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Spotkanie	  online	  o	  GovTech	  Inno_Lab	  w	  ramach	  cyklu	  Idea	  Rozwoju	  
Biznesu	  	  

We	  wtorek	  5	  października	  o	  godz.	  12:00	  odbędzie	  się	  spotkanie	  online	  dla	  przedsiębiorców	  
„GovTech	  Inno_Lab	  –	  rozwój	  innowacji	  w	  JST”.	  Podczas	  wydarzenia	  zaprezentowana	  zostanie	  
oferta	  operatorów	  programu.	  Uczestnicy	  dowiedzą	  się	  m.in.	  jak	  podnosić	  kompetencje	  
jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  w	  zakresie	  wdrażania	  innowacji	  we	  współpracy	  z	  
innowatorami	  oraz	  jak	  przygotować	  się	  do	  zamawiania	  i	  wdrażania	  nowych	  technologii.	  	  

W	  kolejnej	  z	  cyklu	  bezpłatnych	  wideokonferencji	  edukacyjnych	  dla	  przedsiębiorców	  –	  
#idearozwojubiznesu,	  które	  organizuje	  PARP	  oraz	  Ministerstwo	  Rozwoju	  i	  Technologii,	  wezmą	  
udział:	  Antoni	  Rytel,	  Wicedyrektor,	  Program	  GovTech	  Polska,	  KPRM,	  Izabela	  Banaś,	  Dyrektor	  PARP,	  
a	  także	  przedstawiciele	  wyłonionych	  w	  konkursie	  operatorów	  Marcin	  Migas,	  Zastępca	  Dyrektora,	  
MARR	  S.	  A.,	  Agata	  Koprowska,	  Kierownik	  projektu,	  Fundacja	  „OIC	  Poland”	  oraz	  Magda	  Kowalska,	  
Project	  Manager,	  Huge	  Thing	  by	  SpeedUp	  Group.	  

–	  Program	  GovTech	  Inno_Lab	  to	  szansa	  na	  to,	  aby	  Ci,	  którzy	  najlepiej	  znają	  potrzeby	  mieszkańców	  
Polski	  współpracowali	  z	  tymi,	  którzy	  są	  je	  w	  stanie	  zaspokoić	  z	  użyciem	  nowych	  technologii.	  Tylko	  
dzięki	  połączeniu	  siły	  samorządów	  gotowych	  na	  zmiany	  z	  innowacyjnymi	  firmami	  możemy	  realnie	  
zmieniać	  oblicze	  polskiej	  administracji	  i	  poprawiać	  standard	  życia	  naszych	  małych	  ojczyzn	  –	  ocenia	  
Justyna	  Orłowska,	  Pełnomocnik	  Prezesa	  Rady	  Ministrów	  ds.	  GovTech,	  Szef	  Centrum	  GovTech.	  

Celem	  programu	  GovTech	  inno_LAB	  jest	  wprowadzenie	  innowacji	  do	  polskiej	  administracji	  oraz	  
wspieranie	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  (JST)	  w	  zamawianiu	  dostaw	  i	  usług	  opartych	  na	  
nowych	  technologiach.	  Operatorzy	  aktywizują	  samorządy	  do	  współpracy	  ze	  startupami.	  Program	  
jest	  realizowany	  przez	  PARP,	  a	  finansowany	  ze	  środków	  działania	  2.4.1	  „inno_LAB	  –	  centrum	  analiz	  
i	  pilotaży	  nowych	  instrumentów”	  Programu	  Operacyjnego	  Inteligentny	  Rozwój.	  

Podczas	  spotkania	  uczestnicy	  dowiedzą	  się	  od	  podstaw	  jak	  działa	  program	  oraz	  poznają	  oferty	  
operatorów.	  Eksperci	  doradzą	  jak	  podnosić	  kompetencje	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  w	  
zakresie	  wdrażania	  innowacji	  we	  współpracy	  z	  innowatorami	  oraz	  jak	  przygotować	  się	  do	  
zamawiania	  i	  wdrażania	  nowych	  technologii.	  



	  

Idea	  Rozwoju	  Biznesu	  

W	  trakcie	  wideokonferencji	  uczestnicy	  mają	  okazję	  zdobyć	  najważniejsze	  informacje	  na	  temat	  
pakietu	  rozwiązań	  przygotowanych	  przez	  rząd,	  który	  ma	  wspierać	  przedsiębiorców	  w	  
pokonywaniu	  trudności	  spowodowanych	  pandemią.	  Poruszane	  tematy	  koncentrują	  się	  na	  
przekazie	  głównych	  celów	  programu	  „Polski	  Ład”,	  który	  polega	  na	  wielowymiarowej	  pomocy	  dla	  
biznesu	  zmagającego	  się	  ze	  skutkami	  kryzysu	  wywołanego	  pandemią	  koronawirusa.	  

Konferencje	  #idearozwojubiznesu	  można	  śledzić	  na	  stronie	  	  www.parp.gov.pl/idearozwojubiznesu.	  
Udział	  w	  wydarzeniach	  jest	  bezpłatny	  i	  nie	  wymaga	  wcześniejszej	  rejestracji.	  

	  

	  

Partnerami	  merytorycznymi	  cyklu	  wideokonferencji	  „#idearozwojubiznesu”	  są	  Ministerstwo	  
Finansów,	  Krajowa	  Administracja	  Skarbowa,	  Ministerstwo	  Funduszy	  i	  Polityki	  Regionalnej,	  Agencja	  
Rozwoju	  Przemysłu,	  Urząd	  Zamówień	  Publicznych,	  Bank	  Gospodarstwa	  Krajowego,	  Zakład	  
Ubezpieczeń	  Społecznych,	  Narodowe	  Centrum	  Badań	  i	  Rozwoju,	  Korporacja	  Ubezpieczeń	  
Kredytów	  Eksportowych,	  Polska	  Agencja	  Inwestycji	  i	  Handlu,	  Platforma	  Przemysłu	  Przyszłości,	  
Urząd	  Patentowy	  Rzeczypospolitej	  Polskiej,	  Urząd	  Dozoru	  Technicznego,	  Główny	  Urząd	  Miar	  i	  
Instytut	  Pracy	  i	  Spraw	  Socjalnych.	  

Patronami	  medialnymi	  cyklu	  są:	  Polska	  Agencja	  Prasowa,	  Polsat	  News	  oraz	  Polska	  Press.	  


