
 
 

AGENDA SEMINARIUM 
pn. Model IN PLUS – budowanie trwałej relacji z Beneficjentami 

 
Data: 12 czerwca 2019 r., godzina: 10:00  
Miejsce: siedziba Akademii Leona Koźmińskiego (ALK), ul. Jagiellońska 57/59, Warszawa:  sala D/125 - 

budynek D Akademii (główny).     

Seminarium jest adresowane do przedstawicieli instytucji zaangażowanych we wdrażanie 

programów unijnych.* 

 

Prelegenci odpowiedzą na pytania: 

 

 Czym jest model IN PLUS? 

 Jak przygotować organizację do wdrożenia modelu IN PLUS? 

 Jak przygotować rozwiązania służące budowaniu trwałej relacji z Beneficjentami?  

 Jak usprawnić komunikację z Beneficjentami oraz w zespole w oparciu o style myślenia - 
FRIS? 

 Jakie rozwiązania zostały wypracowane w oparciu o wdrożony model IN PLUS   
w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych? 

 Jak wykorzystać model IN PLUS w praktyce? 
 

PROGRAM SEMINARIUM: 
 
09:30  –  10.00                Rejestracja uczestników, powitalna kawa 
10.00 – 10.15                Powitanie uczestników seminarium – Pan Mariusz Frankowski, Dyrektor 

Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych  
10.15 – 10.45                  Czym jest model IN PLUS? Prezentacja struktury modelu (etapów wdrożenia 

modelu w oparciu o rozwiązania stosowane przez Szwedzką Radę ds. EFS) oraz 
krótka informacja na temat Projektu „Lider zmiany - współpraca 
ponadnarodowa inwestycją w efektywność usług publicznych na szczeblu 
regionalnym” – Pani Anna Karpińska i Pan Błażej Mitela  (koordynatorzy 
projektu, MJWPU) 

10.45 – 11.30                 Jak przygotować organizację do wdrożenia modelu IN PLUS? Prezentacja 
założeń i narzędzi audytu instytucjonalnego – Pani Katarzyna Kwapińska i Pani 
Edyta Siuda (wykonawcy projektu, ALK) 
Jak przygotować rozwiązania służące budowaniu trwałej relacji  
z Beneficjentami?  Założenia i struktura programu rozwojowego 
adresowanego do uczestników projektu pn. „Lider zmiany (…)” – Pani Iwona 
Bobrowska-Budny (certyfikowany trener FRIS), Pani Katarzyna Kwapińska  
i Pani Edyta Siuda  

11.30  –   11.45               Przerwa kawowa 
11.45 – 12.30                Jak usprawnić komunikację z Beneficjentami oraz w zespole w oparciu  

o style myślenia - FRIS? – Pani Iwona Bobrowska-Budny 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
12.30  –  13.30                 Jakie rozwiązania zostały wypracowane w oparciu o wdrożony model IN PLUS 

w MJWPU?  Prezentacja rozwiązań, opinie uczestników projektu na temat 
udziału w projekcie pn. „Lider zmiany (…)” – Pani Dorota Czejarek, Pani 
Agnieszka Zalewska, Pan Łukasz Augustyniak (przedstawiciele Zespołów 
Projektowych) 
Jak wykorzystać model IN PLUS w praktyce? Rekomendacje kadrowe, 
prawno-organizacyjne, techniczne i lokalowe – Pan Błażej Mitela 

  13.30  –   14.00             Podsumowanie i zakończenie seminarium. Lunch 
 
* Udział w seminarium jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, w seminarium mogą uczestniczyć maksymalnie 
dwie osoby reprezentujące dany podmiot. O uczestnictwie w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń. 


