
















Załącznik do Regulaminu Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Zachodniopomorskiego 

5. OCENA STRATEGII WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO 

Pierwszy etap realizacji projektu innowacyjnego testującego kończy się opracowaniem dokumentu 

zatytułowanego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego (zwana dalej strategią), wg wzoru  

(załącznik do Podręcznika dla projektodawców projektów innowacyjnych PO KL). Celem opiniowania 

strategii przez Sieć Tematyczną jest uwzględnienie stanowiska ekspertów, praktyków i innych 

projektodawców w zakresie założeń projektu innowacyjnego testującego tak, by możliwe było ich 

zweryfikowanie w kontekście m.in. użyteczności wypracowywanych rezultatów dla potrzeb polityki. 

Procedura opiniowania strategii wdrażania obejmuje następujące etapy: 

 Z uwagi na terminy obowiązujące przy opiniowaniu strategii wdrażania, istotne jest, aby ST  

z odpowiednim wyprzedzeniem podejmowały działania służące zapewnieniu ekspertów do oceny 

tego dokumentu. Ich wybór powinien nastąpić przed złożeniem strategii wdrażania  

w Sekretariacie KST/RST i w oparciu o informacje na temat zakresu projektu, umożliwiając tym 

samym odpowiedni dobór ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie. W tym celu 

Sekretariat KST/RST, po włączeniu beneficjenta do ST na prawach członka, opracowuje na 

podstawie uzyskanych od niego danych harmonogram opiniowania strategii wdrażania wraz  

z informacją na temat zakresu projektu, w szczególności planowanego do wypracowania 

rozwiązania. Następnie Sekretariat KST/RST przekazuje Przewodniczącemu KST/RST powyższe 

materiały w celu podjęcia dalszych działań dotyczących wyboru ekspertów do oceny strategii.  

 Beneficjent, po opracowaniu dokumentu, przekazuje go wraz z załącznikami (w wersji 

papierowej oraz elektronicznej) do sekretariatu KST/RST nie później niż w terminie 8 miesięcy 

od dnia rozpoczęcia realizacji projektu.   

 Sekretariat KST/RST przekazuje niezwłocznie ww. dokument, do zaopiniowania dwóm 

ekspertom zewnętrznym wskazanym przez ST oraz, do zapoznania się członkom ST wraz  

z informacją o terminie planowanego posiedzenia ST, na którym dokument będzie przedmiotem 

obrad.  

 Każdy z wyznaczonych ekspertów sporządza, we wskazanym przez Sekretariat KST/RST 

terminie, niezależną opinię w zakresie strategii wdrażania, w której zawiera swoją ocenę na temat 

tego, czy dana strategia wdrażania powinna zostać zaakceptowana całkowicie, warunkowo czy 

też powinna zostać odrzucona przez ST. Sporządzone opinie przekazywane są Sekretariatowi 

KST/RST (w wersji papierowej i elektronicznej).  

 Sekretariat KST/RST przekazuje drogą elektroniczną opinie ekspertów członkom ST przed 

posiedzeniem, na którym strategia wdrażania będzie opiniowana.  

 W trakcie posiedzenia ST poświęconego opiniowaniu strategii wdrażania, w którym 

obowiązkowo uczestniczą eksperci, którzy sporządzali opinie, członkowie ST dyskutują nad 

założeniami strategii i wnioskami wynikającymi z opinii ekspertów oraz ustalają treść uchwały, 

opierając się na projekcie uchwały przygotowanym przez Sekretariat KST/RST. Uchwała stanowi 

formalną decyzję ST w odniesieniu do danej strategii wdrażania. Przewodniczący ST proponuje 

przyjęcie uchwały jednomyślnie. Jeżeli uchwała nie zostanie przyjęta w drodze aklamacji, 

przeprowadzane jest głosowanie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i jej zapis nie 

może być przedmiotem zmian w zapisie protokołu z posiedzenia ST, na którym ją podjęto. 

Decyzja ST może mieć formę opinii pozytywnej, opinii warunkowej lub opinii negatywnej. 

 Członkowie KST/RST, którzy pozostają z podmiotem realizującym projekt innowacyjny, 

(którego opiniowaniu podlega strategia wdrażania) w takim stosunku faktycznym lub prawnym, 

który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności oraz mieć wpływ na wykonywanie 

przez nich wyznaczonych im obowiązków, podlegają wykluczeniu z podejmowania decyzji w 

zakresie oceny strategii wdrażania. W szczególności członek KST/RST: 

a) nie jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych ww. podmiotu, 



b) nie jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych stowarzyszeń, organizacji, 

fundacji lub innych podmiotów powiązanych w jakikolwiek sposób organizacyjny lub 

personalny z ww. podmiotem, 

c) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w strukturach organizacyjnych 

ww. podmiotu, 

d) nie brał udziału w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej strategii wdrażania projektu 

innowacyjnego ww. podmiotu (z wyłączeniem udziału w konsultacjach), 

e) osoby, z którymi pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, o których mowa w pkt. c) nie brały udziału w 

opracowywaniu dokumentacji dotyczącej strategii wdrażania projektu innowacyjnego 

ww. podmiotu (z wyłączeniem udziału w konsultacjach).  

Do obowiązków oraz decyzji instytucji nadzorującej pracę danej sieci tematycznej i/lub 

Przewodniczącego KST/RST należy kwestia weryfikacji powyższych zapisów, tj. ustalenia 

formalnych zasad w ww. zakresie. 

 W uzasadnionych przypadkach, zastosowanie mają zapisy pkt. 4.4.1 niniejszej koncepcji. 

Powyższy proces koordynuje Sekretariat KST/RST na zasadach ustalonych z Przewodniczącym 

ST.  

 Następnie Sekretariat KST/RST przekazuje IOK (lub instytucji weryfikującej projekt systemowy 

w przypadku projektów wdrażanych w trybie systemowym):  

 kopię uchwały ST dotyczącej propozycji akceptacji, warunkowej akceptacji lub 

odrzucenia danej strategii wdrażania, podpisanej przez Przewodniczącego ST, 

 kopię uzasadnienia do podjętej uchwały, podpisanego przez Przewodniczącego ST, 

 wersje elektroniczne wyżej wymienionych dokumentów.  

 Od dnia dostarczenia strategii wdrażania przez beneficjenta do Sekretariatu KST/RST do dnia,  

w którym zostaje wydana i przekazana do IOK/instytucji weryfikującej projekt systemowy opinia 

KST/RST dotycząca danej strategii wdrażania, może upłynąć najwyżej 20 dni roboczych. 

Ostateczną decyzję w zakresie oceny strategii wdrażania podejmuje IOK/instytucja weryfikująca 

projekt systemowy. IOK / instytucja weryfikująca projekt systemowy informuje niezwłocznie 

Sekretariat KST/RST o akceptacji strategii / jej odrzuceniu i rozwiązaniu umowy o dofinansowanie / 

konieczności wprowadzenia zmian. W tym ostatnim przypadku przekazuje również informację  

w zakresie końcowej decyzji, tj. zaakceptowania strategii po wprowadzeniu zmian (wraz z ostateczną 

wersją dokumentu) lub jej odrzucenia. Sekretariat KST/RST informuje o tym fakcie 

Przewodniczącego ST oraz członków ST. 

6. WALIDACJA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO 

W drugim etapie wdrażania projektu innowacyjnego przeprowadzana jest walidacja produktu 

finalnego opracowanego przez beneficjenta. Beneficjent przygotowuje opis produktu finalnego  

i składa go wraz z załączonym produktem, w terminie nie krótszym niż na 60 dni roboczych przed 

rozpoczęciem ostatniej fazy realizacji projektu innowacyjnego, dotyczącej upowszechnienia  

i włączenia, do Sekretariatu KST/RST, celem poddania procesowi walidacji. Dlatego Przewodniczący 

ST w porozumieniu z Sekretariatem KST/RST wyznaczając terminy dla procesu walidacji przez ST 

winien wziąć pod uwagę ów 60-dniowy okres, którym dysponuje beneficjent przed rozpoczęciem ww. 

działań upowszechniających i włączających.  

Procedura walidacji produktu finalnego projektu innowacyjnego: 

 Z uwagi na terminy obowiązujące przy walidacji produktów, istotne jest, aby ST z odpowiednim 

wyprzedzeniem podejmowały działania służące zapewnieniu ekspertów do walidacji. Ich wybór 

powinien nastąpić przed złożeniem w Sekretariacie KST/RST opisu produktu finalnego wraz  



z załącznikami (zwanego dalej opisem produktu) do walidacji i w oparciu o informacje na temat 

zakresu projektu, umożliwiając tym samym odpowiedni dobór ekspertów specjalizujących się  

w danej dziedzinie. W tym celu Sekretariat KST/RST, po otrzymaniu od IOK/ instytucji 

weryfikującej projekt systemowy informacji na temat oceny strategii wdrażania, opracowuje na 

podstawie uzyskanych danych harmonogram walidacji produktu wraz z informacją na temat 

zakresu planowanego do wypracowania rozwiązania. Następnie Sekretariat KST/RST przekazuje 

Przewodniczącemu KST/RST powyższe materiały w celu podjęcia dalszych działań dotyczących 

wyboru ekspertów do walidacji.   

 Po złożeniu przez beneficjenta, do Sekretariatu KST/RST, opisu produktu, Sekretariat KST/RST 

przekazuje ww. dokument do zaopiniowania dwóm ekspertom wyznaczonym przez ST, oraz, 

informacyjnie, członkom ST wraz z informacją o terminie planowanego posiedzenia ST, na 

którym produkt będzie walidowany.  

 Każdy z wyznaczonych ekspertów sporządza, we wskazanym przez Sekretariat KST/RST 

terminie, niezależną opinię, w której zawiera swoją ocenę produktu finalnego oraz rekomendację, 

czy dany produkt powinien zostać zwalidowany w formie już wypracowanej w ramach projektu, 

czy też powinien zostać odrzucony przez ST (w wersji papierowej i elektronicznej).  

 Sporządzone opinie przekazywane są do Sekretariatu KST/RST, który przekazuje drogą 

elektroniczną opinie ekspertów członkom ST przed posiedzeniem ST, na którym dokonywana 

będzie walidacja.  

 W trakcie posiedzenia ST poświęconego walidacji danego produktu finalnego, w którym 

obowiązkowo uczestniczą eksperci, którzy sporządzali opinie, członkowie ST dyskutują nad 

założeniami opisu produktu przekazanego do walidacji i wnioskami wynikającymi z opinii 

ekspertów oraz ustalają treść uchwały, opierając się na projekcie uchwały przygotowanym przez 

Sekretariat KST/RST. Uchwała stanowi formalną decyzję ST w odniesieniu do danego, 

walidowanego produktu. Przewodniczący ST proponuje przyjęcie uchwały jednomyślnie. Jeżeli 

uchwała nie zostanie przyjęta w drodze aklamacji, przeprowadzane jest głosowanie. Uchwała 

wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i jej zapis nie może być przedmiotem zmian w zapisie 

protokołu z posiedzenia ST, na którym ją podjęto. Decyzja ST może mieć formę opinii 

pozytywnej (produkt finalny został zwalidowany) lub opinii negatywnej (produkt finalny nie 

został zwalidowany). 

 Członkowie KST/RST, którzy pozostają z podmiotem realizującym projekt innowacyjny, 

(którego walidacji podlega produkt finalny projektu innowacyjnego) w takim stosunku 

faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić wątpliwości co do ich bezstronności oraz mieć 

wpływ na wykonywanie przez nich wyznaczonych im obowiązków, podlegają wykluczeniu z 

podejmowania decyzji w zakresie walidacji produktu finalnego. W szczególności członek 

KST/RST: 

a) nie jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych ww. podmiotu, 

b) nie jest członkiem organów zarządzających i nadzorczych stowarzyszeń, organizacji, 

fundacji lub innych podmiotów powiązanych w jakikolwiek sposób organizacyjny lub 

personalny z ww. podmiotem, 

c) nie pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa 

w linii prostej z osobami pełniącymi funkcje kierownicze w strukturach organizacyjnych 

ww. podmiotu, 

d) nie brał udziału w opracowywaniu dokumentacji dotyczącej walidacji produktu finalnego 

projektu innowacyjnego ww. podmiotu (z wyłączeniem udziału w konsultacjach), 

e) osoby, z którymi pozostaje w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub 

powinowactwa w linii prostej, o których mowa w pkt. c) nie brały udziału w 

opracowywaniu dokumentacji dotyczącej walidacji produktu finalnego projektu 

innowacyjnego ww. podmiotu (z wyłączeniem udziału w konsultacjach).  



Do obowiązków oraz decyzji instytucji nadzorującej pracę danej sieci tematycznej i/lub 

Przewodniczącego KST/RST należy kwestia weryfikacji powyższych zapisów, tj. ustalenia 

formalnych zasad w ww. zakresie. 

 W uzasadnionych przypadkach, zastosowanie mają zapisy pkt. 4.4.1 niniejszej koncepcji. 

Powyższy proces koordynuje Sekretariat ST na zasadach ustalonych z Przewodniczącym ST.  

 Sekretariat KST/RST przekazuje IOK/instytucji weryfikującej projekt systemowy:  

 kopię uchwały dotyczącej propozycji akceptacji lub odrzucenia danego produktu 

finalnego, podpisanej przez Przewodniczącego ST, 

 kopię uzasadnienia do podjętej uchwały, podpisanego przez Przewodniczącego ST 

 wersje elektroniczne wyżej wymienionych dokumentów.  

 Od dnia przekazania przez Sekretariat KST/RST opisu produktu na posiedzenie ST do dnia,  

w którym zostaje wydana opinia ST dotycząca walidacji danego produktu finalnego, może 

upłynąć najwyżej 30 dni roboczych.  

 Ostateczną decyzję w zakresie dalszej realizacji projektu podejmuje IOK/instytucja weryfikująca 

projekt systemowy. O swojej decyzji informuje Sekretariat KST/RST, który przekazuje 

informację Przewodniczącemu oraz członkom ST. 

 


