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Poradnik opiekuna 
projektów innowacyjnych 
w Programie Operacyjnym 
Kapitał Ludzki





 

Szanowni Państwo

Celem niniejszej broszury jest przybliżenie głównych zadań opiekunom projektów innowacyj-
nych PO KL (w tym projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym) z ramienia 
Instytucji Pośredniczących oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia, a także wspomożenie ich 
w codziennych obowiązkach wynikających z nadzoru nad realizacją tego typu projektów.

Przedstawiany miniporadnik zawiera praktyczne informacje i wskazówki na temat udziału opie-
kuna projektu w realizacji projektów innowacyjnych w PO KL. Ma więc charakter wspierający  
i doradczy, nie nakłada na opiekunów nowych obowiązków, ale jedynie proponuje pewne rozwią-
zania, które mogą usprawnić ich pracę oraz zwiększyć szanse na skuteczną realizację projektu 
innowacyjnego. 

Należy pamiętać, że specyfika projektów innowacyjnych powoduje konieczność indywidualnego 
podejścia do każdego projektu oraz wymaga od opiekuna większego zaangażowania niż w przy-
padku projektów standardowych.

Zaprezentowany materiał z pewnością nie wyczerpuje całej problematyki, dlatego proponujemy 
potraktowanie go jako punktu wyjścia w codziennych „zmaganiach” opiekuna z niewątpliwie 
trudną materią projektową.

Jednocześnie, odpowiadając na potrzeby zgłaszane przez przedstawicieli IP i IP2, postanowili-
śmy wzbogacić Poradnik, dodając do niego Zalecenia KIW w zakresie przeglądu okresowego pro-
jektów innowacyjnych w ramach PO KL − materiał, który również może okazać się przydatny dla 
opiekuna w jego pracy. Krajowa Instytucja Wspomagająca proponuje elastyczne podejście do 
wykorzystania Zaleceń w przygotowaniu i przeprowadzeniu przeglądu okresowego, w zależności 
od specyfiki projektu innowacyjnego. Mamy nadzieję, że niniejszy materiał będzie stanowił 
wskazówkę i pomoc w realizacji tego zadania. 

Krajowa Instytucja Wspomagająca 
Centrum Projektów Europejskich 



Słowniczek pojęć 
Projekt innowacyjny − projekt, którego celem 
jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektyw-
niejszych sposobów rozwiązywania problemów 
mieszczących się w obszarach wsparcia Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego.  

Wyróżnia się dwa rodzaje projektów innowa-
cyjnych:
  projekty testujące, których celem jest wypra-
cowanie nowych rozwiązań oraz ich upowszech-
nianie i włączenie do głównego nurtu polityki;

  projekty upowszechniające, których celem 
nie jest wypracowanie nowego produktu, 
ale upowszechnianie i włączenie do główne-
go nurtu polityki dobrych praktyk/rozwiązań 
wypracowanych w ramach innych progra-
mów lub projektów PO KL.

Innowacyjność produktu powinna się przejawiać 
w co najmniej jednym z poniższych wymiarów:
  uczestnika projektu (nowe grupy);
  problemu (nowy problem, brak satysfakcjo-
nującego rozwiązania);

  formy wsparcia (nowe instrumenty/metody 
rozwiązywania problemu).

1.  Specyfika projektów 
innowacyjnych, czyli co każdy 
opiekun wiedzieć powinien

Realizacja projektu innowacyjnego przebiega 
w dwóch etapach:
  etap przygotowania, który kończy się opra-
cowaniem wstępnej wersji produktu finalne-
go oraz strategii wdrażania projektu;

  etap wdrożenia, czyli testowanie, analiza 
rzeczywistych efektów oraz opracowanie  
produktu finalnego, a także upowszechnianie 
go i włączenie do głównego nurtu polityki.

Projekty innowacyjne w ramach PO KL mogą być 
wdrażane w ramach wszystkich Priorytetów − za-
równo w trybie systemowym, jak i konkursowym. 

Strategia wdrażania projektu innowacyjnego − 
stanowi podstawę weryfikacji pierwszego etapu 
realizacji projektu. Beneficjent ma obowiązek 
przygotowania tego dokumentu w terminie 3−8 
miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projek-
tu. Strategia powinna zawierać cel i opis inno-
wacji, plan działań testujących produkt finalny, 
sposób sprawdzenia, czy innowacja funkcjonuje, 
strategię upowszechniania i włączania produktu 
do głównego nurtu polityki, „kamienie milowe” 
oraz analizę ryzyka. Każda Sieć Tematyczna 
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opiniuje strategię (w formie uchwały) na pod-
stawie oceny wybranego przez siebie eksperta. 
Sieć może dokonać bezwarunkowej akceptacji, 
warunkowej akceptacji lub odrzucenia strategii. 
Opinia Sieci nie ma charakteru wiążącego.

Walidacja produktu − ocena zgodności fi-
nalnego produktu projektu innowacyjnego, 
przeznaczonego do upowszechniania, z za-
łożeniami zawartymi w strategii oraz ocena 
jego trafności i użyteczności. Na podstawie 
opinii eksperta Sieć Tematyczna wydaje opinię  
(o niewiążącym charakterze) o zaakceptowa-
niu lub odrzuceniu produktu finalnego. 

Podczas zawierania umowy z beneficjen-
tem Instytucja Finansująca Projekt (IFP)1 
powinna wyznaczyć opiekuna projektu oraz 
powiadomić oficjalnie o tym fakcie benefi-
cjenta, a także przekazać mu dane kontak-
towe opiekuna i jego zastępcy2. Opiekun 

Produkt finalny (produkty finalne) − model, 
narzędzie, instrument, nowe rozwiązanie, 
nowe podejście do rozwiązania problemów, 
nowa metoda postępowania. Produkt finalny 
to najważniejszy element projektu innowacyj-
nego testującego, stanowiący zarazem jego 
kluczowy efekt. Projekty innowacyjne − re-
alizowane zarówno w trybie systemowym, jak  
i w trybie konkursowym − mogą przewidywać 
realizację komponentu ponadnarodowego. 
Komponent ten może być wdrażany od po-
czątku realizacji projektu innowacyjnego lub 
zostać wprowadzony jako zmiana do wniosku  
o dofinansowanie.

2.  Zadania opiekuna projektu 
innowacyjnego

powinien, w miarę możliwości, dysponować 
pełną wiedzą na temat projektu − zarów-
no w wymiarze finansowym, jak i meryto-
rycznym. W przypadku projektów z kompo-
nentem ponadnarodowym należy zwrócić 
uwagę, że przed podpisaniem umowy o do-

2.1. Kiedy opiekun projektu powinien rozpocząć pełnienie swojej funkcji?

1  Jako Instytucję Finansującą Projekt należy traktować Instytucję Organizującą Konkurs / Instytucję weryfikującą projekt systemowy.
2  Formuła informowania beneficjenta o danych jego opiekuna zależy od Instytucji Pośredniczącej. Jest bardzo istotne, aby od począt-

ku realizacji projektu beneficjent nawiązał kontakt z opiekunem oraz wiedział, z kim ma się kontaktować pod jego nieobecność.  



finansowanie obowiązkiem IFP jest prowa-
dzenie z projektodawcą roboczych konsul-
tacji, dotyczących przygotowania umowy  
o współpracy ponadnarodowej. W związku  
z tym byłoby wskazane wyznaczenie opiekuna 
projektu już na tym etapie, tak aby brał on udział  
w opracowywaniu, a następnie zatwierdzaniu 
umowy i dzięki temu właściwie przygotował się 
do współpracy z beneficjentem. Etap negocja-
cji zapisów umowy o współpracy ponadnarodo-
wej (optymalnie zaś jeszcze wcześniejszy etap 
− prowadzenia negocjacji zapisów wniosku  
o dofinansowanie) jest najodpowiedniejszym 
momentem, aby zwrócić beneficjentom uwa-
gę na następujące kwestie, istotne z punktu 
widzenia współpracy ponadnarodowej: 

  Minimalne wymagania formalnoprawne do-
tyczące partnerstwa ponadnarodowego, 
zwłaszcza zaś fakt rzeczywistego partner-
stwa (w przypadku finansowania zadań part-
nera ponadnarodowego przez projektodawcę 
z PO KL należy zwrócić uwagę na odpowied-
nie zaangażowanie partnera ponadnarodo-
wego w projekt − finansowe, rzeczowe − tak 
aby uniknąć zarzutu podwykonawstwa), wy-
pracowanie wartości dodanej wynikającej 
ze współpracy ponadnarodowej oraz wypra-
cowanie produktów (nowych produktów lub 
wzrostu wskaźników projektu), których nie 
można byłoby osiągnąć realizując projekt  
o zasięgu jedynie krajowym, czyli bez udzia-

łu partnera ponadnarodowego. Trzeba rów-
nież pamiętać o możliwości modyfikowania 
wzoru umowy o współpracy ponadnarodowej 
w związku z wymaganiami obowiązującymi 
w kraju partnera ponadnarodowego.

  Zarządzanie i rozliczanie finansowe współpra-
cy ponadnarodowej. Dla skutecznej realizacji 
współpracy ponadnarodowej ważny jest aspekt 
zarządzania partnerstwem na poziomie ponadna-
rodowym oraz ustalenie kwestii finansowania 
współpracy ponadnarodowej. Odnosząc się do 
finansów, należy pamiętać, że to właśnie w umo-
wie o współpracy ponadnarodowej widoczny jest 
cały budżet przedsięwzięcia (w budżecie wnio-
sku uwidocznione są wyłącznie koszty leżące po 
stronie polskiej, w tym − w uzasadnionych przy-
padkach − koszty zadań partnerów ponadnarodo-
wych finansowane z PO KL), a więc na tym etapie 
uzgadniany jest ostatecznie wkład finansowy 
(rzeczowy) partnerów zagranicznych. Trzeba tak- 
że pamiętać o zasadzie, iż koszty współpracy 
ponadnarodowej powinny być ponoszone przez 
poszczególnych partnerów ponadnarodowych 
proporcjonalnie do korzyści, jakie odnoszą z tej 
współpracy. W wyjątkowej sytuacji działania 
partnera ponadnarodowego mogą być w części 
lub w całości sfinansowane z PO KL. W przypadku 
finansowania z PO KL zadań, za które odpowiada 
podmiot zagraniczny, należy uświadomić projek-
todawcom, iż partnerzy ponadnarodowi muszą 
postępować zgodnie z Zasadami finansowania 



5

PO KL3 oraz Wytycznymi w zakresie kwalifiko-
wania wydatków w ramach PO KL4.

Już wtedy warto pomyśleć o pierwszym spo-
tkaniu opiekuna z beneficjentem, w trakcie 
którego zostaną ustalone zasady oraz zakres dal-
szej współpracy. Należy pamiętać, że od pierw-
szych kontaktów w dużej mierze będzie zależał 
charakter dalszego, często kilkuletniego współ-
działania obu stron. Warto, aby podczas takiego 
spotkania beneficjent przedstawił opiekunowi 
założenia/genezę projektu, opiekun zaś okre-
ślił obszar swojego wsparcia dla beneficjenta. 
Szczególnie istotne jest właśnie jasne ustalenie 

Po zawarciu umowy opiekun projektu powinien 
rozważyć zorganizowanie dla beneficjentów 
oraz ich partnerów spotkania informacyjne-
go lub szkolenia dotyczącego sporządzania 
wniosku beneficjenta o płatność (WNoP), 
m.in. w celu wyjaśnienia, jak należy rozliczać 
wydatki związane ze współpracą ponadna-
rodową. Spotkanie/szkolenie powinno mieć 
charakter w jak największym stopniu prak-
tyczny oraz powinno zostać przeprowadzone  
z udziałem opiekuna projektu. Warto skorzy-
stać z oferty szkoleniowo-doradczej Regio-
nalnego Ośrodka EFS, który mógłby przepro-

granic wsparcia ze strony opiekuna projektu 
(tzn. precyzyjne określenie jego uprawnień),  
a także uświadomienie beneficjentowi, że − 
mimo wsparcia oferowanego przez opiekuna − to 
na beneficjencie spoczywa odpowiedzialność 
za realizację projektu. We współpracy benefi-
cjenta i opiekuna najistotniejsze jest bowiem 
dobre zrozumienie sytuacji obu stron. 

Od dobrych kontaktów oraz skutecznej współ-
pracy beneficjenta z opiekunem projektu w 
dużej mierze zależy prawidłowa realizacja 
projektu, czyli sukces przedsięwzięcia, który 
powinien być priorytetem dla obu stron.

3  Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa, 21 grudnia 2010.
4  Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Regionalne-

go, Warszawa, 22 listopada 2010. 

2.2. Spotkanie informacyjne w sprawie przygotowania strategii 

wadzić takie spotkanie/szkolenie wspólnie  
z opiekunem projektu. 

Tego typu spotkanie powinno mieć jeszcze 
jeden cel. Należy pamiętać, że przed benefi-
cjentem stoi konieczność przygotowania stra-
tegii wdrażania projektu innowacyjnego oraz 
jej złożenia w ciągu 8 miesięcy od daty roz-
poczęcia realizacji projektu. Warto, aby opie-
kun w planowanych obowiązkach służbowych 
uwzględnił konieczność udzielenia wsparcia  
w przygotowywaniu tej strategii. 



5  Takie spotkanie powinno nastąpić najpóźniej na miesiąc przed złożeniem strategii i byłoby wskazane, aby uczestniczył w nim − poza 
opiekunem i beneficjentem − członek Sieci Tematycznej (lub jego zastępca), który reprezentuje w Sieci Instytucję Pośredniczącą / 
Instytucję Pośredniczącą II stopnia.  

6  Wyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, 10 lipca 2009.

7  Dodatkowe narzędzia oceny projektu innowacyjnego testującego znajdują się w Zasadach dokonywania wyboru projektów w ramach 
PO KL. Por. przypis 6.

8  Beneficjent powinien pamiętać, że ekspert oraz członkowie Sieci Tematycznej zapoznają się tylko z samą strategią, a nie z wnioskiem, 
dlatego w strategii powinien wskazywać wprost na zapisy z wniosku, aby ekspert i członkowie Sieci mogli stwierdzić zgodność strategii 
z zapisami wniosku.

Optymalnym wyjściem byłoby zorganizowanie 
spotkania z beneficjentem, poświęconego 
przygotowywaniu strategii wdrażania projek-
tu5 lub, jeśli zorganizowanie takiego spotkania 
nie jest możliwe, wysłanie pisma do benefi-
cjenta z przypomnieniem terminu złożenia 
strategii oraz innymi przydatnymi informa-
cjami. Dotychczasowe doświadczenia wskazu-

ją, że poziom wiedzy beneficjentów na temat 
opracowywania strategii wdrażania projektu 
innowacyjnego jest bardzo zróżnicowany. Czę-
sto nie mają oni podstawowej wiedzy na temat 
wymaganej treści i formy strategii, a także na 
temat obowiązków, jakie na nich spoczywają, 
co może skutkować błędami w przygotowaniu 
strategii lub niedotrzymaniem terminu.

Podczas spotkania informacyjnego należy, po 
pierwsze, zapoznać beneficjenta z następują-
cymi dokumentami6:
  Minimalny wzór strategii wdrażania projektu 
innowacyjnego testującego; 

  Lista sprawdzająca oceny strategii wdrażania 
projektu innowacyjnego. 

Po drugie, powinien zostać omówiony proces 
składania strategii wdrażania projektu innowa-
cyjnego7. Celowe jest zwrócenie uwagi na:
  terminy składania strategii;
  rolę Sieci Tematycznej;
  wymagania formalne, weryfikowane przez IFP;
  wymagania merytoryczne8.

2.3. Scenariusz spotkania informacyjnego

W przypadku projektu z komponentem ponad-
narodowym zaleca się włączenie do programu 
spotkania następujących zagadnień:
  czynniki ryzyka we współpracy ponadnarodowej;
  zarządzanie i rozliczanie finansowe współpra-
cy ponadnarodowej.

Wyżej wymienione kwestie powinny być omó-
wione w kontekście problemów zgłaszanych 
przez beneficjenta lub zauważonych przez In-
stytucję Pośredniczącą.

IFP ma możliwość poszerzenia Minimalnego 
wzoru strategii, dlatego wzór strategii przygo-
towany przez Instytucję Organizującą Konkurs 
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może być bardziej rozbudowany od tego, który 
jest dostępny w Zasadach dokonywania wyboru 
projektów w ramach PO KL. IFP ma obowiązek 
poinformowania beneficjenta o zmianie wzoru 
strategii oraz przekazania uzupełnionego wzoru 
zgodnie z Zasadami dokonywania wyboru pro-
jektów w ramach PO KL. 

Ważne!

W trakcie spotkania zadaniem opiekuna jest udzie-

lenie wsparcia beneficjentowi od strony formalnej 

w przygotowywaniu i złożeniu strategii oraz wska-

zanie ewentualnych trudności. Spotkanie ma służyć 

jedynie wyjaśnieniu wątpliwości beneficjenta, a nie 

wspólnemu przygotowaniu strategii.

Złożenie strategii stanowi zakończenie I etapu 
realizacji projektu innowacyjnego, czyli eta-
pu przygotowania. Opiekun powinien pamiętać  
o tym, aby poinformować beneficjentów, że nie-
złożenie strategii w terminie skutkuje rozwiąza-
niem umowy i koniecznością zwrotu środków. 

W przypadku warunkowej akceptacji strate-
gii, gdy, w wyniku wprowadzonych do niej 
zmian, konieczne jest dokonanie aktualizacji 
wniosku o dofinansowanie, opiekun powinien 
poinformować beneficjenta o tym wymogu. 
Dobrą praktyką byłoby wysłanie pisma zawie-
rającego informację o konieczności wprowa-
dzenia niezbędnych zmian we wniosku o do-
finansowanie. 

Kolejnym etapem ściślejszej współpracy opiekuna 
projektu innowacyjnego z beneficjentem jest faza 
przygotowania i przeprowadzenia okresowego 
przeglądu projektu innowacyjnego9. Instytucje 
Pośredniczące / Instytucje Pośredniczące II stop-
nia organizują co najmniej raz w roku10 okresowe 
przeglądy projektów innowacyjnych testujących, 
polegające na spotkaniach z beneficjentami,  

 9  Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, Warszawa, 1 kwietnia 2009.

10  Termin jednego roku wskazany w Wytycznych należy liczyć od momentu zaakceptowania przez Instytucję Pośredniczącą / Instytucję 
Pośredniczącą II stopnia strategii wdrażania projektu innowacyjnego jako okres następujących po sobie 12 miesięcy, a nie okres roku 
kalendarzowego od 1 stycznia do 31 grudnia.

2.4. Przegląd okresowy − zadania opiekuna projektu

w trakcie których weryfikowane są założenia pro-
jektu oraz omawiany postęp w jego realizacji 
względem założeń strategii wdrażania projektu.

Po podpisaniu umowy o dofinansowanie projek-
tu opiekun powinien poinformować beneficjen-
ta o obowiązkowych przeglądach okresowych 
oraz o zasadach ich przeprowadzania. 



12  Wyżej wymienione dokumenty stanowią załączniki do Zasad dokonywania wyboru projektów w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, 10 lipca 2009. 

13  Należy pamiętać, że proces upowszechniania i włączania powinien się rozpocząć już po opracowaniu wstępnego opisu produktu final-
nego, natomiast jego zasadnicza faza przypada po zwalidowaniu produktu finalnego. 

Do obowiązków opiekuna należy:
 ustalenie terminu przeglądu okresowego;
  poinformowanie beneficjenta o planowanym 
terminie dokonania przeglądu w ciągu co 
najmniej 10 dni roboczych przed jego roz-
poczęciem;

  ustalenie zagadnień koniecznych do po-
ruszenia w trakcie przeglądu − dokonując 
przeglądu projektu innowacyjnego z kom-
ponentem ponadnarodowym, opiekun po-
winien zwrócić uwagę na cele, produkty, 

działania, partnerstwo ponadnarodowe, 
oraz wymagania finansowe związane z re-
alizacją współpracy ponadnarodowej (sze-
rzej omówione powyżej);

  koordynacja spotkania w sprawie dokonania 
przeglądu okresowego oraz uczestnictwo  
w tym spotkaniu;

  sporządzenie protokołu oraz przekazanie go 
beneficjentowi i Sieci Tematycznej w ciągu  
5 dni roboczych od daty spotkania. 

Kolejnym istotnym etapem w realizacji projek-
tu innowacyjnego i w pracy jego opiekuna jest 
proces walidacji produktu finalnego. Rów-
nież w tym przypadku optymalnym rozwiąza-
niem byłoby wcześniejsze zorganizowanie spot- 
kania z beneficjentem oraz przedstawienie mu 
procedury walidacji i niezbędnych dokumentów. 

Cele spotkania:
  omówienie Minimalnego wzoru opisu pro-
duktu finalnego projektu innowacyjnego te-
stującego wraz z instrukcją;

  omówienie Arkusza oceny produktu final-
nego projektu innowacyjnego testującego 
wraz z objaśnieniem kryteriów12. 

2.5. Proces walidacji 

Podczas spotkania opiekun powinien również 
zwrócić uwagę na kolejną, bardzo istotną z pun- 
ktu widzenia osiągnięcia celu projektu fazę 
realizacji, czyli upowszechnianie produktu fi-
nalnego oraz włączanie go do głównego nurtu 
polityki. Strategia upowszechniania i włączania 
stanowi integralną część strategii wdrażania 
projektu innowacyjnego. Warto wspólnie się 
zastanowić, czy zaplanowane działania są reali-
zowane zgodnie z harmonogramem, czy bene-
ficjent nie potrzebuje dodatkowego wsparcia,  
a także czy sama IFP nie powinna w większym 
stopniu zaangażować się w działania włączają-
ce produkt do głównego nurtu polityki13.
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3.  Opiekun projektu innowacyjnego 
a Sieci Tematyczne 

Sieci Tematyczne zostały pomyślane jako forum 
dialogu i wymiany informacji między benefi-
cjentami a ekspertami i praktykami. Ponadto 
− jako gremium złożone z ekspertów, prakty-
ków, a także decydentów − stanowią narzędzie 
upowszechniania rezultatów wypracowanych 
w ramach projektów innowacyjnych. Pełnią 
również istotną funkcję w procesie włączania 
tych rezultatów do głównego nurtu polityki  
i dbają o odpowiednią jakość realizacji projek-
tów innowacyjnych. Dzięki wsparciu meryto-
rycznemu członków Sieci projektodawcy mogą 
uzyskać pomoc w przypadku pojawienia się 
problemów w realizacji projektu, wymienić 
się dobrymi praktykami i spotkać z ekspertami 
z danej dziedziny. 

Dlatego istotne jest, aby realizacja projektu 
innowacyjnego odbywała się na linii bene-
ficjent − IFP (opiekun) − Sieć Tematyczna. 
Warto, aby opiekun projektu uczestniczył  
w posiedzeniach Sieci (oczywiście tych, które 
bezpośrednio dotyczą danego projektu), wska-
zane jest również, aby przedstawiciele Sieci 
brali udział np. w przeglądach okresowych 
projektów.

Opiekun (który jednocześnie może reprezen-
tować IFP) podczas tych posiedzeń Sieci Te-
matycznej, w trakcie których opiniowane są 
strategie wdrażania projektu oraz przeprowa-
dzane są walidacje produktu finalnego, pełni 
rolę obserwatora: nie bierze czynnego udzia-
łu w prezentacji strategii, co jest wyłącznym 
obowiązkiem beneficjenta. To beneficjent pre-
zentuje strategię wdrażania projektu, jest za 
nią odpowiedzialny i odpowiada na pytania, 
rola opiekuna ma charakter czysto doradczy.

W przypadku warunkowej akceptacji strategii 
obecność opiekuna może się przyczynić do 
usprawnienia procesu przepływu informacji na 
temat zmian wymaganych w strategii, ponieważ 
IFP otrzymuje uwagi Sieci niejako „od ręki”, 
co w sytuacji, gdy Sieć nie może się zebrać  
i wydać opinii w ciągu 20 dni, może skutkować 
dłuższą przerwą w realizacji projektu innowa-
cyjnego. 



4.   Opiekun projektu innowacyjnego 
a ewaluacja 

5.  Opiekun projektu innowacyjnego 
a działania upowszechniające  
i włączające 

W przypadku projektu innowacyjnego wystę-
pują dwa rodzaje ewaluacji, które zobowią-
zany jest przeprowadzić beneficjent:
  ewaluacja projektu, która może obejmo-
wać cały projekt i jego elementy;

  ewaluacja produktu, która może wpłynąć 
na modyfikację produktu finalnego.

W projektach innowacyjnych testujących fun-
damentalne znaczenie mają zadania związa-
ne z upowszechnianiem produktu finalnego 
oraz włączaniem go do głównego nurtu polity-
ki. Stanowią one niejako − poza wypracowa-
niem nowego sposobu/modelu/metody roz-
wiązywania problemów w obszarach wsparcia  

Warto, aby opiekun projektu zapoznawał się 
na bieżąco z wynikami ewaluacji projektu 
(np. z raportami cząstkowymi) oraz z wynika-
mi ewaluacji produktu finalnego, co jest bar-
dzo istotne i może się okazać pomocne przy 
organizowaniu spotkania z beneficjentem 
przed walidacją produktu finalnego. 

PO KL − zasadniczą część projektu, z której 
beneficjent jest „rozliczany”. Trzeba pamię-
tać, że o sukcesie projektu innowacyjnego 
testującego nie decyduje tylko pozytywna 
walidacja produktu finalnego, ale właśnie 
jak najszersze włączenie danego rozwiąza-
nia do głównego nurtu polityki, zainicjowa-
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nie odpowiednich zmian legislacyjnych czy 
systemowych, które wpłyną na efektywne 
wykorzystanie innowacji na szerszą skalę lub,  
w przypadku projektów realizowanych w kom-
ponentach regionalnych, wdrożenie nowego 
rozwiązania przez odpowiednie miejscowe 
instytucje. 

IFP powinna zostać zaangażowana w działania 
upowszechniające i włączające w projektach 
innowacyjnych14. Opiekun projektu powinien 
być świadomy tego faktu i w imieniu IFP powi-
nien wspierać działania podejmowane przez 
beneficjenta.

W ramach przygotowania strategii wdrażania 
projektu innowacyjnego beneficjent przy-
gotowuje również strategię upowszechnia-
nia produktu finalnego oraz włączania go do 
głównego nurtu polityki. Opiekun projektu 

powinien zwrócić uwagę, w jaki sposób In-
stytucje Pośredniczące / Instytucje Pośred-
niczące II stopnia mogłyby się przyczynić  
do realizacji procesu włączania i upowszech-
niania m.in. poprzez:
  wsparcie nawiązywania kontaktów i wy-
miany doświadczeń między beneficjentami  
z tego samego tematu;

  wsparcie w nawiązywaniu kontaktów mię-
dzy beneficjentami a komórkami meryto-
rycznymi urzędu, działającymi w obszarze, 
którego dotyczy projekt;

  zgłaszanie beneficjentów projektów  
innowacyjnych do prezentacji/wystąpień 
podczas konferencji lub seminariów orga-
nizowanych przez IFP;

  ułatwianie kontaktów beneficjentów z ko-
mórką do spraw promocji i informacji w IFP;

  zgłaszanie projektów innowacyjnych  
do konkursów (np. „Dobre praktyki EFS”).

14  Por. szerzej: Wsparcie udzielane przez IP/IP2, w: Upowszechnianie i mainstreaming w projektach innowacyjnych PO KL. Poradnik, 
Krajowa Instytucja Wspomagająca, Centrum Projektów Europejskich, Warszawa 2010.



6.  Wykaz dokumentów i publikacji 
dotyczących projektów 
innowacyjnych, które powinien 
znać opiekun projektu 
innowacyjnego 

  Empowerment w projektach innowacyj-
nych, Krajowa Instytucja Wspomagająca, 
Centrum Projektów Europejskich, Warsza-
wa 2010. 

  Koncepcja funkcjonowania Sieci Tematycz-
nych w okresie programowania 2007 − 2013 
w ramach PO KL, Krajowa Instytucja Wspo-
magająca, Centrum Projektów Europejskich 
Warszawa 2010.

  Poradnik dla oceniających projekty innowa-
cyjne i projekty współpracy ponadnarodowej, 
Krajowa Instytucja Wspomagająca, Centrum 
Projektów Europejskich, Warszawa 2010.

  Projekty innowacyjne. Poradnik dla pro-
jektodawców w PO KL, Krajowa Instytucja 
Wspomagająca, Centrum Projektów Euro-
pejskich, Warszawa 2011. 

  Projekty współpracy ponadnarodowej. Pod-
ręcznik dla projektodawców, Biuro Koordy-
nacji Kształcenia Kadr, Fundacja „Fundusz 
Współpracy”, Warszawa 2009.

  Upowszechnianie i mainstreaming w projek-
tach innowacyjnych PO KL. Poradnik, Krajo-
wa Instytucja Wspomagająca, Centrum Pro-
jektów Europejskich, Warszawa 2010.

  Wytyczne w zakresie kwalifikowania wy-
datków w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, Warszawa, 22 listopada 2010. 

  Wytyczne w zakresie wdrażania projektów 
innowacyjnych i współpracy ponadnarodo-
wej w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, 1 kwietnia  2009.

  Zasady dokonywania wyboru projektów  
w ramach PO KL, Ministerstwo Rozwoju Re-
gionalnego, Warszawa, 10 lipca 2009.

  Zasady finansowania Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego, Warszawa, 21 grudnia 2010.
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Zamiast podsumowania

Celem niniejszego miniporadnika jest zwró-
cenie uwagi na fakt, iż projekty innowacyjne, 
zwłaszcza jeśli są wzbogacone o komponent 
współpracy ponadnarodowej, ze względu na 
swój wyjątkowy charakter − z jednej strony 
związany z pracą nad unikatowymi, nowator-
skimi rozwiązaniami, z drugiej zaś ze zwięk-
szonym ryzykiem, a co się z tym wiąże, z ko-
niecznością elastycznego zarządzania takimi 
projektami przez beneficjentów − wymagają 
również niestandardowej opieki oraz zwięk-
szonego zaangażowania ze strony przedsta-
wicieli Instytucji Pośredniczących / Instytucji 
Pośredniczących II stopnia. Łączy się to przede 
wszystkim z symbolicznym „wyjściem opieku-
nów projektów innowacyjnych zza biurka”,  
co oznacza zwiększony kontakt z beneficjenta-
mi, a także konieczność poznania przez opie-
kunów założeń, idei, szans i zagrożeń przedsię-
wzięć innowacyjnych oraz zdobycia większej 
wiedzy na temat danego projektu. Bez przesa-
dy można stwierdzić, że sukces projektów inno-
wacyjnych zależy od zrozumienia i skutecznej 

współpracy obu stron umowy o dofinansowa-
nie − beneficjentów oraz opiekunów projektów  
z ramienia Instytucji Pośredniczących / Insty-
tucji Pośredniczących II stopnia. 

Opiekunami projektów innowacyjnych powin-
ny być zatem osoby mające doświadczenie  
w nadzorze/koordynacji projektów, zwłaszcza 
tych o charakterze innowacyjnym. W przy- 
padku zaś projektów przewidujących współ-
pracę ponadnarodową osoby takie powinny 
znać odpowiednie języki obce. 

Mamy nadzieję, że wskazówki zawarte w ni-
niejszym poradniku okażą się w jak najwięk-
szym stopniu pomocne i przyczynią się do 
sprawnej realizacji przedsięwzięć innowa-
cyjnych. Zapraszamy również do zapoznania 
się z załączonymi Zaleceniami KIW w zakresie 
przeglądu okresowego projektów innowacyj-
nych w ramach PO KL, których zastosowanie 
może również pomóc opiekunom projektów  
w sprawnej realizacji powierzonych im zadań.



Zalecenia KIW w zakresie 
przeglądu okresowego projektów 
innowacyjnych w ramach PO KL

Co to jest przegląd okresowy?
Procedura okresowego przeglądu projek-
tów została już przetestowana w Programie 
Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Przeglą-
dy takie dawały możliwość oceny postępów 
projektów z szerokiej perspektywy oraz zin-
tegrowania działań partnerów wokół zadań 
kluczowych dla rozwoju produktu. Dlatego 
w ramach rekomendacji zawartych w rapor-
cie końcowym z badania „Ewaluacja bieżąca 
Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL 
dla Polski 2004−2006” autorzy zalecili, aby  
w nowej perspektywie finansowej, w bardziej 
skomplikowanych programach wdrożyć regu-
larną praktykę okresowych spotkań przeglą-
dowych z wykonawcami projektów. Ze wzglę-
du na specyfikę projektów innowacyjnych  
i ich wyższy, niż w projektach standardowych, 
poziom trudności postanowiono zapewnić obu 
stronom (Instytucji Finansującej Projekt oraz 
beneficjentowi) dodatkowe narzędzie współ-
pracy, czyli przegląd okresowy projektu.

W obecnym okresie programowania − zgodnie 
z Wytycznymi w zakresie wdrażania projektów 

innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki − Instytucje Pośredniczące / Instytucje 
Pośredniczące II stopnia organizują co naj-
mniej raz w roku okresowe przeglądy projek-
tów innowacyjnych testujących, polegające na 
spotkaniach z beneficjentami, w trakcie któ-
rych weryfikowane są założenia projektu oraz 
postęp w jego realizacji względem założeń 
strategii wdrażania projektu. Wynikiem prze-
glądów mogą być m.in. konieczność aktualiza-
cji strategii lub decyzja IP/IP2 o zmniejszeniu 
wartości projektu czy nawet o rozwiązaniu 
umowy o dofinansowanie projektu.

Taki przegląd może zostać wykorzystany 
przez Instytucję Finansującą Projekt oraz 
przez samych beneficjentów jako narzę-
dzie okresowej oceny postępów w realizacji 
projektu innowacyjnego PO KL, ułatwiające 
bezpośredni kontakt z beneficjentem i wpro-
wadzające równorzędny dialog dwóch stron.  
W konsekwencji stanowi instrument wspiera-
jący realizację projektów innowacyjnych za-
równo z perspektywy beneficjenta, jak i IFP.
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Terminy dokonania przeglądów 
okresowych
Konieczne jest zorganizowanie pierwszego 
przeglądu po ocenie strategii wdrażania pro-
jektu innowacyjnego (kończącej I etap wdra-
żania projektu), np. po fazie testowania lub 
fazie analizy rzeczywistych efektów testowa-
nego produktu. 

Zgodnie z zapisami Wytycznych, przeglądu 
dokonuje się co najmniej raz w roku. Nale-
ży wybrać taki moment, w którym IFP może 
obiektywnie ocenić postęp w realizacji projek-
tu względem założeń strategii jego wdrażania. 
Dla IFP wskazówką w planowaniu przeglądów 
powinny być kamienie milowe projektu, opi-
sane w części VII strategii wdrażania projektu 
innowacyjnego.

KIW zaleca, aby po podpisaniu umowy o dofinan-
sowanie projektu terminy dokonania przeglądu 
okresowego zostały ustalone pisemnie przez 
opiekuna projektu w uzgodnieniu z beneficjen-
tem, z uwzględnieniem możliwości zmiany ter-
minu w zależności od stanu realizacji projektu. 

Ważne!

Przegląd najlepiej przeprowadzać po zakończeniu 

danej fazy, a przed rozpoczęciem kolejnej, dzięki 

czemu możliwe jest dokonanie na danym etapie 

całościowej oceny stanu realizacji projektu.

Należy pamiętać, że w przeglądzie okresowym 
ocenie podlegają założenia projektu, a także 
postęp w realizacji zadań względem strategii.

Uczestnicy przeglądu
Ze strony IFP w przeglądzie powinni uczestni-
czyć:
  opiekun projektu (jeżeli wnioski o płatność 
są weryfikowane w innej komórce − również 
pracownik ds. obsługi finansowej projektu);

  pracownik z wydziału kontroli;
  ekspert (najlepiej ten, który oceniał strate-
gię wdrażania projektu innowacyjnego);

oraz
  pracownik z wydziału zajmującego się ewa-
luacją projektów w ramach PO KL; 

  przedstawiciel/przedstawiciele Sieci Tema-
tycznej.

Nie należy mylić przeglądu okresowego projektu 

innowacyjnego z bieżącą pomocą w przypadku 

pojawienia się problemów. Tego typu wsparcie be-

neficjent powinien uzyskiwać od opiekuna projek-

tu w IFP ad hoc. 

W przypadku przeglądu chodzi o pomoc w razie 

pojawienia się trudności, które mogą w znaczą-

cy sposób wpłynąć na realizację projektu oraz na 

osiągnięcie zakładanego celu. W trakcie przeglądu 

beneficjenci powinni poruszyć te problemy, które 

utrudniają im prawidłową realizację strategii wdra-

żania projektu innowacyjnego.



Ze strony beneficjenta w przeglądzie powinni 
uczestniczyć:
  kierownik organizacyjny / koordynator projektu;
  kierownik merytoryczny projektu;
  osoba odpowiedzialna za kwestie finansowe.

IFP powinna powiadomić beneficjenta o pla-
nowanym terminie dokonania przeglądu przy-
najmniej na 10 dni roboczych przed jego 

Ważne!

W związku ze zróżnicowaniem struktur organizacyj-

nych instytucji wdrażających, osoby wytypowane do 

przeglądu nie tyle muszą być pracownikami wyżej 

wymienionych wydziałów, ile zakres wykonywanych 

przez nie obowiązków powinien obejmować wspo-

mniane zagadnienia. Ważne!

Przegląd okresowy projektu innowacyjnego PO KL 

powinien być przeprowadzony w taki sposób, 

aby dać odpowiedź na następujące pytania: Czy 

stan realizacji projektu na danym etapie pozwoli 

na osiągnięcie głównego celu projektu? Czy dzia-

łania są odpowiednio dobrane? Czy wskaźniki 

odpowiadające poszczególnym fazom realizacji 

są osiągane? Czy wszystko odbywa się zgodnie  

z harmonogramem / kamieniami milowymi? Czy 

za postępem rzeczowym idzie postęp finansowy? 

rozpoczęciem17. Powinna również przekazać 
beneficjentowi listę zagadnień, które zosta-
ną poruszone w trakcie przeglądu okresowe-
go oraz listę ewentualnych dokumentów po-
trzebnych do dokonania przeglądu.

17  Miejsce przeprowadzenia przeglądu okresowego ustalają obie strony. Spotkanie może się odbywać w siedzibie beneficjenta lub w sie- 
dzibie IFP.
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Lista zagadnień koniecznych 
do omówienia podczas przeglądu 
okresowego

1. Horyzontalna ocena postępu wdrażania 
strategii projektu innowacyjnego pod kątem 
osiągnięcia celów projektu:
  ocena przebiegu działań testujących;
  ocena działań upowszechniających i włą-
czających. 

2. Stan zawansowania realizacji projektu: 
  szczegółowy opis bieżących zadań;
  analiza ryzyka, wskazanie problemów, któ-
re pojawiły się w trakcie realizacji projektu 
oraz sposobów ich rozwiązania;

  poziom wydatkowania środków (postęp fi-
nansowy w realizacji projektu);

  ocena funkcjonowania partnerstwa (jeśli 
projekt jest realizowany w partnerstwie);

  harmonogram dalszych działań/etapów  
w projekcie;

  ocena dotychczasowych działań upowszech-
niających i włączających.

W trakcie spotkania beneficjenci powinni przed-
stawić poszczególne zagadnienia oraz odpo-
wiedzieć na pytania przedstawicieli IFP oraz 
przedstawicieli Sieci Tematycznej, sygnalizować 
wątpliwości, które pojawiły się w trakcie realiza-
cji projektu, a także informować o zapotrzebowa-
niu na wsparcie ze strony IFP i Sieci Tematycznej 
(zwłaszcza w zakresie działań upowszechniają-
cych). Przedstawiciele IFP i Sieci Tematycznej 
powinni w trakcie przeglądu udzielać informacji 
zwrotnych dotyczących poszczególnych kwestii 
poruszanych przez beneficjentów. 

Po spotkaniu opiekun projektu w IFP w cią-
gu 5 dni roboczych od dnia spotkania sporzą-
dza protokół, który następnie podpisują obie 
strony (przedstawiciel IFP oraz przedstawi-
ciel beneficjenta). Protokół zawiera wnioski  
i rekomendacje dla beneficjenta. Załączni-
kiem powinien być arkusz przeglądu okreso-
wego projektu innowacyjnego.

IFP powinna przekazać podpisany protokół 
członkom Sieci Tematycznej (przez właściwy 
Sekretariat ST).



Przykładowy wzór arkusza przeglądu 
okresowego projektu innowacyjnego

Temat innowacyjny 

Numer konkursu

Nazwa beneficjenta

Tytuł projektu

Numer umowy

Opiekun projektu w IFP

Data dokonania przeglądu

1.  Jak przebiegały działania testujące w projekcie? Proszę wskazać na ewentualne problemy, 
podsumować tę fazę realizacji projektu, przedstawić wstępne wyniki.

 ..............................................................................................................

2.  Jaki jest udział grup docelowych w realizacji projektu? W jaki sposób beneficjent realizuje 
zasadę empowerment oraz jak zapewni jej realizację na kolejnych etapach projektu?

 ..............................................................................................................

3.  Jak przebiega upowszechnianie i włączanie wstępnej wersji produktu/produktu finalnego do 
głównego nurtu polityki? Jakie działania wskazane w strategii podjął beneficjent? Jakie pro-
blemy zostały zidentyfikowane w tym obszarze?

 ..............................................................................................................

Horyzontalna ocena postępu wdrażania 
strategii projektu innowacyjnego 

pod kątem osiągnięcia celów projektu
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 1.  Na jakim etapie znajduje się realizacja projektu innowacyjnego? 
   ...............................................................................................................

 2.  W jaki sposób przebiega realizacja strategii wdrażania projektu innowacyjnego? Proszę wska-
zać ewentualne utrudnienia, przeszkody w prawidłowej i terminowej realizacji projektu.

   ...............................................................................................................

 3.  Jakie ryzyka wystąpiły do tej pory w trakcie realizacji projektu? Jakie działania podjął be-
neficjent w celu minimalizacji ryzyka? Czy istnieje ryzyko opóźnienia realizacji projektu?

   ...............................................................................................................

 4.  Czy poszczególne działania realizowane są zgodne z zakładanymi terminami? Czy uległy 
przesunięciu terminy przeprowadzenia działań, które mają istotny wpływ na realizację ca-
łego przedsięwzięcia? Czy powstałe problemy mogą stanowić przeszkodę w dalszej realiza-
cji projektu? Jeżeli tak, to jakie działania naprawcze proponuje projektodawca?

   ...............................................................................................................

 5.  Jak oceniają Państwo realizację projektu w partnerstwie? W jaki sposób partnerstwo przy-
czynia się do usprawnienia realizacji projektu? W jakie działania zaangażowany był partner 
na etapie realizacji projektu? Jaka była jego rola? Jak przebiegała współpraca przy realiza-
cji poszczególnych działań?

   ...............................................................................................................

 6.  Jakie są dalsze działania planowane w ramach projektu?
   ...............................................................................................................

 7.  Termin złożenia produktu finalnego do walidacji.
   ...............................................................................................................

Stan zaawansowania projektu



Podpis przedstawiciela IFP

....................................

Podpis beneficjenta

....................................

 8.  Jaki jest stopień wydatkowania środków z projektu?
   ...............................................................................................................

 9.  Jaka jest dotychczasowa ocena przebiegu realizacji projektu innowacyjnego przez benefi-
cjenta?

   ...............................................................................................................

10.  Inne kwestie, poruszone podczas przeglądu, związane z realizacją projektu.
   ...............................................................................................................

Wnioski i rekomendacje wynikające z przeglądu 
....................................................................................................................
....................................................................................................................

Czy zachodzi konieczność aktualizacji strategii lub podjęcia przez IFP decyzji o zmniejsze-
niu wartości projektu lub rozwiązaniu umowy o dofinansowanie projektu? 
....................................................................................................................
....................................................................................................................
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