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Sieci

tematyczne PO KL
zatrudnienie i integracja społeczna
adaptacyjność
edukacja i szkolnictwo wyższe
dobre rządzenie

Współpraca i dzielenie się doświadczeniami to skuteczny sposób dotarcia
do nowych idei, innowacyjnych podejść i zdobycia nowych umiejętności.
Pomaga uczestnikom zrozumieć, jakie działania się sprawdzają,
a które nie są skuteczne, oraz jakie są tego przyczyny.
Umożliwia wykorzystanie rezultatów na szerszą skalę.

Tworzenie sieci tematycznych nie jest novum
w przypadku wdrażania programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. Struktury
takie powstały m.in. w ramach programu Erasmus-Socrates i Erasmus-Comenius oraz w 5.
i 6. Programie Ramowym UE czy też Programie URBACT II. Największy wpływ na podjęcie decyzji o utworzeniu sieci tematycznych
w systemie wdrażania projektów innowacyjnych w ramach PO KL miały jednak doświadczenia Programu Inicjatywy Wspólnotowej
(PIW) EQUAL. W ramach tego Programu funkcjonowały Krajowe Sieci Tematyczne (KST).
Obsługę tych sieci zapewniała Krajowa Struktura Wsparcia (KSW) działająca w ramach
Fundacji „Fundusz Współpracy”.

Sieci Tematyczne
Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki
Celem i zadaniem Sieci Tematycznych PO KL
jest wspieranie innowacyjności i zapewnienie
odpowiedniej jakości projektom innowacyjnym PO KL.

Na poziomie regionalnym określenie obszarów
działania sieci zależy od zakresu tematycznego przyjętych do realizacji projektów innowacyjnych PO KL.

Sieci stanowią forum dialogu pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty w poszczególnych obszarach tematycznych a ekspertami
i praktykami zajmującymi się danym obszarem oraz decydentami. Mają one kluczowe
znaczenie dla właściwego przebiegu procesu upowszechniania i włączania do głównego
nurtu polityki rezultatów projektów innowacyjnych.

Sieci tematyczne funkcjonują w oparciu
o strukturę Podkomitetów Monitorujących PO
KL (w komponencie regionalnym) oraz grup
roboczych Komitetu Monitorującego PO KL
(w komponencie centralnym).

Sieci Tematyczne na poziomie krajowym odpowiadają podstawowym obszarom wsparcia w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:
zatrudnienie i integracja społeczna,
adaptacyjność,
edukacja i szkolnictwo wyższe,
dobre rządzenie.

Krajowa Instytucja Wspomagająca pełni rolę
sekretariatu sieci: inicjuje ich tworzenie, animuje, monitoruje działania i wpływa na wymianę informacji i praktyk wypracowywanych
w ich ramach.
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Krajowe Sieci Tematyczne (KST)
Krajowe Sieci Tematyczne (KST) działają
na poziomie krajowym w oparciu o cztery
Grupy Robocze Komitetu Monitorującego
PO KL (zatrudnienie i integracja społeczna,
adaptacyjność i transfer wiedzy, edukacja
i szkolnictwo wyższe, dobre rządzenie).
Zadania Krajowych Sieci Tematycznych
opiniowanie strategii wdrażania projektów
innowacyjnych realizowanych w komponencie centralnym,
walidacja produktów projektów innowacyjnych
realizowanych w komponencie centralnym,
organizacja seminariów, konferencji, forów
i innych form spotkań będących miejscem
podejmowanej na bieżąco wymiany doświadczeń i konfrontacji założeń projektodawców
z ekspertami i praktykami,
zapewnienie przepływu wiedzy odnośnie realizacji projektów na poziomie centralnym
i regionalnym poprzez udział przedstawicieli
RST w pracach KST (dla zapewnienia komplementarności działań),
udział w procesie upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do
głównego nurtu polityki,
współpraca z pozostałymi obszarowymi KST
w celu wymiany informacji i opracowywania dobrych praktyk w zakresie innowacji (podczas spotkań roboczych, plenarnych i wizyt studyjnych),

wykonywanie dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań KST,
zapewnienie przepływu informacji pomiędzy
KST a RST.
W skład każdej z czterech obszarowych KST
wchodzą:
przedstawiciele instytucji – członków grup
roboczych KM (instytucja deleguje przedstawiciela/i do KST, tak aby każdy sektor był
reprezentowany przynajmniej przez jedną
osobę),
przedstawiciel RST (1 województwo = 1
przedstawiciel wraz z zastępcą w danym
obszarze wsparcia – jeden z nich musi być
reprezentantem IP/IP2),
przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w komponencie centralnym (udział wszystkich projektodawców),
przedstawiciele realizatorów projektów
w ramach PIW EQUAL (z rekomendacji KIW),
eksperci, praktycy, naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego,
przedstawiciele ministerstw, agend rządowych właściwych w danym obszarze wsparcia oraz innych decydentów politycznych
różnego szczebla – opcjonalnie,
Przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagającej.

Regionalne Sieci Tematyczne (RST)
Regionalne Sieci Tematyczne (RST) działają
w oparciu o grupy robocze tworzone w ramach 16 Podkomitetów Monitorujących
PO KL. Zadaniem RST jest pośredniczenie,
współpraca i pełnienie funkcji doradczych
wobec beneficjentów.
Zadania Regionalnych Sieci Tematycznych
opiniowanie strategii wdrażania projektów
innowacyjnych realizowanych w komponencie regionalnym,
walidacja produktów projektów innowacyjnych realizowanych w komponencie regionalnym,
organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń i konfrontacji założeń
pomiędzy wnioskodawcami a praktykami
i ekspertami,
rekomendowanie Sekretariatom KST przedstawicieli RST do pracy w danej KST,
wykonywanie dodatkowych analiz, ekspertyz niezbędnych do realizacji zadań RST,
udział w procesie upowszechniania i włączania rezultatów projektów innowacyjnych do
głównego nurtu polityki,
dostarczanie niezbędnych informacji Sekretariatowi ST w części dotyczącej działań RST,
współpraca z pozostałymi RST.

W skład RST wchodzą:
przedstawiciele instytucji – członków Grupy
Roboczej PKM – instytucja deleguje przedstawiciela/i do RST, tak aby każdy sektor był
reprezentowany przynajmniej przez jedną
osobę,
przedstawiciele beneficjentów realizujących projekty innowacyjne w komponencie
regionalnym (udział wszystkich projektodawców),
przedstawiciele realizatorów projektów
w ramach PIW EQUAL (rekomendowani
przez KIW),
eksperci, praktycy, naukowcy, przedstawiciele środowiska akademickiego,
przedstawiciele ministerstw, agend rządowych, władz regionalnych i lokalnych właściwych w danym obszarze wsparcia oraz
innych decydentów politycznych różnego
szczebla – opcjonalnie,
przedstawiciele Krajowej Instytucji Wspomagającej.
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Sekretariat Sieci Tematycznych
Sekretariat Sieci Tematycznych obsługuje
Krajowa Instytucja Wspomagająca PO KL.
Do zadań Sekretariatu ST należy inicjowanie działań wspomagających pracę KST i RST,
a także koordynacja ich działań na poziomie
region – region, region – centrum i centrum
– centrum. Za koordynację całości prac Sekretariatu ST odpowiada Koordynator ST.
Działania w poszczególnych obszarach tematycznych nadzorują koordynatorzy przypisani do danego obszaru. Koordynatorzy
odpowiadają również za właściwą pracę
sekretariatów KST dla poszczególnych obszarów.

Do głównych zadań Sekretariatu ST należy:
W zakresie wsparcia i koordynacji prac
KST i RST
animacja działań Sieci poprzez organizowanie spotkań, konferencji, warsztatów, seminariów, wizyt studyjnych, których celem
będzie m.in. wymiana i transfer wiedzy pomiędzy obszarami tematycznymi KST i RST
w różnych układach (region – region, region
– centrum i centrum – centrum),
wspieranie działań związanych z pozyskiwaniem do prac w KST, RST w poszczególnych
obszarach tematycznych: ekspertów, przedstawicieli IP/IP2, członków grup roboczych

KM, projektodawców oraz przedstawicieli instytucji/organizacji mogących wnieść
znaczący wkład we wzmacnianie rezultatów
projektów innowacyjnych PO KL i włączanie
ich do głównego nurtu polityki i praktyki,
pomoc w wypracowaniu efektywnego dialogu pomiędzy KST i RST a osobami odpowiedzialnymi za tworzenie polityki,
analizowanie tematyki i stanu realizacji
projektów innowacyjnych na poziomie centralnym i regionalnym z uwzględnieniem
problematyki wspólnej dla obszarów wsparcia oraz – na ich podstawie – opracowywanie raportów i publikacji upowszechnianych
wśród KST, RST, beneficjentów i podmiotów
zainteresowanych,
pomoc w nawiązywaniu kontaktów i promowanie współpracy pomiędzy KST, RST a podmiotami, zajmującymi się daną tematyką
w celu pełniejszego wykorzystania produktów projektów innowacyjnych,
opracowywanie regulaminu działania KST,
opracowywanie regulaminu działania RST,
opracowywanie
procedur
związanych
z opiniowaniem strategii wdrażania i walidacji produktów projektów innowacyjnych
dla ST,
współpraca i pomoc w pracach KST i RST poprzez aktywne uczestniczenie w posiedzeniach tych gremiów,

współpraca z Instytucją Zarządzającą oraz
udział w upowszechnianiu i włączaniu rezultatów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki;
promocja prac Sieci Tematycznych;
zapewnienie przepływu informacji pomiędzy
ST, KIW oraz IZ PO KL;
gromadzenie informacji z poziomu Sekretariatów KST i RST na temat działań w zakresie
komponentu centralnego i regionalnego.

W zakresie obsługi administracyjnej obszarowych KST
przygotowywanie i obsługa posiedzeń poszczególnych KST,
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami KST, w szczególności protokółów posiedzeń oraz dokumentacji
związanej z opiniowaniem strategii wdrażania i walidacji produktów finalnych projektów
innowacyjnych w komponencie centralnym,
udzielanie informacji odnośnie prac poszczególnych obszarowych KST,
zapewnienie przepływu informacji pomiędzy
KST i RST.

Sekretariaty Regionalnych
Sieci Tematycznych
Sekretariaty RST tworzone są na bazie istniejących Sekretariatów Podkomitetów Monitorujących. Powstanie 16 Sekretariatów RST.
Mają one zapewnić obsługę administracyjną
swoim RST. KIW poprzez opracowanie regulaminów i procedur zapewni Sekretariatom
wsparcie związane ze stroną organizacyjną.
Zadaniami Sekretariatu RST będą:
przygotowanie i obsługa posiedzeń poszczególnych RST,

gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z pracami RST, w szczególności protokółów posiedzeń oraz dokumentacji związanej z opiniowaniem strategii
wdrażania i walidacji produktów finalnych
projektów innowacyjnych w komponencie
regionalnym.
udzielanie informacji odnośnie prac danego
RST,
zapewnienie przepływu informacji pomiędzy
KST, RST

6/7

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Krajowa Instytucja Wspomagająca
Fundacja „Fundusz Współpracy”, ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa
tel.: (22) 45 09 857, (22) 45 09 964, fax: (22) 45 09 856
www.efs.gov.pl, www.cofund.org.pl, www.kiw-pokl.org.pl
e-mail: bkkk@cofund.org.pl

