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ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ ‘ZDECYDUJ SIĘ NA INNOWACJĘ’ 

 14 listopada 2013 r. w Warszawie odbędzie się konferencja podsumowująca kolejny rok 
realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych ze 
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Konferencja jest organizowana przez 
Krajową Instytucję Wspomagającą (KIW) - Centrum Projektów Europejskich oraz 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. 

Konferencja połączona z targami wystawienniczymi pod hasłem Zdecyduj się na 
Innowację! odbędzie się 14 listopada 2013 r. w gmachu Biblioteki Narodowej w Warszawie 
(al. Niepodległości 213, wejście A). 

Głównym celem wydarzenia będzie zaprezentowanie wypracowanych w ramach 
Programu Kapitał Ludzki nowych sposobów rozwiązywania aktualnych problemów szeroko 
rozumianej polityki społecznej. Program konferencji obejmuje cztery bloki tematyczne 
poświęcone prezentacji przedsięwzięć innowacyjnych oraz współpracy ponadnarodowej w 
obszarach: zatrudnienie i integracja społeczna, edukacja i szkolnictwo wyższe, 
adaptacyjność oraz dobre rządzenie. 

Zaproszeni realizatorzy projektów omówią specyfikę wypracowanych przykładowych 
nowatorskich rozwiązań oraz przedstawią korzyści, jakie można uzyskać z ich zastosowania 
w praktyce. Uczestnicy wydarzenia będą mieli także okazję zapoznać się szczegółowo z 
kilkudziesięcioma rozwiązaniami prezentowanymi na stoiskach wystawienniczych oraz 
porozmawiać z ich twórcami. 

Konferencję uświetni gala wręczenia statuetek i dyplomów zwycięzcom zorganizowanego 
przez KIW w czerwcu tego roku konkursu pn. „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i 
Współpracy Ponadnarodowej PO KL". 

Zgłoszenia należy przesyłać na dedykowanym formularzu do 5 listopada 2013 r., wyłącznie 
pocztą elektroniczną, na adres: konferencja2013@cpe.gov.pl. Udział w konferencji jest 
bezpłatny. 

Jednocześnie informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona, a o możliwości udziału w 
konferencji decyduje kolejność nadsyłania zgłoszeń. 

 Link do strony z informacją, formularzem zgłoszeniowym oraz programem konferencji: 

http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1431:zdecyduj-si%C4%99-na-
innowacj%C4%99-konferencja%E2%80%93targi-krajowej-instytucji-wspomagaj%C4%85cej-%E2%80%93-
centrum-projekt%C3%B3w-europejskich&Itemid=193&lang=pl 

mailto:konferencja2013@cpe.gov.pl
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1431:zdecyduj-si%C4%99-na-innowacj%C4%99-konferencja%E2%80%93targi-krajowej-instytucji-wspomagaj%C4%85cej-%E2%80%93-centrum-projekt%C3%B3w-europejskich&Itemid=193&lang=pl
http://www.kiw-pokl.org.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=1431:zdecyduj-si%C4%99-na-innowacj%C4%99-konferencja%E2%80%93targi-krajowej-instytucji-wspomagaj%C4%85cej-%E2%80%93-centrum-projekt%C3%B3w-europejskich&Itemid=193&lang=pl
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‘BRing. NAUKI SPOŁECZNE DLA GOSPODARKI’- PROGRAM SZKOLENIOWY I STAŻOWY DLA 
NAUKOWCÓW 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniach i stażach organizowanych przez 
Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa Tischnera realizującą obecnie projekt „BRing. 
Nauki społeczne dla gospodarki". 
  
Projekt „BRing. Nauki społeczne dla gospodarki" obejmuje program szkoleniowy 
dotyczących praktycznych aspektów współpracy nauk społecznych z gospodarką oraz 
program płatnych staży dla naukowców w podmiotach otoczenia gospodarczego (firmy, 
organizacje pozarządowe, instytucje publiczne).Projekt skierowany jest do naukowców z 
szeroko pojmowanych dziedzin społecznych (m.in. socjologii, psychologii, pedagogiki, 
ekonomii, politologii) zatrudnionych na etatach naukowych i naukowo-dydaktycznych w 
szkołach wyższych, instytutach badawczych i instytutach naukowych PAN. 
  

 Szkolenia 

Szkolenia odbywają się w ośrodkach akademickich w całej Polsce. Program szkoleniowy 
obejmuje 4 moduły. Każdy moduł ma formę dwudniowego szkolenia (łącznie 64 godziny 
zajęć). Na zakończenie cyklu szkoleniowego każdy z uczestników otrzymuje certyfikat 
potwierdzający udział w programie. Szkolenia prowadzone są aktywnymi metodami 
nauczania, włączając w to metodę case studies, action learning itp. 
  
I moduł: Jak znaleźć pomysł na współpracę z gospodarką? 
Poszukiwanie i rozwój pomysłu. Formy działalności związanej z komercjalizacją, rodzaje 
oferowanych produktów. Przebieg rozwoju działalności komercjalizacyjnej. Punkty 
krytyczne i rozwiązania. 
 
II moduł: Jak zarządzać innowacyjnym projektem? 
Planowanie działalności związanej z komercjalizacją. Definiowanie produktu i odbiorców. 
Planowanie pracy i przygotowywanie harmonogramu. Planowanie finansów i innych 
zasobów. Zarządzanie zespołem, zarządzenie ryzykiem. Wybór modelu biznesowego. 
 
III moduł: Gdzie znaleźć finansowanie dla swojego pomysłu i jak chronić swoją 
własność intelektualną? 
Finansowanie i budżetowanie innowacyjnego projektu i rezultatów prac badawczych. 
Komercyjne i niekomercyjne źródła finansowania. Prawne aspekty działalności i ochrona 
własności intelektualnej. 
 
IV moduł: Jak skutecznie wypromować swój pomysł na rynku? 
Promocja produktów i usług związanych z komercjalizacją wiedzy z zakresu nauk 
społecznych. Wybór i charakterystyka grup docelowych. Przygotowywanie dokumentów 
strategicznych. Narzędzia promocji. 

Pierwsze szkolenie w Warszawie odbędzie się 15-16 listopada r. 

Rekrutacja trwa do 5 listopada 2013 r. 
  

 Staże 

Spośród uczestników szkoleń wyłonionych zostanie 50 stażystów, którzy zrealizują 
innowacyjne projekty na rzecz wybranych przez siebie podmiotów otoczenia 
gospodarczego. Podczas czteromiesięcznych staży uczestnicy otrzymają łączne 
wynagrodzenie w wysokości  12 000 zł brutto za przygotowywany przez siebie projekt. 
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Staż to możliwość realnego sprawdzenia się na rynku. Polega na zrealizowaniu przez 
naukowca innowacyjnego projektu na rzecz wybranego podmiotu otoczenia gospodarczego. 
(I, II i III sektor). Wynagrodzenie dla naukowca wynosi 3000 zł brutto miesięcznie (łącznie 
12 000 zł brutto). 
  
Więcej informacji znajda Państwo na stronie Projektu: www.bepluser.pl 
 

 

ZMIANA PLANU DZIAŁANIA DLA PRIORYTETU IV PO KL 

Uprzejmie informujemy, że Instytucja Zarządzająca, działając na podstawie uchwały nr 
133 Komitetu Monitorującego PO KL z dn. 11 września 2013 r., zatwierdziła Plan działania 
na 2013 rok dla Priorytetu IV PO KL. 

 
Zmiana Planu działania została dokonana w zakresie dodania zatwierdzonej przez KM 
fiszki planowanego konkursu w Poddziałaniu 4.1.1. 

Z informacji uzyskanych w NCBiR planowany termin ogłoszenia konkursu to przełom 
października i listopada. Szczegółowe informacje nt. konkursu prześlemy Państwu w 
kolejnym numerze newslettera. 

Link do strony z informacją oraz Planem działania: http://www.ncbir.pl/fundusze-

europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2351,zmiana-planu-dzialania-dla-
priorytetu-iv-na-2013-r-.html 

________________________________________________________________________ 

 

 

SZKOLENIE SPECJALISTYCZNE: PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA DOSTAWY I USŁUGI 
W RAMACH RPOWM 2007 - 2013 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych zaprasza do udziału w bezpłatnym 
szkoleniu specjalistycznym pt.: „Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 
organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych.  

Szkolenie odbędzie się 31 października 2013 r. 

Uczestnikami szkoleń mogą być przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, osoby 
prawne z sektora prywatnego i sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne 
prowadzące działalność gospodarczą. 

Celem szkolenia jest rozwój kompetencji i wsparcie potencjalnych beneficjentów oraz 
beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-
2013 w zakresie Prawa Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. 

 Uczestnicy będą mieli możliwość uzyskać wiedzę specjalistyczną, dokonać analizy 
praktycznych przykładów oraz skorzystać z konsultacji indywidualnych. 

http://www.bepluser.pl/
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2351,zmiana-planu-dzialania-dla-priorytetu-iv-na-2013-r-.html
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2351,zmiana-planu-dzialania-dla-priorytetu-iv-na-2013-r-.html
http://www.ncbir.pl/fundusze-europejskie/program-operacyjny-kapital-ludzki/aktualnosci/art,2351,zmiana-planu-dzialania-dla-priorytetu-iv-na-2013-r-.html
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 W trakcie szkolenia zostaną poruszone następujące zagadnienia: 

 Przebieg postępowania w zależności od wybranego trybu udzielenia zamówienia, 
 Warunki udziału w postępowaniu, 
 Czynności obligatoryjne w postępowaniach prowadzonych w zależności od wartości 

szacunkowej zamówienia - procedura „krajowa” i „europejska”, 
 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 
 Warunki udziału w postępowaniu, 
 Kryteria oceny ofert, 
 Odpowiedzialność dyscyplinarna osób zajmujących się zamówieniami publicznymi, 
 Wybór najkorzystniejszej oferty, 
 Umowy w sprawach zamówień publicznych, 
 Nieprawidłowe wykorzystanie i rozliczenie środków UE- „Wymierzanie korekt 

finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją 
projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE”. 

  

Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe oraz zaświadczanie potwierdzające udział  
w szkoleniu. 

Szkolenie ma charakter interaktywnych warsztatów wykorzystujących wszelkie formy 
aktywizujące uczestników takie jak: mini-wykłady, burze mózgów, testy i kwestionariusze, 
studia przypadków, dyskusje modelowane – wszystkie wykorzystywane techniki 
charakteryzują się dążeniem do aktywnego udziału uczestników w zajęciach. 

 Szkolenia z tematu „Prawo Zamówień Publicznych na dostawy i usługi w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013” 
poprowadzą dla Państwa eksperci z danej dziedziny. Zgodnie z informacją zamieszczoną w 
programie szkolenia, dla każdego z terminów będzie to jeden z niżej wymienionych 
trenerów: 

Adam Daramola – prawnik, absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Obecnie specjalista w Departamencie Kontroli organu administracji 
rządowej zajmujący się w praktyce zawodowej zamówieniami publicznymi, trener z 
zakresu zamówień publicznych (szeroka praktyka w prowadzeniu wielu szkoleń i 
warsztatów dla zamawiających, wykonawców i instytucji kontrolnych). Wykładowca na 
Podyplomowych Studiach - Prawo Zamówień Publicznych na Uniwersytecie Warmińsko-
Mazurskim i Podyplomowych Studiach - Zamówienia Publiczne na SGGW oraz na WSP TWP 
w Warszawie. 

 Beata Knap - Specjalista ds. Funduszy Unijnych, absolwent Nauk Politycznych ze 
specjalizacją Integracja Europejska na Uniwersytecie Zielonogórskim oraz Administracji na 
Uniwersytecie Wrocławskim. Certyfikowana trenerka szkoły dla trenerów biznesu. 
Doświadczony praktyk w przygotowaniu i rozliczaniu projektów współfinansowanych z 
Regionalnych Programów Operacyjnych. Prowadzi doradztwo dla MŚP w zakresie 
zewnętrznych źródeł dofinansowania oraz zarządzania strategicznego. Obecnie 
Koordynator projektu zajmujący się w praktyce zagadnieniami pomocy publicznej, 
doświadczona trenerka prowadząca szkolenia z zamówień publicznych. 

  

Liczba miejsc jest ograniczona. Maksymalna liczba uczestników podczas jednego szkolenia 
to 18 osób. O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. 
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Program szkolenia, Regulamin rekrutacji oraz Ankieta zgłoszeniowa dostępne są na 
stronie: 
http://rpo.mazowia.eu/szkolenia/szkolenie-specjalistyczne-prawo-zamowien-publicznych-na-
dostawy-i-uslugi-w-ramach-rpowm-2007-2013-w-warszawie-w-terminie-31-10-2013.html  
 

 

SZKOLENIE EKSPERCKIE: UDZIELANIE ZAMÓWIENIA NA ROBOTY BUDOWLANE 
REALIZOWANE W RAMACH RPOWM 2007 - 2013 

Mazowiecka Jednostka Programów Unijnych zaprasza beneficjentów oraz potencjalnych 
beneficjentów RPO WM 2007-2013 na szkolenie eksperckie pt. „Udzielanie zamówienia na 
roboty budowlane realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2007-2013”. Udział w szkoleniu to możliwość 
szczegółowego poznania zagadnień związanych z zamówieniami na roboty budowlane po 
nowelizacji ustawy PZP. 

Każdy uczestnik będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji (w zakresie tematu 
szkolenia) prowadzonych przez dr Ewarysta Kowalczyka. 

Szkolenie planowane jest na 12 listopada 2013 roku. 

Program szkolenia, Regulamin rekrutacji oraz Ankieta zgłoszeniowa dostępne są na 
stronie: 
http://rpo.mazowia.eu/szkolenia/szkolenie-eksperckie-udzielanie-zamowienia-na-roboty-
budowlane-realizowane-w-ramach-rpowm-2007-2013-warszawa-planowane-dnia-12-11-2013-r.html 
 

 

______________________________________________________________________  

WSZYSTKIE AKTUALNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNDUSZY STRUKTURALNYCH 
ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE NASZEGO BIURA  

www.bwr.uw.edu.pl 
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