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Projekty innowacyjne w Programie
Operacyjnym Kapitał Ludzki
Prowadzenie: dr Justyna Osuch

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Prezentacja stanowi własność intelektualną Krajowej Instytucji Wspomagającej CPE
i jest chroniona prawem autorskim

Rodzaje projektów innowacyjnych
Projekty innowacyjne testujące
mają na celu wypracowanie,
upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki
nowych rozwiązao. Projekty innowacyjne mogą byd
realizowane wraz z komponentem ponadnarodowym

Projekty innowacyjne upowszechniające
których celem nie jest wypracowanie nowego produktu,
ale upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki
dobrych praktyk/rozwiązao wypracowanych w ramach innych
programów czy projektów
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Specyfika projektów innowacyjnych
Związana z projektem:
 Innowacyjnośd
 Produkt finalny
 Grupy docelowe i ich angażowanie
 Upowszechnianie i włączanie do polityki
 Etapowośd realizacji
Związana z zasadami aplikowania i oceny projektów:
 Wniosek o dofinansowanie
 Karty oceny
 Kryteria oceny (horyzontalne, szczegółowe dostępu i
strategiczne, ogólne merytoryczne)
3

Przygotowanie wniosku o
dofinansowanie projektu
innowacyjnego
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3.1.a Opis sytuacji problemowej (1)
Rzetelna analiza sytuacji problemowej zawiera:
 zdefiniowane i opisane przyczyny i skutki występowania problemu
 zdefiniowany obszar geograficzny występowania problemu
powołanie na: informacje, dane, opinie, raporty, inne projekty, nazwane
źródła (dostosowane do obszaru geograficznego)
 Obszar geograficzny: obszar testowania, obszar upowszechniania
 Obszary nie muszą i najczęściej nie będą tożsame
 Definiowanie problemu na konkretnym obszarze wymaga poparcia danymi
dotyczącymi tego obszaru
 Jeśli obszary testowania i upowszechniania nie pokrywają się prezentowane
dane muszą odnosid się do każdego z obszarów
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3.1.a Opis sytuacji problemowej (2)
Odwołanie do polityk polega na udowodnieniu, że:
 projekt wpisuje się w aktualne problemy realizowanej polityki krajowej
lub regionalnej i proponuje rozwiązania adekwatne do priorytetów
 proponowane rozwiązania będą cieszyły się zainteresowaniem grup
docelowych
 cel projektu jest najbardziej pożądaną w danym obszarze zmianą
Skąd wiadomo, że jest tak, jak twierdzi wnioskodawca
Pomimo, że w projektach innowacyjnych testujących zakłada się
przeprowadzenie badao podczas realizacji projektu, wypełnienie
wniosku wymaga przeprowadzenia dosyd szerokiej analizy sytuacji
wyjściowej (problemowej) jeszcze przed jego złożeniem
9

3.1.a Wpływ na inne grupy
• Wskazanie i opis wpływu (pozytywnego i/lub negatywnego), jaki
realizacja projektu może mied na podmioty inne niż grupa docelowa
(osoby fizyczne i prawne) pod kątem cech społeczno-ekonomicznych,
pola aktywności tych podmiotów, oczekiwao, napotkanych przez nich
barier, potencjału, wiedzy, doświadczenia itp.
• Rodzaje interesariuszy – główni, drugorzędni, pozostali
• Właściwie przygotowany oraz wdrożony projekt powinien uwzględniad
interesy i oczekiwania środowiska, w którym jest wdrażany i na które
poprzez to aktywnie i z zamiarem trwałej zmiany, oddziałuje
• Brak wymogu wprowadzania wskaźników ww. wpływu
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Cel główny i cele szczegółowe

3.1.b Cel ogólny i cele szczegółowe (1)
 Tabela – osobna dla celu głównego i celów szczegółowych (maksymalnie 5, dla
projektów innowacyjnych z komponentem ponadnarodowym, przynajmniej 1
cel szczegółowy powinien byd związany bezpośrednio ze współpracą
ponadnarodową) – nowośd od 1.01.2011
 Cel główny to odpowiedź na problem kluczowy
 Cele szczegółowe to odpowiedź na przyczyny tego problemu
 W przypadku projektów z komponentem międzynarodowym przynajmniej
jeden cel szczegółowy musi odnosid się do współpracy ponadnarodowej

Zmiana nastąpi wśród grup bezpośrednio w projekcie wspieranych, a takie
wsparcie wystąpi w fazie testowania i upowszechniania, jeżeli będą w niej
miały miejsce działania wdrożeniowe (przyjmuje się, że wsparcie nie jest
udzielane w trakcie realizacji działao czysto promocyjnych i informacyjnych)
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3.1.c Wskaźniki (1)
Źródła wskaźników:
 Załącznik nr 2 do Wniosku beneficjenta o płatnośd, częśd 7 Osiągnięte wartości
wskaźników
 Podręcznik wskaźników PO KL 2007-2013
 Mapa wskaźników monitorowania projektów PO KL (częśd Podręcznika
wskaźników PO KL 2007-2013)
 Zestawienie przykładów alternatywnych wskaźników wg. Poddziałao (częśd
Podręcznika wskaźników PO KL 2007-2013)
 Pomysłowośd własna wnioskodawcy – najważniejsza w PI
Uwaga!!! Wskaźniki do projektów innowacyjnych wybierane ze wskaźników z
całego priorytetu a nie z działao
13

3.1.d Zgodnośd z Tematem
Wskazanie jak projekt wpisuje się w obszar Tematu, także w zakresie
np. orientacji projektu na grupy docelowe odpowiedniego /
danego Priorytetu, czy też cele danego Priorytetu
Wpisanie się oznacza, że problemy, do których odnosi się projekt
mieszczą się w obszarze Tematu

W tym zakresie ocenie podlega cały wniosek, nie tylko pole 3.1
Projekt może odnosid się do więcej niż jednego Tematu (jeśli na taką
możliwośd wskazuje dokumentacja konkursowa) lub jedynie do
fragmentu Tematu wskazanego dla danego konkursu
14
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3.2. Innowacyjnośd i grupy docelowe

3.2.a Uzasadnienie innowacyjności (1)
Wymiary innowacyjności w projekcie
 Wymiar grupy docelowej – nastawienie na wspieranie nowych,
nietypowych grup, nie korzystających wcześniej z pomocy
 Wymiar problemu – rozwiązanie problemu, który do tej pory nie był w
wystarczającym stopniu uwzględniony w polityce paostwa
 Wymiar formy wsparcia – wykorzystanie nowych instrumentów w
rozwiązywaniu dotychczasowych problemów, możliwośd adaptowania
rozwiązao sprawdzonych w innych krajach, regionach czy też w innych
kontekstach
Uwaga !!! Punktacja zależy od skali innowacyjności
16
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3.2.a Uzasadnienie innowacyjności (2)
Nowe, proponowane rozwiązanie powinno byd efektywne i przynosid:
 lepsze, bardziej trwale efekty przy podobnych jak dotychczas nakładach lub
 wyższe efekty przy większych nakładach (porównanie z kosztami działao
prowadzonych w podobnych obszarach, gdy brak dowodów)
Należy również uwzględnid:
 koszty zaniechania działao (im wyższe tym wyższa efektywnośd)
 koszty wdrożenia (im niższe tym lepiej, chyba, że koszty zaniechania działao
są jeszcze wyższe)
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3.2.a Uzasadnienie innowacyjności (3)
Realizacja projektu powinna wnosid wartośd dodaną w stosunku do
obecnej praktyki
Wartośd dodana:
• związana jest z osiągnięciem dodatkowych wskaźników lub produktów,
nie wynikających bezpośrednio z celów projektu i z realizowanych w
jego ramach zadao
• może byd także związana ze wzrostem potencjału projektodawcy na
skutek realizacji projektu
 wartośd dodana współpracy ponadnarodowej
Wartośd dodana a innowacyjnośd
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3.2.b Wskazanie barier
Opis barier:
 kontynuacja opisu proponowanego rozwiązania na tle istniejącej
praktyki
 kontynuacja opisu problemu
 wskazanie przyczyn dla których proponowane podejście
dotychczas nie było stosowane
Niska ocena za, przykładowo:
 brak środków finansowych
 brak odpowiedniej liczby pracowników

19

3.2.c Określenie produktu finalnego (1)
1. Istota proponowanego rozwiązania, produktu finalnego
Na opis produktu pt. nowe podejście do rozwiązania problemu X może składad
się, przykładowo informacja:
 jak wygląda nowe podejście (co będzie treścią działao, kto powinien je
wykonywad, jakie warunki wstępne muszą byd spełnione)
 w jakiej postaci zostanie dostarczone użytkownikom
 w jaki sposób zostanie przekazane (program szkolenia wymaganego do
wdrożenia)
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3.2.c Określenie produktu finalnego (2)
2. Wskazanie przedmiotu upowszechniania i włączania do polityki
zawiera:
 określenie, które produkty będą upowszechniane
 jakie są warunki i szanse wdrożenia produktu do powszechnej praktyki
 oraz na ile produkt ten może byd stosowany dla innych grup / przez
inne podmioty
Nie ma obowiązku przeznaczad do upowszechniania wszystkich
produktów projektu
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3.2.c Określenie produktu finalnego (3)
3. Potencjał produktu na upowszechnianie (potencjalna użytecznośd dla rozwoju
realizowanej polityki społecznej) jest tym wyższy im wyższa jest:







innowacyjnośd produktu finalnego
adekwatnośd w kontekście priorytetów polityki
skutecznośd w rozwiązywaniu problemów grupy docelowej
efektywnośd finansowa usług oferowanych z wykorzystaniem produktu
replikowalnośd i możliwośd adaptacji w innych obszarach
nakłady konieczne w celu wdrożenia

Jeśli tylko innowacja i produkt finalny mają sens i zostały oceniony pozytywnie, to
w zasadzie tym samym ocena potencjału produktu już jest pozytywna,
przynajmniej na poziomie minimalnym
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3.2.d Charakterystyka grup docelowych (1)
Grupa docelowa – osoby, grupy , środowiska, które wymagają wypracowania
nowych rozwiązao czy podejśd dzieli się na:

 Użytkownicy – to ci, którzy otrzymują do rąk nowe metody działania, nowe
technologie, nowe narzędzia
 Odbiorcy – to ci, których problemy będą mogły byd skutecznie rozwiązane
dzięki nowej metodzie
Uwaga: Tabela 3.2.1

23

Użytkownicy
Wymiar docelowy
wszyscy członkowie grupy docelowej, którzy ostatecznie powinni otrzymad do
stosowania nowe narzędzie
Wymiar upowszechniania i włączania
liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którym nowe
narzędzie zostanie przekazane w ramach działao upowszechniających i
włączających do polityki zastosowanych w projekcie
Wymiar testowania
liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którzy uczestniczyd
będą w testowaniu i ocenie produktu w ramach projektu

24
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Odbiorcy
Wymiar docelowy
wszyscy ci , którzy potencjalnie będą mogli skorzystad ze wsparcia z
zastosowaniem nowego narzędzia już po jego włączeniu do polityki
Wymiar upowszechniania i włączania – nowośd od 1.01.2011
liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którzy będą
aktywizowani z wykorzystaniem wypracowanego narzędzia w ramach
upowszechniania i włączania

Wymiar testowania
liczba i charakterystyka przedstawicieli grupy docelowej, którzy uczestniczyd
będą w testowaniu i ocenie produktu w ramach projektu
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3.2.d Włączanie grup docelowych (1)
Udział bezpośredni:
 udział instytucji reprezentujących użytkowników/odbiorców, w partnerstwie
 udział ekspertów w roli recenzentów, w komitecie sterującym
 udział w fazie testowania, udział w fazie upowszechniania
Udział w konsultacjach zewnętrznych
Wniosek o dofinansowanie powinien zawierad opis charakteru udziału grup
docelowych, sposobu doboru przedstawicieli, ich roli w projekcie, zasad
współudziału w nadawaniu kształtu produktowi
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3.2.d Włączanie grup docelowych (2)
Włączad grupy docelowe można w:
 zarządzanie (udział w pracach ciał doradczych, sterujących, grupach roboczych
itp.)
 pogłębioną diagnozę (udział w grupach focusowych, jako odbiorcy działao
diagnostycznych, konsultacje wniosków, ocena raportów, recenzja opracowao)
 opracowanie produktu finalnego (konsultacje, recenzje)
 opracowanie strategii wdrażania (opiniowanie, udział w spotkaniach roboczych,
dyskusjach)
 testowanie
 walidację (udział w pracach ST, opiniowanie produktu)
 upowszechnianie (udział w konferencjach, spotkaniach, informowanie,
prezentowanie, udział w działaniach promocyjnych)
 włączanie do polityki (udostępnienie produktu, listy informacyjne kierowane do
decydentów)
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Liczba osób/instytucji objętych wsparciem
• Tabela 3.2.1 – obejmuje tylko:
– osoby/instytucje obejmowane wsparciem w fazie
testowania produktu planowanego do
wypracowania
– osoby/instytucje wspierane w ramach działao
upowszechniających i włączających w politykę.
– W przypadku działao włączających i
upowszechniających należy uwzględnid wyłącznie
działania zmierzające do wdrożenia produktu.

3.3. Zadania
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Etapy projektów testujących
I ETAP PRZYGOTOWANIA (czas trwania: 3 - 8 miesięcy):
– diagnoza i analiza problemu –identyfikacja rzeczywistych potrzeb,
problemów i ich przyczyn; projekt innowacyjny powinien opierad się na
przeprowadzonych wcześniej badaniach/analizach lub takie
badania/analizy przewidywad w pierwszym etapie;
– tworzenie partnerstwa (jeżeli jest przewidziane) – wypracowanie reguł i
zasad współpracy oraz podziału zadao partnerów nakierowanych na
osiągnięcie danego celu/efektów; dobór partnerów w kontekście obszaru
problemowego
– opracowanie wstępnej wersji produktu oraz strategii wdrażania
projektu innowacyjnego będącej podstawą weryfikacji realizacji
pierwszego etapu; przy opracowaniu wstępnej wersji produktu muszą byd
uwzględnione działania upowszechniające i włączające do głównego
nurtu polityki

Etapy projektów testujących
• II ETAP WDROŻENIA:
– testowanie opracowanego produktu – jest to element konieczny dla
wypracowania skutecznych produktów;
• analiza rzeczywistych efektów testowanego produktu – zgromadzenie
wszystkich danych z fazy testowania (opinie przedstawicieli obu grup
docelowych, opinie obserwatorów ze strony zespołu projektowego, ocena
skutków stosowania produktu) i ich ocenę oraz ewaluacja zewnętrzna;
– opracowanie produktu finalnego – produkt finalny powstaje w oparciu o
analizę wyników testowania przygotowaną przez beneficjenta oraz raport z
ewaluacji zewnętrznej; na tym etapie dochodzi także do walidacji przez sied
tematyczną
– upowszechnienie i włączenie do głównego nurtu polityki –działania od
momentu opracowania wstępnej wersji produktu przez wszystkie kolejne
fazy realizacji projektu; intensywnośd działao upowszechniających może byd
różna w poszczególnych fazach realizacji projektu.
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3.3.d Ewaluacja (1)
Ewaluacja to ocena skuteczności, adekwatności, efektywności,
trwałości i wpływu
Ewaluacja:
• produktu (obowiązkowa zewnętrzna, po fazie testowania)
• przede wszystkim powinna zmierzad do udzielenia odpowiedzi
na pytanie o to, czy wypracowany produkt (proponowane
podejście) faktycznie jest lepszy, skuteczniejszy i bardziej
efektywny niż stosowane dotychczas rozwiązania

33

Projekt innowacyjny z komponentem
ponadnarodowym
Zadania:
W projektach z komponentem ponadnarodowym należy wykazad również
produkty, które nie byłyby możliwe do osiągnięcia bez nawiązania
współpracy ponadnarodowej.
Opis zadao powinien uwzględniad informację o ich realizacji (w całości lub
odpowiedniej części) przez partnerów w ramach partnerstwa
ponadnarodowego. Informacje te mają byd spójne z opisem roli partnerów z
punktu 3.7 Zarządzanie projektem. Wskazanie zadao finansowanych z
budżetu projektu oraz ze źródeł własnych partnerów

34
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Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym

• wszystkie działania w projekcie dotyczące współpracy
ponadnarodowej i powinny zostad opisane bez względu na
źródło ich finansowania (należy wskazad , które działania (lub
ich części) są finansowane przez polskiego projektodawcę w
ramach budżetu wniosku PO KL, a które są finansowane przez
partnerów ponadnarodowych z ich własnych źródeł)
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Przykład harmonogramu (1)
Zadanie 1 Pogłębiona diagnoza
Zadanie 2 Opracowanie wstępnej wersji produktu
Zadanie 3 Opracowanie strategii wdrażania projektu
Zadanie 4 Testowanie
Zadanie 5 Analiza wyników testowania i opracowanie finalnych
wersji produktu
Zadanie 6 Upowszechnianie i włączanie
Zadanie 7 Zarządzanie (koordynacja, promocja, moniotring,
ewaluacja, zarządzanie ryzykiem)
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Przykład harmonogramu (2)
Zadanie 1 Pogłębiona diagnoza
Etap 1 Weryfikacja i aktualizacja danych, zbieranie i analiza nowych
danych zastanych
Etap 2 Wybór metody i opracowanie narzędzi badawczych
Etap 3 Realizacja badania
Etap 4 Opracowanie wniosków z badania i wniosków z analizy
danych zastanych
Etap 5 Konsultacje wniosków z interesariuszami, propozycje zmian
do projektu
Etap 6 Przygotowanie opracowao badawczych i publikacji

38
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Przykład harmonogramu (3)
Zadanie 3 Testowanie
Etap 1 Przygotowanie do testowania, rekrutacja, dobór uczestników
testowania, konsultacje
Etap 2 Wdrożenie produktu w instytucjach użytkowników
Etap 3 Zastosowanie produktu przez użytkowników wobec odbiorców
Etap 4 Zebranie danych i wniosków z fazy testowania
39

3.4. Ryzyko nieosiągnięcia założeo projektu
Obowiązkowy punkt w PI
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Ryzyko techniczne
 ograniczone możliwości instytucji i osób, które mają byd użytkownikami
 brak odpowiedniego sprzętu
 brak odpowiedniego oprogramowania / instrumentarium do stosowania
nowego produktu w praktyce
 opracowane w ramach produktu procedury
 otwartośd na zmiany podmiotów i osób, które mają je wdrażad
 gotowośd zastosowania nowych, niewykorzystywanych do tej pory
rozwiązao
 niepowodzenie testowania
 niska skutecznośd nowego produktu
 zaangażowanie potencjalnych użytkowników lub odbiorców projektu
w testowanie (możliwości techniczne)
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Ryzyko programowe
 pozyskanie i wykorzystanie właściwych zasobów
 działania wpływające na czas trwania projektu poza kontrolą kierownika
projektu
 zmiany w interpretacji zapisów Systemu Realizacji PO KL
 zmiany w zasadach wdrażania projektów innowacyjnych
 zmiany przepisów prawa
 zmiany w zasadach kwalifikowalności kosztów
 ograniczone zasoby i potencjał projektodawcy
 ograniczone zasoby występujące na rynku
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Ryzyko obsługowe
Wdrożenie wypracowanego produktu innowacyjnego (upowszechnienie i
włączanie do polityki rezultatów projektu innowacyjnego) może wymagad:
 przeprowadzenia szkoleo
 doradztwa
 asysty przy uruchamianiu nowych procesów
 wyposażenia w infrastrukturę (np. dostęp do sieci szerokopasmowej)
 monitorowania właściwego wykorzystania narzędzi wypracowanych
w projekcie)
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Ryzyko kosztowe i harmonogramowe

 przekroczenie planowanych terminów i przekroczenie planowanych
kosztów z powodu uzależnienia kolejnych etapów od wyników etapów
wcześniejszych

 zdarzenia wywołujące ryzyko techniczne, programowe oraz obsługowe

44
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3.5.a Oddziaływanie projektu

3.5.a Oddziaływanie projektu
Tabela – nowośd od 1.01.2011:
 Oczekiwany efekt realizacji POKL (lista zgodna z SzOP)
 Opis wpływu realizacji celu głównego projektu i planowanych do osiągnięcia
w jego ramach wskaźników, na osiągnięcie oczekiwanego efektu realizacji
Priorytetu PO KL
Jeżeli osiągnięcie celu głównego i planowanych do osiągnięcia w jego ramach
wskaźników nie przyczynia do osiągnięcia oczekiwanego efektu realizacji
danego Priorytetu PO KL (żadna opcja z listy rozwijalnej nie pasuje do danego
projektu), to pkt. 3.5 należy wpisad cel szczegółowy określony dla danego
Priorytetu zgodnie z jego brzmieniem w PO KL
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IV.a.b.c.d.e Wydatki projektu (1)
Ważne są te same aspekty oceny jak w przypadku projektów
standardowych:
 niezbędnośd
 racjonalnośd
 kwalifikowalnośd
 zasadnośd kosztów pośrednich
 prawidłowośd sporządzenia budżetu
w kontekście działao typowych dla projektów innowacyjnych
Projekty innowacyjne zwykle charakteryzują się wysokimi budżetami i
są bardziej kapitałochłonne od standardowych
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IV.a.b.c.d.e Wydatki projektu (2)
Na kształt i wysokośd budżetu mają wpływ:
Zadania (etapowośd realizacji)
Złożony charakter projektu – potencjał wnioskodawcy
Projekt innowacyjny z komponentem ponadnarodowym:
 wyodrębnione w budżecie zadanie współpraca ponadnarodowa,
zalecany brak przepływów finansowych między partnerami
współpracy
 budżet (w przeciwieostwie do sekcji 3.3 Zadania), zawiera wydatki
jedynie polskiego partnera w projekcie (obowiązuje zasada
refundacji)
50
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IV.a.b.c.d.e Wydatki projektu (3)
Główne kategorie wydatków:
Personel - wyższe koszty jednostkowe i w kategorii
Koszty rekrutacji - marginalne, tylko testowanie, upowszechnianie
(wdrożenie)
Koszty szkoleo – marginalne, tylko testowanie, upowszechnianie
(wdrożenie)
Podwykonawstwo – specyficzne, skomplikowane usługi, wyższe koszty
jednostkowe
Zarządzanie - wyższe koszty jednostkowe i w kategorii
Pamiętaj!!! Planuj tak aby brad pod uwagę wystąpienie ryzyka i
koniecznośd wprowadzenia zmian w projekcie
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Rodzaje wydatków
Np. realizacja pogłębionej diagnozy może wiązad się z realizacją takich
działao, jak (z poniesieniem takich wydatków, jak):
 zatrudnienie ekspertów/badaczy/ankieterów, w zależności od przyjętej
metody, wynagrodzenie za opracowanie metody, narzędzi
 organizacja badao np. grup fokusowych, pokrycie kosztów prowadzenia
fokusów
 organizacja i zakup danych, informacji, publikacji
 organizacja podróży w celu zdobycia danych, delegacje i pobyt
 organizacja spotkao konsultacyjnych i innych form angażowania grup
docelowych
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Dziękuję za uwagę

Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
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