GovTech_InnoLab_Innowacyjne
Samorządy Przyszłości. Wsparcie dla
JST w procesie wdrażania innowacji
na rzecz lokalnych społeczności
Kraków, 16 grudnia 2021
Roma Toft, Paweł Szostak, Magdalena Szczecina
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Program dla JST
• 3 ogólnopolskich operatorów, w tym MARR SA
WSPARCIE Z MARR SA:
• 48 JST uzyska wsparcie szkoleniowe i doradcze
• 12 JST ogłosi konkurs w trybie PZP
• Koniec Programu dla JST – 30 maja 2023 r.

Program dla JST
TAK na podniesienie kompetencji + profesjonalne „przećwiczenie” procesu
poszukiwania i wdrażania innowacji do usług publicznych.

Nie na działania inwestycyjne – w Programie dla JST nie finansujemy zakupu
sprzętu, urządzeń, software, hardware itp. Komplementarnym może być
program „Cyfrowa Gmina”

Program dla JST

Harmonogram
• 8 rund co około 1,5 miesiąca
• Trwa 1 runda (do 31 grudnia 2021 r.)
• Ostatnia runda najpóźniej 30 listopada 2022 r.
• W każdej rundzie – rekrutacja maks. 10 JST.
• Cały Program dla JST (wszystkie etapy) – do 30 maja 2023 r.
Zgłoszenie do Programu dla JST za pomocą formularza zgłoszeniowego poprzez
https://www.marr.pl/govtech/

Co dla uczestników?
• Dwa szkolenia:
1) dialog techniczny i tryb konkursowy wg PZP
2) innowacyjne metodyki zwinne zarządzania projektami (scrum, agile) - Firmy zewnętrzne
• Raport z diagnozy - analiza rynku rozwiązań technologicznych dla wyzwania – Eksperci
zewnętrzni branżowi + MARR
• Wsparcie w przeprowadzeniu dialogu technicznego – Eksperci zewnętrzni branżowi i z
zakresu PZP
• Wsparcie w organizacji i przeprowadzeniu konkursu w trybie PZP dla pozyskania z rynku
innowacyjnych rozwiązań – Eksperci zewnętrzni branżowi i z zakresu PZP.

Maks. wartość pakietu usług dla JST: do 50 tys. zł (na całość Programu)

Czy i kiedy można zrezygnować?

Wyjście z Programu:
• po etapie Diagnoza; korzyści: udział w dwóch szkoleniach, Raport z diagnozy
• po etapie Dialog Techniczny; korzyści: +przećwiczona procedura
poszukiwania innowacji na rynku
BEZ KONSEKWENCJI FINANSOWYCH
• Jeśli JST zostaje w Programie do końca (konkurs); korzyści: +przećwiczona
procedura pozyskania najlepszego rozwiązania dla wyzwania.

Jakie koszty dla JST?
• Program dla JST całkowicie bezpłatny; koszty usług dla JST ponoszone są z budżetu projektu
GovTech
• Jedyne koszty jakie ponosi JST: nagrody w konkursie - pokrywane są z budżetu JST

UWAGA: nowe zasady i zapisy w Formularzu Zgłoszeniowym (pkt. 8
Oświadczenia):
Nie ma konieczności załączania listu intencyjnego podpisanego przez organ wykonawczy, jest
nowe oświadczenie, pkt. 7
7. Oświadczam, że jeśli w trakcie Programu dla JST okaże się, że formuła trybu konkursu
określonego w PZP będzie adekwatna do zgłoszonego wyzwania, realizacja zamówienia
zostanie sfinansowana ze środków budżetowych JST w wysokości odpowiedniej do przedmiotu
konkursu.

Kogo delegować do Programu?
Regulamin Programu dla JST: § 3 ust. 5
Zespół 3-5 osób, w tym co najmniej osoba:
• odpowiedzialna za merytoryczną realizację zamówienia związanego z wyzwaniem
zgłoszonym przez JST (przedstawiciel/ka jednostki związanej merytorycznie z
wyzwaniem);
• odpowiedzialna za realizację zamówień publicznych w JST;
• decyzyjna w JST (kierownik, dyrektor, skarbnik, sekretarz, organ wykonawczy);
• + inne osoby wg uznania, w tym np. specjalista ds. IT

Umowa z JST: § 4

Etap NABÓR: Wyzwanie 1
Wyzwanie = problem w funkcjonowaniu JST:
• dotyczący organizacji wewnętrznej samorządów oraz świadczonych usług publicznych
(np. gospodarki odpadami, ekologii, cyberbezpieczeństwa, optymalizacji kosztów,
logistyki, usług transportowych, opieki zdrowotnej, mediów, obsługi urzędowej itp.) –
ustawowe zadania własne,
• który można zaspokoić rozwiązaniami z zakresu IT (technologiami cyfrowymi) – NIE
INWESTYCYJNYMI !
• dotyczący dziedzin wymienionych w Krajowych Inteligentnych Specjalizacjach – zob.
dokument „KIS” - zob. marr/govtech/dokumenty/pozostałe dokumenty pobierz;
• nie może dotyczyć prowadzonej działalności gospodarczej – zob. dokument „Definicja
JST i działalności gospodarczej” - marr/govtech/dokumenty/pozostałe dokumenty
pobierz.

Etap NABÓR: Wyzwanie 2
Czy przy opisie wyzwania trzeba zaproponować jego rozwiązanie?
NIE, rozwiązania będziemy szukać wspólnie w JST w ramach Programu dla JST.

UWAGA: nowy zapis w Formularzu zgłoszeniowym (pkt. 5 Charakterystyka
zgłaszanego wyzwania):
*Uwaga!
W opisie wyzwania nie ma konieczności podawania proponowanego rozwiązania
technologicznego – wystarczy określenie problemu, z jakim Państwo się borykacie
(np. niekompatybilność danych koniecznych do wiarygodnych analiz, brak możliwości kontroli
jakiegoś zjawiska, brak możliwości zbierania informacji o jakimś problemie). W czasie realizacji
Programu dla JST będziemy razem z Państwem szukać na rynku najlepszego rozwiązania dla
zdiagnozowanego wyzwania, a w razie potrzeby dokonamy ponownego jego zdefiniowania.

Etap NABÓR: Wyzwanie 3
Ile wyzwań można zgłosić i do kogo?
Można zgłosić jedno wyzwanie do jednego operatora – uczestnictwo w Programie jednego z
operatorów wyklucza uczestnictwo w innym programie, mimo, że wyzwanie może być inne i
zgłoszony jest inny zespół.
W Programie dla JST można brać udział TYLKO RAZ.

Podstawa – Formularz zgłoszeniowy – pkt. 8 Oświadczenia:
6. Oświadczam, że JST zgłaszająca wyzwanie nie otrzymała w jakiejkolwiek kwocie lub formie
pomocy pochodzącej z Pilotażu „GovTech inno_LAB”, realizowanego przez PARP w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020, Działania 2.4 Współpraca
w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałania 2.4.1 Centrum analiz i pilotażu
instrumentów inno_LAB oraz nie jest obecnie rozpatrywane przez innego operatora w ramach
ww. Pilotażu.

Etap NABÓR: Zgodność z KIS 1

UWAGA: nowy zapis w Formularzu zgłoszeniowym (pkt 5. Charakterystyka
zgłaszanego wyzwania)
3. Zgodność wyzwania z KIS: proszę podać nazwę Krajowej Inteligentnej
Specjalizacji, z którą najbliżej jest związane przedstawiane wyzwanie, a jeśli
to możliwe, to również nr KIS (przykładowo: ZRÓWNOWAŻONA
ENERGETYKA, KIS 6. Rozwiązania Transportowe Przyjazne Środowisku).

Etap NABÓR:
Zgodność z KIS 2

Przydatne dokumenty i gdzie je znaleźć
https://www.marr.pl/govtech/
• Formularz interaktywny https://www.marr.pl/govtech/formularz/
• Regulamin Programu dla JST: govtech/dokumenty/Nabór pobierz
• Umowa z JST (wzór): govtech/dokumenty/Umowa z JST
• Pozostałe przydatne dokumenty: govtech/dokumenty/Pozostałe dokumenty pobierz

KORZYŚCI Z UDZIAŁU - PODSUMOWANIE
• Wymierne korzyści dzięki nowym rozwiązaniom technologicznym:
 mniejsze koszty
 lepsza organizacja pracy, szybsze i efektywniejsze usługi publiczne

• Prestiż:
 grono najbardziej innowacyjnych JST w Polsce - tworzenie standardów i dobrych praktyk,
 PR na skalę Polski

• Nowe, ponadprojektowe kompetencje i umiejętności:
 potwierdzone certyfikatami – korzyści dla zespołu, dla JST
 poparte zdobyciem doświadczenia (wsparcie ekspertów zewnętrznych branżowych i PZP)

• Przewaga konkurencyjna przy ubieganiu się o środki UE w nowej perspektywie finansowej
• Brak ryzyka: możliwość wyjścia z programu na dwóch etapach
• Program GovTech może uzupełnić program „Cyfrowa Gmina”
• Obiektywne wsparcie – możliwość dostrzeżenia innych aspektów i możliwości

DANE KONTAKTOWE
https://www.marr.pl/govtech/
Zespół Govtech – współpraca z JST
• Roma Toft: romana.toft@marr.pl; tel. 12 617 99 66; tel. kom. 785 062 117
• Magdalena Szczecina: magdalena.szczecina@marr.pl; tel. +48 785 059 103
• Paweł Szostak: pawel.szostak@marr.pl; tel. +48 12 617 66 35
• Marcin Migas (koordynator projektu): marcin.migas@marr.pl; tel. +48 785 067 521

Pytania?
Wątpliwości?
Propozycje?
• Spotkanie z JST, które mają doświadczenie we współpracy z innowatorami?
• Informacja o koncepcji Smart Village (innowacje dla terenów wiejskich)?
• Informacje o przewidywanych formach wsparcia z UE dla JST (jak będą dostępne)?
• Inne?

Prosimy o feedback!

Dziękujemy za uwagę

Zapraszamy do udziału w
Programie dla JST!

