsza-
rze rozwiązań innowacyjnych, który jest dostosowany do 
specyfiki rozwiązań innowacyjnych i oczekiwań odbiorców 
informacji.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci 

Tematycznych.

Uczestnicy
•  członkowie Sieci Tematycznej w ramach danego  

regionu lub obszaru tematycznego.

Odbiorcy
•  podmioty (instytucje, organizacje), które mogą zasto-

sować wypracowane narzędzia w swojej działalności 
(tak zwani użytkownicy),

•  decydenci jako osoby mające wpływ na kształtowanie 
polityki społecznej, na przykład przedstawiciele admi-
nistracji rządowej, samorządów, organizacji pozarządo-
wych i innych instytucji (organizacji publicznych),

•  realizatorzy projektów innowacyjnych.

Korzyści
•  udostępnienie wszystkim zainteresowanym przejrzy- 

stego i przystępnego materiału na temat wypracowa-
nych rozwiązań innowacyjnych,

•  zwiększenie skuteczności dotarcia z informacją o narzę-
dziach (instrumentach) do podmiotów (organizacji),  
do których są one kierowane,

•  możliwość wielokrotnego wykorzystania przygotowa-
nych informacji, w tym na potrzeby inicjatyw opisanych 
w niniejszej publikacji (na przykład w ramach platformy 
rozwiązań innowacyjnych lub jako podstawy pracy nad 
założeniami w zakresie wprowadzenia rozwiązań do 
dokumentów strategicznych).

Kwestie organizacyjne
Formatka opisu rozwiązania powinna mieć syntetyczną 
formę i zawierać następujące kluczowe informacje charak-
teryzujące produkt finalny: podstawowe dane dotyczące 
struktury rozwiązania i jego elementów składowych, warunki 
stosowania narzędzia, grupy, które mogą korzystać z roz-
wiązania, lokalizację rozwiązania, kontakt do osoby udzie-
lającej informacji o rozwiązaniu. Ponadto formatka powinna 
być stosowana w wypadku tych rozwiązań, które zostały 
pozytywnie zwalidowane przez Sieć Tematyczną. Ważne 
jest także, aby opis wskazywał specyficzne cechy rozwią-
zań, istotne z punktu widzenia instytucji (organizacji), które 
będą z nich w przyszłości korzystać.
Formatka opisu rozwiązania może być zamieszczona na 
stronach internetowych lub przesyłana bezpośrednio do 
instytucji, które mogą ją wykorzystać do własnych potrzeb, 
jak i do decydentów, których poparcie dla rozwiązania jest 
niezbędne w jego skutecznym włączeniu do powszech-
nego stosowania.

I. Dedykowana formatka opisu
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DOBRE PRAKTYKI SIECI TEMATYCZNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI W ZAKRESIE 

Baza wydarzeń to narzędzie pozwalające skupić w jednym 
miejscu różnego typu spotkania organizowane przez człon-
ków Sieci Tematycznej, które mogą być wykorzystane do 
działań upowszechniających i włączających prowadzo-
nych przez realizatorów projektów.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci 

Tematycznych.

Uczestnicy
•  członkowie Sieci Tematycznej w ramach danego  

regionu lub obszaru tematycznego.

Odbiorcy
•  realizatorzy projektów,

•  członkowie Sieci Tematycznej w ramach danego  
regionu lub obszaru tematycznego.

Korzyści
•  ułatwienie realizatorom projektów efektywniejszego pla-

nowania działań upowszechniających i włączających,

•  umożliwienie wymiany informacji o aktualnych wydarze-
niach upowszechniających i włączających planowanych 
przez instytucje członków Sieci Tematycznej,

•  synergia działań przez ułatwienie podejmowania przez 
realizatorów projektów wspólnych inicjatyw upowszech-
niających i włączających.

II. Baza wydarzeń

2 Podobną funkcję pełni mapa upowszechniania i włączania, opisana w punkcie  
II. Forum partnerskie w pierwszej części niniejszej publikacji

Kwestie organizacyjne
Baza wydarzeń powinna zawierać – przygotowane w ujed-
noliconym formacie – kluczowe informacje na temat plano-
wanych działań upowszechniających i włączających. Pod-
stawowe dane, jakie powinny się znaleźć w tym narzędziu 
w wypadku każdego wydarzenia, obejmują: nazwę, termin, 
cel, uczestników i zakres tematyczny wydarzenia, możliwość 
udziału w nim innych realizatorów projektów, kontakt do orga-
nizatora. Aby zapewnić wiarygodność informacji zawartych 
w bazie, powinna być ona aktualizowana co najmniej raz na 
kwartał. Ponadto baza powinna być dostępna dla wszyst-
kich członków danej Sieci Tematycznej, na przykład na stro-
nie internetowej instytucji odpowiadającej za organizację jej 
prac, a nawet dla beneficjentów innych Sieci Tematycznych.
Wartością dodaną funkcjonowania bazy może być integracja 
działań upowszechniających i włączających prowadzonych 
przez beneficjentów projektów. Jest to o tyle istotne, że aktu-
alnie jest wdrażana duża liczba projektów innowacyjnych, 
a ich realizatorzy planują i podejmują działania upowszech-
niające (na przykład konferencje, panele, targi) w tym samym 
lub zbliżonym czasie. Działania te dodatkowo są bardzo 
często skierowane do tych samych lub podobnych odbior-
ców (instytucji, organizacji, decydentów), co w praktyce może 
utrudniać skuteczne dotarcie z informacją do potencjalnych 
użytkowników i odbiorców oraz zainteresowanie ich danym 
produktem. Dzięki bazie wydarzeń realizatorzy projektów 
będą mogli lepiej planować swoje działania lub – co równie 
pożądane – podejmować inicjatywy z innymi beneficjen- 
tami, co dzięki synergii powinno się przyczynić do efektyw-
niejszego upowszechniania i włączania2.
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UPOWSZECHNIANIA I  WŁĄCZANIA ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH
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Baza ambasadorów to inicjatywa i jednocześnie narzędzie 
mające na celu stworzenie bazy kontaktowej instytucji i orga-
nizacji, które mogą pozytywnie wpłynąć na zastosowanie 
wypracowanego rozwiązania innowacyjnego w praktyce  
i (lub) polityce. Przedstawiciele tych podmiotów podejmują 
się roli tak zwanego ambasadora produktu, a ich celem  
i zadaniem jest aktywne propagowanie danego rozwiązania 
innowacyjnego lub grupy rozwiązań podczas różnego typu 
wydarzeń.

Organizatorzy
•  instytucje odpowiadające za organizację prac Sieci 

Tematycznych.

Uczestnicy
•  członkowie Sieci Tematycznej i instytucje (organizacje) 

spoza listy członków Sieci zainteresowane upowszech-
nianiem informacji o rozwiązaniach innowacyjnych,

•  realizatorzy projektów.

Odbiorcy
•  realizatorzy projektów,

•  instytucje i podmioty zaangażowane we wdrażanie  
projektów innowacyjnych lub innych podobnych przed-
sięwzięć.

Korzyści
•  efektywniejsze upowszechnianie informacji o wypraco-

wanych rozwiązaniach,

III. Baza ambasadorów

W wypadku grupy wyżej wymienionych narzędzi, wypracowanych 
w ramach Krajowej Sieci Tematycznej „Edukacja i szkolnictwo  
wyższe”, informacji udziela:

Dariusz Pietrzyk, Koordynator Krajowej Sieci Tematycznej  
„Edukacja i szkolnictwo wyższe”, Krajowa Instytucja Wspomagająca 
– Centrum Projektów Europejskich
Kontakt: tel. (22) 378 31 72, e-mail: dariusz.pietrzyk@cpe.gov.pl

•  większa skuteczność działań włączających przez zaan-
gażowanie w propagowanie wypracowanych narzędzi 
osób reprezentujących instytucje (organizacje), które 
mają rzeczywisty potencjał w tym zakresie,

•  budowanie świadomości i zaangażowania na rzecz  
rzeczywistego wykorzystania wypracowanych rozwią-
zań innowacyjnych w praktyce.

Kwestie organizacyjne
Baza ambasadorów powinna zawierać szczególnie nastę-
pujące dane: informacje identyfikujące ambasadora 
(nazwa instytucji, imię i nazwisko osoby pełniącej tę funk-
cję), zakres działalności i dane kontaktowe. Ambasado-
rami produktu mogą być zarówno członkowie Sieci, jak  
i podmioty czy organizacje niewchodzące w ich skład,  
ale dysponujące potencjałem do skutecznego upowszech-
nienia i włączenia wypracowywanych rozwiązań do 
powszechnego stosowania w praktyce i (lub) polityce. 
Funkcję ambasadora produktu może pełnić także benefi-
cjent, szczególnie jeśli cieszy się autorytetem merytorycz-
nym w zakresie, w jakim powstało dane rozwiązanie. Aby 
zapewnić aktualność danych zawartych w bazie, należy ją 
cyklicznie aktualizować, na przykład raz na kwartał.
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