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W ramach dzia³añ Partnerstwa Ponadnarodowego
Pent@point dniach 07-08 paŸdziernika 2005 odby³o siê
w Zamoœciu inauguracyjne spotkanie przedstawicieli Partnerstwa Ponadnarodowego. W wyniku spotkania
powo³ano piêæ Grup Roboczych (GR) z nastêpuj¹cych
obszarów tematycznych:
– e – Business – za dzia³ania GR odpowiada Partnerstwo z Hiszpanii,
– e – Learning – za dzia³ania GR odpowiada Partnerstwo z Niemiec,
– e- Barometr – za dzia³ania GR odpowiada Partnerstwo z Polski,
– narzêdzia planowania strategicznego – za dzia³ania
GR odpowiada Partnerstwo z Finlandii
– e- Platforma - za dzia³ania GR odpowiada Partnerstwo z Czech
Zidentyfikowano równie¿ tzw. „obszary horyzontalne”, czyli zespó³ zagadnieñ i problemów wspólny dla
wszystkich GR:
– pozyskiwanie firm do projektu
– zachêcanie firm do wdra¿ania rozwi¹zañ informatycznych
Podczas spotkania zaprezentowano karty dzia³añ GR,
które zawiera³y wstêpny harmonogram prac oraz definiowa³y produkty w ramach prac Partnerstwa Pent@point.
Koordynator GR e – Barometr oraz jednoczeœnie koordynator dzia³añ w ramach wspó³pracy ponadnarodowej
partnerstwa „System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych” Micha³ Górzyñski zaprezentowa³ plan pracy Grupy Roboczej do koñca 2007 roku. W ramach planowanych dzia³añ Partnerstwo z Polski zobowi¹za³o siê do przygotowania opracowania w jêzyku angielskim prezentuj¹cego za³o¿enia
funkcjonowania systemu e-Barometr. Opracowanie ma
zostaæ przes³ane cz³onkom GR do koñca czerwca tego
roku. We wrzeœniu 2006 roku planowane s¹ w Polsce warsztaty prezentuj¹ce partnerom zagranicznym dzia³anie
Systemu. Celem spotkania bêdzie wymiana opinii oraz
doœwiadczeñ wynikaj¹cych z procesu opracowywania
i wdra¿ania Systemu (w tym równie¿ pozyskanie informacji na temat wykorzystania zagranicznych doœwiadczeñ oraz rozwi¹zañ koncepcyjnych i technologicznych
pomocnych w procesie zwiêkszania efektywnoœci
dzia³ania Systemu). Komunikacja z partnerami zagranicznymi bêdzie siê odbywaæ przy pomocy e-Platformy
Pent@point. W ostatniej fazie realizacji projektu pt. „System przeciwdzia³ania powstawaniu bezrobocia na terenach s³abo zurbanizowanych” planowane jest przygotowanie publikacji w jêzyku angielskim podsumowuj¹cej
doœwiad- czenia z wdra¿ania Systemu w Polsce.
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Podczas spotkania w Zamoœciu Partnerzy z Czech zaprezentowali za³o¿enia funkcjonowania strony internetowej partnerstwa Pent@point. Do najwa¿niejszych celów
funkcjonowania strony internetowej zaliczono:
1. mo¿liwoœæ desyminacji informacji o wynikach
prac partnerstwa Pent@point,
2. gromadzenie informacji dla partnerów partnerstwa,
3. umo¿liwienie komunikacji miêdzy partnerami.
Bior¹c pod uwagê cele funkcjonowania strony internetowej Partnerstwa Ponadnarodowego uzgodniono, ¿e
powinna ona umo¿liwiaæ:
 bezpoœrednie wprowadzanie informacji przez u¿ytkowników (partnerów Pent@point),
 wyszukiwanie informacji znajduj¹cych siê na stronie,
 automatyczne gromadzenie wyników prac w ramach Partnerstwa Pent@point (archive and evidences)
W wyniku przeprowadzonej dyskusji dotycz¹cej celów oraz funkcjonalnoœci strony internetowej Partnerstwa
Pent@point ustalono, ¿e:
 najwa¿niejszym elementem przedstawianym na
stronie powinny byæ wyniki prac grup roboczych,
 strona powinna byæ wyposa¿ona w narzêdzia ewidencji na potrzeby przysz³ej ewaluacji i monitoringu,
 trona powinna zawieraæ nastêpuj¹ce dzia³y: obszary
tematyczne, dokumenty, forum, biblioteka dokumentów.
Ustalono, ¿e strona internetowa partnerstwa zostania
umieszczona pod adresem: http://www.egualpentapoint.net
W Zamoœciu przedyskutowano równie¿ zagadnienia
zwi¹zane z procesem monitoringu i ewaluacji prac podejmowanych w ramach Partnerstwa Ponadnarodowego.
M. Górzyñski zaprezentowa³ propozycjê procedur monitorowania i ewaluacji dzia³añ Partnerstwa przez Komitet
Steruj¹cy. Przedstawiciel Partnerstwa z Finlandii przedstawi³ natomiast za³o¿enia dotycz¹ce procesu ewaluacji
zewnêtrznej:
 planowany proces ewaluacji dotyczyæ ma tylko
aktywnoœci i podejmowanych dzia³añ w ramach
wspó³pracy miêdzynarodowej,
 dzia³ania ewaluacyjne powinny byæ tak zaplanowane aby wykazaæ ci¹g³oœæ tego procesu,
 na potrzeby wymagañ ewaluatora zewnêtrznego ka¿dy z partnerów narodowych musi niezale¿nie monitorowaæ aktywnoœæ partnerstwa w obszarze
wspó³pracy ponadnarodowej,
 proces opracowywania ankiety ewaluacyjnej na potrzeby Partnerstwa Pent@point opiera³ siê bêdzie
g³ównie na metodologii i wytycznych przedstawionych w stosownych podrêcznikach i instrukcjach.
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W dniach 15-16 grudnia 2005r. w ramach prac GR e Barometr odby³a siê wizyta studialna Partnerów z Niemiec (przedstawiciele University of Applied Sciences Wildau). Spotkanie zespo³ów badawczych odby³o siê
w Rzeszowie, a nastêpnie w Warszawie.
Szczególne zainteresowanie Partnerów z Polski
wzbudzi³a prezentacja metodologii programu szkoleniowego typu distance learning dotycz¹cego wp³ywu uwarunkowañ makroekonomicznych na funkcjonowanie
przedsiêbiorstwa przedstawiona przez Dr Dietera Waltera. Strona niemiecka przekaza³a szczegó³owe informacje o produkcie.
Jednym z najwa¿niejszych celów spotkania by³a wymiana doœwiadczeñ dotycz¹ca zachêcania firm do udzia³
w projektach doradczych i szkoleniowych. Polskie i niemieckie doœwiadczenia wskaza³y na koniecznoœæ
dok³adnej identyfikacji potrzeb doradczych i szkoleniowych firm w celu przedstawienia firmom interesuj¹cej
i praktycznej oferty, jasne sprecyzowanie korzyœci wynikaj¹cych dla firm z uczestnictwa w programie, prezentacje korzyœci z kontaktów z uczelniami oraz instytucjami
oko³o biznesowymi, oferowanie realistycznego zakresu
dzia³alnoœci doradczej i szkoleniowej, przygotowanie
programów „lojalnoœciowych” dla firm (np. cykliczne
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organizowanie seminariów z udzia³em ekspertów,
przedstawicieli administracji lokalnej i centralnej).
Du¿e zainteresowanie partnerów z Polski wzbudzi³y
doœwiadczenia z zakresu realizowanych przez Partnerów
z Niemiec programów szkoleniowych skierowanych do
firm z sektora turystycznego w ramach poprzedniej edycji
programu Equal. Szczególne zainteresowanie wzbudzi³y
nastêpuj¹ce szkolenia:
a. zarz¹dzanie reklamacjami,
b. wykorzystanie call – centers w procesie marketingu
us³ug turystycznych,
c. identyfikacja i rozwi¹zywanie konfliktów w firmach,
d. kontakty z mediami,
e. pozyskiwanie klientów,
f. profesjonalna obs³uga telefoniczna,
g. tworzenie materia³ów reklamowych,
h. turystyka zdrowotna i relaksacyjna,
i. turystyka 55+,
j. turystyka rowerowa.
W ramach wspó³pracy ponadnarodowej planuje siê
zapoznanie z metodologi¹ i zawartoœci¹ szkoleñ w wybranych tematach szkoleniowych.

