
 

 

 
SZCZEGÓŁOWY PROGRAM KONSULTACJI W URZĘDZIE MARSZAŁKOWSKIM 

W RAMACH WIZYTY STUDYJNEJ 
„PERSPEKTYWY DLA INNOWACJI – możliwości i zakres wdrożenia produktów projektów 

innowacyjnych i ponadnarodowych w nowym okresie finansowania 2014 -2020" 
 

Białystok, ul. Poleska 89 
 III piętro, SALA B 

 

Dzień 1II (piątek 13 czerwca) SEMINARIUM WDROŻENIOWE 

Sesja panelowa 3: Mainstreaming innowacji w perspektywie 2014-2020 

09.00 – 09.30 

09.00 – 09.15 

09.15 – 09.30 

09.30 – 11.00          

 

09.30 – 10.00 

10.00 – 10.15 

10.15 – 10.30 

10.30 – 10.45 

10.30 – 10.45 

11.00 – 12.00          

11.00 – 11.15 

11.15 – 11.30 

 

 Prezentacja wyników prac panelowych: omówienie rekomendacji i wniosków z wizyty terenowych 

 Rekomendacje z prac panelowych – prezentacja rekomendacji wdrożeniowych w zakresie innowacji 

społecznych – Michał Skarzyński – Fundacja BFKK  

 Inspiracje dla regionów – omówienie kluczowych wniosków i inspiracji z wizyt terenowych u beneficjentów 

projektów innowacyjnych - Paulina Chodyra Krajowa Instytucja Wspomagająca  

 Mainstreaming w dokumentach strategicznych: Dyskusja dotycząca dalszych praca nad dokumentami 

programowymi na nowych okres finansowania w kontekście doświadczeń PO KL – przedstawiciel departamentu RPO, 
Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego 

 Mainstreaming INNOWACJI w ramach PO KL (Rynek Pracy) – dobre praktyki w zakresie 

wdrażania produktów finalnych projektów innowacyjnych w konkurach PO KL –  Janina Mironowicz, Dyrektor 
WUP w Białymstoku 

 Mainstreaming INNOWACJI w ramach PO KL (Edukacja Zawodowa, Integracja 
społeczna) – dobre praktyki w zakresie wdrażania produktów finalnych projektów innowacyjnych w konkurach PO 

KL –  Elżbieta Romańczuk, Dyrektor Departamentu EFS , Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego 

 Obszary dla INNOWACJI w RPO dla woj. podlaskiego ramach – wdrażanie produktów 

finalnych projektów innowacyjnych w nowy okres programowania –  Elżbieta Romańczuk, w imieniu 
Departamentu Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego 

 Konsultacje Społeczne dokumentów strategicznych – doświadczenia w zgłaszaniu uwag do RPO 

na rzecz zastosowania wypracowanych innowacji w nowym okresie programowania –  prof. Bogusław Plawgo, 
Uniwersytet w Białymstoku, Fundacja BFKK, Michał Skarzyński – Fundacja BFKK 

 Dokumentu strategiczne na poziomie lokalnym – obszary zastosowania innowacji społecznych w 

ramach ZIT dla miasta Białystok – koncepcja Centrum Kompetencji  –  dr Dorota Perło, Miasto Białystok, 
Uniwersytet w Białymstoku 

 Dyskusje i program dalszych prac ponadregionalnych: Dyskusja nad perspektywą wdrożenia innowacji 

w politykę krajową – procesy i ścieżki mainstreamingu z zaangażowaniem administracji rządowej  

 Kompetencje asesorów i KOP jako kluczowy instrument wdrożenia innowacji – 
bariery i wzywania stojące przed komisjami oceny projektów w nowym okresie programowania –  Polskie 
Stowarzyszenie Ekspertów i Asesorów Funduszy Unii Europejskiej 

 Kryteria strategiczne, kryteria wyboru, ścieżki mainstreamingu – dyskusja nad rolą 

Instytucji Pośredniczących we wdrażaniu innowacji w nowych okresie programowania  

 Dyskusje i wolnie wnioski – współpraca pomiędzy regionami 

12.00 – 13.00 

13.30 - 16.30 

 Wykwaterowanie i Obiad  

 Powrót do Warszawy 

 


