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Uchwala nr 19
Regionalnej Sieci Temarycznej

dla Wojew6dztwa Podkarpackiego
z dna25 wrzeinia 2013 r.

w sprawie oceny rvalidacji produklu finalnego projektu innowacyjnego testuj4c€go
pt, htflowqcyjny model atrzymaniq sklywnoici zawodowej nauczycieli podkarpackiclt

gimna4jdw w wieku 5r+ realizowanego przez firmt BD Center sp. z o.o,

Na podstawie llytycznych w zal,;resie \adrazania projekt6w innoy)acyjhych i wspdlpracy
ponadnarodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Ministerstwa Rozwoju
Regionahego z d'lri.a 24 sierpnta 2072 t., Zasad dokonywania wyboru projeh|w w ramach
Programu Operaqtjnego Kapital Ludzki z dnia 28 czerwca 2013 t. otv Koncepcji
funkcjonou)a ia Sieci Tematycz ych (ST) w obesie programovtania 2A07-2013 ) ramach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzbi z dwa I maja2072 t.

Regionalna Sied Tematyczna dla Wojew6dztwa Podkarpackiego
uchwala, co nastgpuje:

$ l

Regionalna Sie6 Tematyczna dla Wojew6dztwa Podkarpackiego poz)'tywnie ocenia walidacjg
produktu finalnego projektu innowacyjnego testuj4cego pt. Innov)acyjny tnodel utrzymaria
al,lt\)noici zawodowej nauczycieli podkarpacbich gimtrazj6w w wieku 50+, realizowanego
pEez fiImQ BD Center sp. z o.o.

$ 2

Uzasadnienie do poz)tnvnej oceny walidacji produktu finalnego dw projektr.r
innowacyjnego testujecego, starowi zal4cznik do niniejszej umowy.

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.
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Zahcznik do uchvalt nr l9
Reeiohalnej Sieci Tenatycdej dl.Wojew6dztwsPodkarpdcki€go z dnia 25 wzelria2013 r.

w sprawie oceny walidacji produktu fi.alneso prcjektn innowacyjneso restuj4mso
pr lhhaed.rjh! $odel uttzluan1d dlt \hatci zdaddEj

hau,rcieli padkarpa.*ich 8ituhd.J6Mr iekt 50+
realizowanego tu oz limg BD Center sp. z o.o.

UZASADNIENIE

do oceny Regionalnej Sieci Tematycznej dla Wojew6dzfwa Podkarpackiego w zakresie
porytlwnej walidacji produktu finalnego

projektu innowacyjnego tesfuj4cego
pt. Innoruacyjny model utrqtmania dktJtr,hoici zawodowej nauczycieli podkarpackich

gimna4j6l' t| trieku 50+

Zgodnie z Wytyczhymi \) zalcresie wdrc:zaixia plojeh6w innowacyjnych i wspdlpracy
ponadnarodowej \) ramqch Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Mi]disterctwa
Rozwoju Regionalnego z dnia 24 sierpnia 2012 t,, Zasadami dokony,tania wyboru
projekt6w w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki z dria 28 czetwca 2013 t.,
Kohcepcjqfuhkcjonowania Sieci Tetuatyczhych (ST) v, ol;resie programoy,ania 2007-2013
y) ramach Programu Operucyjnego Kapital Ludzki z dnia I maja 2012 t. orcz
Regulaminem funkcjohowania Regionalnej Sieci Tematycznej dla llojewddztwa
Podkarpacbiego przyjQtlm uchwal4 hr 8 z dnia 19 marca 2012 r. do zadaf RST nalezy
min. walidacja produld6w finahych projekt6w innowacyjnych.

Sieci Tematyczne zobowi4zane s4 do pzeprowadzenia walidacji produktu
finalnego na podstawie opisu produktu finalnego projektu innowacyltrego zlo2onego przez
be[eficjenta realizuj4cego projekt. Walidacja jest ocenq realizowanego projektu pod k4tem
irurowacyjnosci, trafnosci i uz)'tecznosci w]?racowanego produk:tu finalnego. Stanowr ona
kluczowy element dzialaf wl4czaj4cych w politykQ i ma na celu rozskzygniQcie, czy dany
rezultat powinien zosta6 wdlozony na szerok4 skalQ.

RST WP w celu dokonania wnikliwej i kompleksowej oceny walidacji produktu
finalnego projektu innowacyjnego testdAcego,Jnnowacyjny model utr4ymanit
ak,ronoiei zav,odowe.j nauczleieli podkarpockiclt girnnazjdw r4' wieku 50+" zapoznala sie
i przeanalizowala dokumenf! zlozote ptzezBeneflcjenta - fumQ BD Center sp. z o.o.

Dodatkowo zlecila dokonanie oceny w/w produktu przez niezaleznego eksperta
zewnQtrznego, L16ry w swej opinii uznal, iZ produkt finalny projektu innowacyjnego zostal
zwalidowany.

Podczas posiedzenia RST WP czlonkowie Sieci oraz zaproszeni Goscie zgodzili sig
i2 w)?racowany produkt finalny jest innowacfny i uzlteczny i powinien by6 wdrozo[y
w szkolach na terenie calego kraju. Czlonkowi€ RST WP jednoglosnie podjqti decyzjp,
iZ produkt finalny projektu innowacyjnego testujqcego ,,Innowacyjny model
utrzymania awwnoici zawodoteej nauczycieli podkarpockich gim azjdw w wiek 50+"
zostal zwalidowany.

' , pozostawii wlasciwe


