
 

 

 

 

 „PERSPEKTYWY DLA INNOWACJI – możliwości i zakres wdrożenia produktów projektów 

innowacyjnych i ponadnarodowych w nowym okresie finansowania 2014 -2020" 

Dzień 1 (środa 11 czerwca) SEMINARIUM WPROWADZAJĄCE 

10.30 - 11.00 

11.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 15.15 

15.15 – 15.30           

15.30 – 16.00 

16.00 – 16.30   
   

 Zbiórka uczestników wizyty 

 Przejazd do Białegostoku 

 Zakwaterowanie i Obiad 

 Perspektywy dla Innowacji: prezentacja głównych obszarów innowacji społecznych oraz programu wizyty studyjnej, 

powitanie Gości -  Zarząd Fundacji BFKK 

 Wyzwania dla regionu: prezentacja głównych wyzwań rozwojowych stojących przed regonami w nowym okresie 

programowania – prof. Bogusław Plawgo  

 Panel 1: Innowacje społeczne dla RYNKU PRACY: prezentacja projektów innowacyjnych związanych z 

aktywizacją zawodową i integracją społeczną – Michał Skarzyński  

 Panel 2: Innowacje społeczne w EDUKACJI ZAWODOWEJ: prezentacja projektów innowacyjnych 

związanych ze szkolnictwem zawodowym – Michał Skarzyński 

16.30 – 17.00  Przerwa kawowa – dyskusje w kuluarach, zgłaszanie zagadnień do dyskusji 

Sesja panelowa 1: Aktywność zawodowa 

17.00 – 17.45           

17.45 – 18.30  

18.30 – 19.00                    

 Prezentacja innowacji społecznych 50+ – prezentacja produktów finalnych projektów INNOWACJE 50+ 

(utrzymanie aktywności zawodowej kobiet, pracowników MŚP oraz mieszkańców wsi 50+) – dr Cecylia Sadowska-Snarska  

 Prezentacja innowacji rynku pracy – prezentacja produktów finalnych projektów INNOWACJE RYNKU 

PRACY (aktywizacja grup defaworyzowanych na rynku pracy w zawodach niszowych, ginących i mało popularnych)., 

KILOMETR ZERO (model przedsiębiorczości na obszarach wiejskich poza rolnictwem w procesie rozwoju lokalnego), 
INNOWACJE 15+ (modele aktywizacji i integracji społecznej młodzieży) – Michał Skarzyński – Fundacja BFKK 

 Priorytety wdrożenia  – dyskusja nad perspektywą wdrożenia innowacji społecznych w zakresie polityki rynku pracy 

– priorytety, grupy docelowe, kryteria strategiczne  

19.00  Kolacja 

Dzień 1I (czwartek 12 czerwca) KONSULTACJE TERENOWE 

Sesja panelowa 2: Edukacja zawodowa na potrzeby przedsiębiorców 

07.00 – 08.30 

09.00 – 10.30           

10.30 – 11.00  

 Śniadanie 

 Prezentacja innowacji edukacyjnych – prezentacja modelu modernizacji szkolnictwa zawodowego – 

INNOWACJE EDUKACYJNE, CZAS NA STAŻ (model programu rozwojowego), PRZYSZŁOŚĆ EDUKACJI ZAWODOWEJ, 
INNOWACJE NA ZAKRĘCIE, (nowe modele kompetencyjne) – Michał Skarzyński – Fundacja BFKK,   

 Priorytety wdrożenia  – dyskusja nad perspektywą wdrożenia innowacji społecznych w zakresie szkolnictwa 

zawodowego – priorytety, grupy docelowe, kryteria strategiczne  

Wizyty i konsultacje terenowe 

11.00 – 13.00 

13.00 – 15.00          

 PRZEDSIĘBIORCA w edukacji i aktywizacji – konsultacje z rzemieślnikami współpracującymi w procesie 

aktywizacji młodzieży z placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o model Mentor 15+ - zakłady rzemieślnicze – 

Cukiernik (Białystok), Fryzjer (Białystok) 

 SZKOŁA ZAWODOWA w modelowym programie rozwojowym – konsultacje z dyrekcją szkoły 

oraz Zespołami Szkolnymi uczestniczącymi w innowacjach edukacyjnych – Zespół Szkół Zawodowych (Bielsk Podlaski)  

15.00 – 16.00  Obiad 

16.00 – 17.00                    GMINA w modelu lokalnej kooperacji na rzecz innowacji społecznych – konsultacje z 

samorządem gminnym i społecznością lokalną uczestniczą w modelu KilometrZero oraz aktywizacji 50+ - Gmina Boćki  

19.00  Kolacja  



 

 

 

Dzień 1II (piątek 13 czerwca) SEMINARIUM WDROŻENIOWE 

Sesja panelowa 3: Mainstreaming innowacji w perspektywie 2014-2020 

07.00 – 08.30 

09.00 – 09.30 

09.30 – 11.00           

11.00 – 12.00           

 

 Śniadanie 

 Prezentacja wyników prac panelowych: omówienie priorytetów wdrożeniowych na lata 2104-2020 – 

Moderatorzy sesji panelowych – przedstawiciel departamentu RPO, Urząd Marszałkowski woj. Podlaskiego  

 Mainstreaming w dokumentach strategicznych: Dyskusja dotycząca dalszych praca nad dokumentami 

programowymi na nowych okres finansowania w kontekście doświadczeń PO KL – przedstawiciel  WUP,  przedstawiciel 
departamentu RPO UMWP; przedstawiciel Fundacja BFKK, 

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

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

12.00 – 13.00 

13.30 - 16.30 

 Wykwaterowanie i Obiad  

 Powrót do Warszawy 
 


