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Uchwala nr 24
Regionalnej Sieci Tematycznej

dla Wojew6dztwa Podkaryackiego
z dnta29 muca20l4 t.

w sprawie oceny walidacji produktu finalnego proiektu innowacyinego testuj4cego
pl. Twone ie architel<lury ssnego Srodowisko ptacy - innowacyiny model

akry)wizacji spoleczno-zawodowei osdb tlo 25 roku iycid
realizowanego przez lirm? ECORYS Polska Sp. z o.o.

Na podstawie lryytycznych w zaLresie wdra2ania projeh6w innowacyinych i wsp6lptacy
ponadnarodowej w ramach Programu Operucyi ego Kapital Ludzki Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego z dnia 24 sierpnia 2012 r., Zasad dokorywania wbotu projektdw w ramach
Prcgramu Operacyjnego Kapital Ludzki z dnia 1 stycznia 2014 r. onz Koncepcji

funkcjonowania Sieci Tematycznych (ST) w okresie programoleania 2007-2013 w ramach
Plogranu Operacyjnego Kapital Ludzki z dr-;,a 7 o]aja 201 2 t

Regiondna Sied Tematyczn. dla Wojew6dztwa Podkarpackiego
uchwala' co nast?puje:

$ 1

Regionalna Sie6 Tematyczna dla Wojew6dztwa Podkaryackiego pozltyrvnie ocenia walidacjq
produktu finalnego projektu innowacyjnego testuj4cego pt. Tvorzenie dtchitektury wlasnego
itodowiska pracy innowacyiny model okt wizacii spoleczno'zawodowej os6b do 25 roku
zycia, rcalizowanego ptzez firmQ ECORYS Polska Sp. z o.o.

$ 2

Uzasadnienie do po4'tywnej oceny walidacji Fodullu finalnego Ww Fojektu
innouacyjnego testuj4cego, stanowi zal4cznik do niniejszej umowy.

Uchwala \,lchodzi w zycie z dniem podjgcia.

Plzewodnicz4ca
Regionalnej Sieci Tematycznej

$ 3
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Zalqdik do uchwary !r 24
Regio.al..j S'eci Tenat),crej dla WoFwodztwa Podkarpackiego z dnia 28 nwca 2014 r

w spn*ie oceny walidacji prodd.lu fiialneeo pojektu ,mowacy.,n€go lesluj4cago
pr. Tvoze"ie trchit *ttry *lasneso iro.loyiska pm.r, - imaeaq,J., nadel

abtw,acjl eolena-wadNej asdb do 25 roltu ltcid
reali2owd.go pftz fima ECORYS Polska Sp. z o o.

UZASADNIENIE

do ocetry Regionalnej Sieci Tematycznej dla Wojew6dzhva Podkarpackiego
w zakresie pozytJrwtrej walidacji produktu linalnego

projektu innowacyjnego testujecego
pt, Tworzenie architektury wlasnego itodortiska pracy - innowacyjny model

akbreizacji spoleczno-zotaodowej osdb do 25 roku btcia

Zgodiie z Wytycznymi w zalcresie ytdtazania prcjeh'w innowacyjnych i l]'/spdlpracy
ponadnarodowej w r hach Progtamu Operaryjnego Kapitdl Ludzki Mirristels,tera
Rozwoju Regionalnego z dnia 24 sierpnia 2012 t., Zasadomi dokonwania .tryboru
projekt6w w ramach Programu Operucyjnego Kapital Ludzki z drnta I stycznia 2014 r.,
Kohcepcjqfunkcjonowania Sieci Tematyczlrych (ST) w obesie programowania 2007-2013
w ramach Proglamu Operacyjnego Kapital Ludzki z dnia I maja 2012 t. onz
Regulamihem funkcjonowania Regionalnej Sieci Tema,/cznej dla l,/ojewidztwa
Podkarpackiego przyjQtym uchwal4 nr 8 z dnia 19 maxca 2012 r. do zadaf RST nale2ry
min. walidacja produkt6w finalnych projekt6w innowacyjnych.

Sieci Tematyczne zobowi4zane s4 do pzeprowadzenia walidacji produktu
finalnego na podstawie opisu produktu frnalnego projektu innowacyjnego zlo2onego przez
beneficjenta realizuj4cego projekt. V/alidacja jest ocen4 realizowanego projeknr pod k4tem
innowacyjno6ci, trafirodci i uzyteczno3ci wlpracowanego produktu finalnego. Stanowi ona
kluczowy element dzialan wl4czaj4cych w politykQ i ma na celu rczstEygniQcie, czy dany
rezultat powinien zostai wdrozony na szerok4 skalQ.

RST WP w celu dokonaria wnikliwej i kompleksowej oceny walidacji produktu
finalnego projektu irurowacyjnego testuj4cego ,,Tworzenie architektury tiasnego
irodowiska pmcy - innowacyjny model akftwizacji spoleczno-zawodowej ostjb do 25
roku zycia" zapo ]ala siQ i przeanalizowala dokumenty zlozone przez Beneficjenta - fiImq
ECORYS Polska Sp. z o.o.

Dodatkowo zlecila dokonanie oceny dw produktu przez niezalezjego eksperta
zewnQtrzrego, kt6ry w swej opinii uaal, iZ produkt finalny projektu inrowacyjnego zostal
zrvalidowany.

Podczas posiedzenia RST WP czlonkowie Sieci oraz zaproszeni Go6cie zeodzili sie
iz wlpracowany produkr finalny jest irurowacyjny i iizytecaty i powinien byd 

-wdrozony

w instltucjach rynku pracy na terenie calego kaju. Czlonkowie RST W? jednoglosrie
podj?li decyzje, D produkt finalny projektu innowacyjnego testuj4cego ,,Twoae ie
architektury wlasnego ltodowiska pruqt - innowocfiny htodel aktyreizacji spoleczno-

ostib do 25 roku Ucio" zoslal zwalidowany.

' - pozostawid wladciwe


