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Inicjatywa Go&Learn jest realizowana w ramach sieci wielostronnych i współfinansowana przez Program Unii Europejskiej
Uczenie się przez całe życie. Celem inicjatywy jest organizacja i zarządzanie międzynarodowym katalogiem wizyt studyjnych,
prowadzonych w firmach w całej Europie. Wizyty mają zarówno cel szkoleniowy, jak i turystyczny i powinny być traktowane
jako szkolenia, które mogą być proponowane szerokiemu gronu odbiorców: uczniom szkół zawodowych i instytucji
doskonalenia zawodowego, studentom szkół wyższych, pracownikom i bezrobotnym, nauczycielom i trenerom. Firmy
organizujące wewnętrzne szkolenia powinny być zaangażowane w wewnętrzną politykę szkoleniową i propagowanie
wiedzy, doświadczeń i innowacji. Szczegółowe i aktualne informacje o członkach sieci, działaniach i usługach dostępne są na
oficjalnej stronie internetowej projektu: www.goandlearn.eu oraz na stronach internetowych poszczególnych partnerów
projektu.
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1. Wstęp
Reguły i standardy zarządzania siecią współpracy G&L, opisy produktów i usług są umieszczone
w dokumentach, jeden z których właśnie czytacie:
Koncepcja Go&Learn
W tym dokumencie opisane są założenia i cele inicjatywy z sumarycznym wykazem produktów i
usług oferowanych przez sieć (sieci).
Reguły europejskiej sieci Go&Learn
W tym dokumencie opisano reguły zarządzania Europejską Siecią G&L oraz wymieniono
produkty i usługi na poziomie europejskim.
Reguły lokalnej sieci Go&Learn
W tym dokumencie opisano przyjęte reguły zarządzania lokalnymi (krajowymi lub regionalnymi)
sieciami G&L oraz wymieniono produkty i usługi na poziomie lokalnym.
Standard Produktów i Usług G&L
W tym dokumencie opisano wymagania dot. standardów lokalnych i międzynarodowych
produktów (wizyty, seminaria itp.), jak również minimalne wymagania dot. standardów lokalnych
i międzynarodowych usług (goszczenie, towarzyszenie i wsparcie pedagogiczne, zapewnienie
transportu i logistyki itp.).
Dokumenty wspierające
Zbiór dokumentów wspierających działania: porozumienie pomiędzy LNMB i firmą, przewodnik
dla firmy, wzór druku ubezpieczenia (jeśli niezbędne), certyfikaty itp.
Monitoring i wskaźniki jakościowe
Założenia i szczegółowy opis jakościowych wskaźników monitoringu oraz danych analizowanych
każdorazowo po przeprowadzonym seminarium/wizycie.
Wzory graficzne
W tym dokumencie zebrane są wszystkie oficjalne logotypy i formaty graficzne do
wykorzystywania w przygotowywaniu informacji lub materiałów upowszechniających.
Komercyjne ramy inicjatywy Go&Learn (wyłącznie do wykorzystywania wewnątrz
partnerstwa G&L)
Dokument, bazujący na Zrównoważonym Planie projektu, zawierający polityki cenowe, kryteria
wymiany usług pomiędzy partnerami sieci oraz inne kwestie dot. zrównoważenia wzajemnych
usług.
Wszystkie te dokumenty są opracowane w ramach projektu LIFELONG LEARNING
PROGRAMME 2011 - MULTILATERAL NETWORK 517780-LLP-1-2011-1-IT-LEONARDOLNW i aktualizowane na wyłączną odpowiedzialność ENMG projektu G&L.
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2. Inicjatywa G&L jest siecią współpracy
Inicjatywa G&L ma na celu: promocję wzajemnej wiedzy o kulturze gospodarczej sąsiednich krajów,
wzmocnienie międzynarodowej mobilności oraz aktywizację roli szkoleniowej przedsiębiorstw, jako
rzeczywistej wartości dodanej dla rozwoju zawodowego europejskich uczniów, studentów i
pracowników. Ponadto, wzajemna wiedza o lokalnych produktach, usługach i wiodących zawodach
znacznie wzmocni możliwości mobilności międzynarodowej, zatrudnienia i przedsiębiorczości.
Założenia inicjatywy G&L to:
•
•

•

Rozwój i utrzymanie wspólnych standardów, określających zasady organizacji wizyt i ich
struktury, zasady zawierania porozumień z firmami, aspekty logistyczne i administracyjne, itp.;
Katalog międzynarodowych rund szkoleniowych, zawierających seminaria tematyczne
powiązane z istniejącymi ścieżkami edukacyjnymi/szkoleniowym oraz katalog wizyt
poznawczych gospodarek regionów i krajów;
Zarządzanie i utrzymanie europejskich katalogów i harmonogramów dostępnych on-line,
zawierających seminaria szkoleniowe lub wizyty promocyjno-informacyjne w firmach.

Wszystkie produkty/usługi są świadczone przez europejską grupę sieci lokalnych.
Inicjatywa G&L ma na celu:
•

•

Stworzenie i funkcjonowanie Lokalnych Grup utrzymania Sieci G&L (LNMB) w wielu krajach
Europy, które nazwaliśmy Regionalnymi Komitetami Sterującymi. Będą one odpowiedzialne
za nadzór nad tworzeniem, uaktualnianiem i zarządzaniem katalogami, logistyką i wsparciem dla
odbiorców usług G&L;
Połączenie wszystkich LNMB w Europejską Grupę Zarządzania Siecią G&L (ENMG), którą
nazwaliśmy Europejskim Komitetem Sterującym. Będzie on odpowiedzialny za utrzymanie
międzynarodowych usług oferowanych w ramach inicjatywy G&L (np. wielojęzykowa strona
internetowa G&L).

2.1.

Typy i poziomy sieci

Stworzone zostaną trzy typy sieci:
- Sieć promotorów, instytucji wspierających i interesariuszy G&L (przedsiębiorców, organizacji
pracodawczych, związków zawodowych, agencji rozwoju turystycznego, itp.), które podpiszą
porozumienie z Regionalnym Komitetem Sterującym LNMB formalizujące zasady wspierania
partnerów projektu na poziomie lokalnym i europejskim;
- Sieć instytucji edukacyjnych, (obejmująca szkoły i uczelnie, ale też poza formalne instytucje
szkoleniowe) organizujących działania na poziomie lokalnym w imieniu Regionalnego Komitetu
Sterującego. Instytucje te będą podpisywały umowy z LNMB formalizujące ich udział, zgodny ze
standardami G&L;
- Sieć firm prowadzących seminaria tematyczne/wizyty poznawcze G&L, które podpisują umowy z
Biurem LNMB, formalizujące ich udział i obowiązki w zakresie wizyt i seminariów, które będą przez
nie realizowane.
Sieć Go&Learn posiada bardzo płaską strukturę, obejmującą tylko dwa poziomy:
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- Poziom europejski, w zakresie koordynacji lokalnych inicjatyw, realizowanych w
międzynarodowych ramach G&L. Sieć ta będzie planowała działania, aktualizowała narzędzia
eksploatacyjne, wdrażała katalogi, tworzyła europejską sieć promotorów i instytucji szkoleniowych,
wybierała typologię wizyt, firm i tematów, zbierała dane w celu monitoringu działań.
- Poziom lokalny, w zakresie odpowiadającym Europejskiemu Standardowi Klasyfikacji NUTS2 (w
Polsce poziom województwa) lub NUTS3 (podregion) – ani mniej, ani więcej. Jeśli Regionalny
Komitet Sterujący jest utworzony na poziomie województwa, nie będzie w projekcie komitetów na
poziomie podregionalnym i vice versa. Nie przewiduje się też krajowych komitetów sterujących,
chociaż dopuszcza się autonomiczne porozumienia na poziomie krajowym pomiędzy lokalnymi
LNMB wchodzącymi w struktury G&L.
- „Klastry”. Tam gdzie partnerstwo wyrazi zgodę, mogą być tworzone sieci klastrowe Regionalnych
Komitetów Sterujących (LNMB), obejmujące większą liczbę jednostek administracyjnych (większa
liczba województw, podregionów, także na poziomie transgranicznym). Te Komitety będą miały taki
sam poziom hierarchiczny jak pozostałe i nie będzie tworzonych innych komitetów na tych terenach.
Poniższy schemat przedstawia ogólną strukturę G&L:

Na poziomie lokalnym, każdy Regionalny Komitet Sterujący (LNMB) jest sam w sobie siecią, która
zarządza lokalnymi sieciami interesariuszy i sponsorów, siecią instytucji szkoleniowych, siecią firm
organizujących szkolenia i wizyty (seminaria szkoleniowe w firmach i wizyty promujące gospodarkę).
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Na poziomie europejskim mamy tę samą organizację, tzn. grupa reprezentantów Regionalnych
Komitetów Sterujących (LNMB) zarządzająca europejską siecią interesariuszy i sponsorów, siecią
instytucji szkoleniowych i siecią firm organizujących szkolenia międzynarodowe i organizujących
międzynarodowe wizyty (tzw. objazdy obejmujące seminaria szkoleniowe i wizyty promujące
gospodarkę).
Możliwe poziomy działania podmiotów w sieci to:

Europejski Komitet Sterujący ENMG odpowiedzialny jest za zarządzanie działaniami na poziomie
międzynarodowym, inne działania nadzorowane są przez Regionalne Komitety Sterujące LNMB
Niniejszy dokument dotyczy reguł organizacji i zarządzania ENMG.

2.1.1 Kluczowi partnerzy
„Kluczowymi partnerami” nazywamy instytucje partnerskie projektu europejskiego, który
zapoczątkował inicjatywę G&L. Partnerstwo projektu obejmuje reprezentanta interesariuszy (lub sieci
interesariuszy) i reprezentanta instytucji edukacyjnej (lub sieci instytucji edukacyjnych) z każdego
kraju partnerskiego projektu. Interesariusze to: administracja publiczna, izby przemysłowo-handlowe,
organizacje pracodawców. Instytucje edukacyjne to: instytucje szkoleniowe poza formalne, szkoły
zawodowe, szkoły średnie lub uczelnie.
W skład kluczowego partnerstwa wchodzą:
Interesariusze
•
•
•
•

Włochy
Belgia
Niemcy
Bodeńśkiego
Węgry
Bereg

Region Friuli Venezia Giulia (lider projektu)
VOKA – Izba Przemysłowo-Handlowa Flandrii Wschodniej
BSM – Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Strefy Jeziora
CCISSB - Izba Handlowa i Przemysłowa regionu Szabolcs-Szatmár-

7

•

•

•
•

Włochy
Azienda Speciale Ricerca e Formazione - Cciaa Udine – Agencja
Specjalna ds.
Badań i Szkoleń Izby Przemysłowo-Handlowej w Udine
Włochy
Azienda Speciale Imprese e territorio I.TER - Cciaa Udine – Agencja
Specjalna ds.
Przedsiębiorstw w regionie Izby Przemysłowo-Handlowej w Udine
Słowacja
SCCI PRC - Słowacka Izba Handlu i Przemysłu – Preszowska Izba
Regionalna
Polska
Pomorski Związek Pracodawców „Lewiatan”

Instytucje edukacyjne
Belgia
Niemcy
Węgry

•
•
•

KAHO Sint Lieven – Uniwersytet Katolicki w Gandawie
TRANSLAKE – interdyscyplinarny ośrodek badawczo-szkoleniowy
UNIFLEXIS - Uniwersytecka Innowacyjna Organizacja Badań i

Rozwoju
•
•
•

Uniwersytetu w Miszkolcu
Włochy
EnAIP FVG (reprezentuje sieć Effe.Pi) – Instytucja kształcenia
zawodowego
Polska
Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa Oddział w
Gdańsku
Słowacja
SCCI PRC - Słowacka Izba Handlu i Przemysłu – Preszowska Izba
Regionalna

2.1.2 Partnerzy stowarzyszeni
Partnerzy stowarzyszeni nie są bezpośrednio finansowani w działaniach projektu. Ale przystąpienie
innych instytucji do partnerstwa umożliwi jego rozwój w czasie trwania projektu, mimo że nie jest
możliwe rozszerzenie liczby partnerów kluczowych.
Mamy nadzieję, że ci partnerzy będą na końcu projektu włączeni do kluczowego partnerstwa, jeśli
będą nadal chcieli zostać aktywnymi uczestnikami inicjatywy G&L.
•
•
•

Włochy
Włochy
Włochy

Conferenza della svizzera italiana formazione adulti (CFC)
Consorzio Friuli Formazione network (CFF)
Chamber of Commerce of the Province of Udine

Jednym z głównych zadań inicjatywy G&L jest rozszerzanie sieci na wszystkich poziomach. Sieć
certyfikowanych firm prowadzących szkolenia i instytucji edukacyjnych, w połączeniu z siecią
interesariuszy, promotorów, patronów, sponsorów zapewni trwałość, rozwój i aktualizację wizyt
szkoleniowych lub poznawczych.

2.2 Słownik pojęć
Europejski Komitet Sterujący ENMG (European Network Management Group)
Ciało koordynujące sieć na poziomie europejskim, odpowiedzialne za koordynację lokalnych
inicjatyw, o ile dotyczą one także ram międzynarodowych G&L.
Regionalny Komitet Sterujący LNMB (Local Network Mangement Body)
Ciało koordynujące na poziomie lokalnym, bezpośrednio prowadzi nadzór nad zarządzaniem
katalogami na poziomie lokalnym, trans granicznym i międzynarodowym. Poziom powinien odnosić
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się do obszaru określonego w Europejskim Standardzie Klasyfikacji NUTS2 (w Polsce poziom
województwa) lub NUTS3 (podregionalnego) – ani mniej, ani więcej.
Interesariusz
Każda instytucja lub ciało zainteresowane: promowaniem, i poszerzaniem oferty katalogów G&L,
wspieraniem powiązań inicjatywy zarówno z rynkiem pracy, jak i systemem edukacji i szkoleń oraz
zapewnieniem waloryzacji i upowszechniania możliwości jakie daje G&L. Minimum jeden
interesariusz jest członkiem Regionalnego Komitetu Sterującego (LNMB). Wszyscy interesariusze
inicjatywy G&L na poziomie lokalnym są członkami Sieci Interesariuszy LNMB.
Instytucja edukacyjna
Każda uczelnia, szkoła, instytucja szkoleniowa bezpośrednio włączona w organizację i zarządzanie
wizytami i seminariami G&L w imieniu Regionalnego Komitetu Sterującego (LNMB), którego jest
członkiem.
Firma prowadząca szkolenia wewnętrzne
Każda firma, która umieszczona jest w katalogu wizyt lub seminariów. Te firmy będą reprezentowały
zarówno sektor produkcyjny jak i usługowy. Firmy pozyskanie przez Regionalny komitet Sterujący są
członkami Sieci Firm Prowadzących Szkolenia LNMB. Jeśli wizyty lub seminaria są organizowane na
poziomie międzynarodowym, firma jest także członkiem Europejskiej Sieci G&L.
Klienci
Wszyscy potencjalni uczestnicy imprez zawartych w katalogach G&L. Klientami mogą być osoby
indywidualne, firmy, szkoły, uczelnie, instytucje szkoleniowe, itp.)

3. Europejski Komitet Sterujący (ENMG – European Network
Management Group)
3.1.

Skład ENMG

Członkami Europejskiego Komitetu Sterującego (ENMG) powinni być członkowie Regionalnych
Komitetów Sterujących (LNMB), aby zapewnić łatwy transfer międzynarodowych wytycznych i
standardów do każdego kraju. Skład komitetu jest następujący:
1. Koordynator (z ramienia lidera projektu w czasie jego realizacji, wybrany przez ENMG spośród
swoich członków po zakończeniu projektu);
2. Dwaj członkowie z ramienia każdego Regionalnego Komitetu Sterującego LNMB:
- 1 reprezentant partnera instytucji edukacyjnej LNMB,
- 1 reprezentant partnera interesariusza LNMB
Ogólne zebrania wszystkich członków Europejskiego Komitetu Sterującego (ENMG) będą się
odbywały cyklicznie (minimum raz w roku). Mogą zostać powołane podgrupy robocze w celu
realizacji specyficznych działań.
Będzie także powołany sekretariat spośród reprezentantów LNMB, aby wspierać działania operacyjne
koordynatora, które leżą w gestii ENMG.
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3.2.

Cele i obowiązki ENMG

Europejski Komitet Sterujący (ENMG) będzie zarządzał i utrzymywał międzynarodowymi sieciami i
katalogami G&L.
ENMG będzie planował działania, aktualizował narzędzia eksploatacyjne, wdrażał międzynarodowe
katalogi objazdów, budował europejską sieć promotorów i instytucji edukacyjnych, dawał wytyczne
odnośnie typologii wizyt, które będą organizowane, rodzajów firm i tematów wizyt, które mają być
umieszczone w katalogach.
ENMG będzie także zbierał dane niezbędne do monitorowania działań określonych w dokumentach
dot. monitoringu i jakości projektu G&L.
Co roku będzie sporządzany roczny plan upowszechniania, zawierający plan działań
upowszechniających i waloryzacyjnych, terminy realizacji, zaangażowanych partnerów, zakres
odpowiedzialności. Będzie do dokument odniesienia dla Regionalnych Komitetów Sterujących
(LNMB) w każdym kraju.
3.3. Zarządzanie ENMG
Koordynator Europejskiego Komitetu Sterującego (ENMG) będzie odpowiedzialny za:
- organizację spotkań ENMG, według harmonogramu zawartego w projekcie dla fazy rozpoczynającej
inicjatywę oraz raz na pół roku po zakończeniu projektu. Określenie programu i miejsca spotkania
będzie należało do koordynatora, w ścisłym porozumieniu z pozostałymi członkami Komitetu,
- zapewnienie relacji z innymi sieciami na poziomie europejskim oraz z europejskimi interesariuszami
i urzędami, a także za relacje wewnątrz samej sieci G&L.
Członkowie ENMG będą:
- uczestniczyć w spotkaniach ENMG i jego działaniach,
- przekazywać do ENMG dane z monitoringu, przewidziane w systemie jakości,
- aktywnie uczestniczyć w organizacji spotkań ENMG odbywających się w ich kraju zamieszkania,
- prowadzić działania zgodnie ze wskaźnikami i dokumentami G&L
- utrzymywać kontakt z koordynatorem ENMG i innymi członkami Komitetu pomiędzy spotkaniami
poprzez Internet (strona projektu, Skype)

3.4 Zasady przystąpienia do ENMG i jego opuszczenia
Członkowie ENMG reprezentują Regionalne Komitety Sterujące (LNMB) sieci G&L i będą pełnili
swoją funkcję do czasu wystąpienia delegującego LNMB o zmianę członka. Ta prośba ze strony
LNMB może nastąpić w każdym momencie, ale musi być wtedy uzupełniona o propozycję nowego
członka złożoną do Koordynatora ENMG.
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4. Utrzymanie europejskich katalogów i harmonogramów wizyt
ENMG jest odpowiedzialna za określenie zawartości europejskiego katalogu G&L, na podstawie
propozycji złożonych przez Regionalne Komitety Sterujące LNMB.
Każdy partner sieci bierze udział w utrzymaniu europejskich katalogów G&L, zapewniając możliwość
organizacji minimalnej liczby wizyt przewidzianej w katalogu dla danego kraju.
Powstanie jeden Europejski Katalog wizyt, zawierający zbiór: seminariów tematycznych, wizyt
poznawczych, wizyt turystyki przemysłowej z elementami doradztwa zawodowego lub
kombinację powyższych opcji, zwaną rundami. Tematy i typ wizyt zawartych w Europejskim
Katalogu musi być zatwierdzony przez ENMG.
ENMG jest zobligowany do aktualizacji harmonogramów wizyt na stronie internetowej G&L, na
podstawie lokalnych harmonogramów zatwierdzonych przez Regionalne Komitety Sterujące (LNMB).
Zawierają one:
- Opisy firm w każdym kraju,
- Daty możliwych wizyt uzgodnione z firmami,
- Dostępność tutorów,
- Dostępność innych dodatkowych usług
ENMG jest także odpowiedzialny za umieszczanie na stronie internetowej G&L linków i odniesień do
lokalnych katalogów seminariów szkoleniowych i wizyt zarządzanych przez Regionalne Komitety
Sterujące (LNMB).

5. Ewaluacja działań
Koordynator ENMG będzie przygotowywał roczny raport na temat działań sieci, na bazie wskaźników
określonych w Dokumencie Monitoring i Jakość, ze szczególnym uwzględnieniem:
- katalogów, harmonogramów i działań
- analizy danych na podstawie informacji zwrotnych
- propozycji modyfikacji produktów i usług w celu ciągłego logicznego procesu ich udoskonalania

6. Rozwój europejskiej sieci G&L
Członkostwo w ENMG, które opiera się na reprezentantach Regionalnych Komitetów Sterujących
będzie wyłącznie dostępne dla kluczowych partnerów projektu, aż do końca finansowania działań z
programu UE. Potem zaś sieć ta będzie dostępna dla nowych partnerów (nowych LNMB w krajach
partnerskich lub nowych krajach, które przyłączą się do partnerstwa). Warunki przystąpienia i
komercyjnego wykorzystania utrzymanej sieci po zakończeniu projektu będą określone i opracowane
w dokumencie „Komercyjne Ramy Inicjatywy G&L”.
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Ta sekcja będzie zaktualizowana, gdy dopracowane zostaną „Komercyjne Ramy Inicjatywy
G&L” (Plan utrzymania projektu po jego zakończeniu).
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