gov_LAB to pilotażowy program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego, którego
celem jest dostarczenie administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania
innowacyjnych usług lub programów dla przedsiębiorców. Dodatkowym efektem pilotażu są
nowe, zaprojektowane z uwzględnieniem potrzeb ostatecznych użytkowników, usługi lub
programy dla przedsiębiorców.
Wsparcie przyznawane jest w formie bezpłatnych usług dla JST świadczonych przez wybranego
przez PARP wykonawcę. Zespoły z samorządów są wybierane na podstawie złożonych aplikacji w
naborze organizowanym przez PARP.
Czas trwania programu wynosi ok. 4 miesiące. W tym czasie każdy z zespołów przejdzie przez
cykl spotkań z udziałem m.in. ekspertów i przedsiębiorców: 2 zjazdy, 8 warsztatów i konferencja
podsumowująca o charakterze dnia demonstracyjnego (Demo Day). Dodatkowo zespoły są
angażowane w realizację badań jakościowych oraz testowania opracowanych prototypów
rozwiązań.
W kwietniu 2019 r. PARP ogłosiła wyniki naboru do pilotażu gov_LAB. W jego pierwszej edycji
wsparcie otrzymały projekty zgłoszone przez Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ełku i Urząd Miasta w Cieszynie. Pierwsza edycja była
realizowana od czerwca do września.
W październiku 2019 r. rozpoczęła się druga edycja pilotażu ,w której biorą udział kolejne 3
zespoły – Województwo Zachodniopomorskie, Województwo Lubelskie oraz Gmina Dąbrówno
(gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim).
W dalszych planach mamy kolejne edycje, których łącznie będzie 5. Na początku 2020 roku PARP
ogłosiła konkurs, w którym zostaną wybrane zespoły do edycji nr 3 i 4. Edycje te zostaną
zrealizowane w 2020 r. Edycja V planowana jest na I półrocze 2021 r.
GovTech
PARP w ramach inicjatywy GovTech Polska opracowuje obecnie program pilotażowy, którego
zadaniem będzie usprawnienie dialogu między administracją publiczną – jednostkami samorządu
terytorialnego (JST), a innowatorami: przedsiębiorcami MŚP, startupami, środowiskiem
naukowym oraz stworzenie takich ram współpracy, które wspierałyby zwinne procesy
charakterystyczne dla procesów tworzenia innowacji.
Pilotaż GovTech inno_LAB - Program doradczo-szkoleniowy dla jednostek samorządu
terytorialnego (JST), ma na celu dostosować praktykę JST do realizacji zamówień innowacyjnych,
m.in. w obszarze smart city, poprzez wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w

zamawianiu dostaw i usług korzystających z nowych technologii, co pozwoli znaleźć efektywne
rozwiązania rzeczywistych problemów administracji samorządowej oraz podnieść jakość usług
świadczonych dla obywateli.
Założeniem pilotażu jest poprawa kompetencji JST w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z
MŚP, startupami.
Do udziału w programie pilotażowym GovTech inno_LAB poszukiwane będą JST z wyzwaniami
kwalifikującymi się do rozwiązania ich poprzez zamówienie produktu/usługi w trybie
konkursowym opisanym w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz promowanym przez
inicjatywę GovTech Polska. Jako wyzwanie rozumie się potrzebę technologiczną,
zidentyfikowaną przez JST, którą można zaadresować wykorzystując nowe technologie.
Przy projektowaniu założeń GovTech inno_LAB w ramach PARP, prowadzono liczne warsztaty
oraz wywiady z szerokim gronem interesariuszy z obszaru innowacji, akceleratorów,
przedstawicielami samorządów oraz administracji centralnej, których wiedza i doświadczenie
mogłyby okazać się szczególnie ważne dla jak najlepszego ujęcia kontekstu przedsięwzięcia –
planowanego projektu pilotażowego, tj. wypracowania koncepcji efektywnej współpracy firm
technologicznych i administracji publicznej.
Uruchomienie naboru dla operatorów planowane jest w II połowie lutego 2020 r.
Uruchomienie naborów dla JST planowane jest w II kwartale 2020 r.

