Sieć współpracy województw:
pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego
w zakresie usprawnienia wdrożenia EFS w wymiarze regionalnym
PODSUMOWANIE SPOTKANIA 4
Temat 2: Stworzenie między instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie regionalnych
programów operacyjnych płaszczyzn współpracy i wymiany informacji służącej
usprawnieniu procesu realizacji programów operacyjnych
Spotkanie odbyło się: w dniach od 3 do 5 września 2019 r. w Katowicach.
Celem spotkania było przedstawianie wyników użytkowania narzędzia służącego do dzielenia
się informacjami o sytuacjach usprawniających proces wdrażania regionalnych programów
operacyjnych oraz ustalenie dalszych zasad korzystania z ORIZZ.
Pierwszego dnia przedstawiono harmonogram ostatniego już spotkania w ramach sieci
współpracy województw pomorskiego, śląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego.
Kolejny dzień poświęcony był na omówienie zagadnień problematycznych pojawiających w
codziennej pracy w instytucjach zarządzających RPO, które poszczególni przedstawiciele województw
umieścili w ORIZZ. W dalszej części miała miejsce dyskusja i podsumowanie działań sieci współpracy
w zakresie kwestii wdrożeniowych związanych z takimi aspektami jak nabór projektów,
ich ocena i rozliczanie, a także kontrola.
Trzeciego dnia, tj. 5 września 2019 omówiono usprawnienia i rozwiązania korygujące, które
zostały wprowadzone w systemie ORIZZ w oparciu o doświadczenia instytucji zarządzających zdobyte
w trakcie użytkowania w/w narzędzia poprzez rozwiązywanie problematycznych kwestii w zakresie
naboru projektów, ich oceny, rozliczania i kontroli. Tego dnia przedstawiono zarówno efekty
testowania ORIZZ (efekt 3 spotkania) i zaprezentowano wprowadzone nowe rozwiązania. Aktualnie
elementy składowe ORIZZ to: forum wymiany informacji, repozytorium dokumentów i lista umów
(stworzona na zasadzie wyszukiwarki w oparciu o listę projektów realizowanych z Funduszy
Europejskich w Polsce w latach 2014-2020, prowadzonych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.
Podczas spotkania miała też miejsce dyskusja na temat dalszych zasad utrzymywania
i korzystania z ORIZZ oraz szukania dalszych możliwości rozwoju samego narzędzia w zależności od
potrzeb nowych użytkowników pochodzących z innych instytucji zarządzających RPO (spoza sieci
współpracy). Naszym celem jest bowiem zachęcanie do współtworzenia aplikacji i dalszego rozwijania
narzędzia w celu zwiększania jego potencjału w zakresie wymiany informacji.
Warto przypomnieć, iż dotychczas narzędzie informatyczne opracowane w ramach sieci
współpracy służyło do wymiany informacji między uczestnikami spotkania Grupy roboczej ds. EFS,
które miało miejsce w Gdańsku w dniach 19-20 marca oraz 28-29 maja 2019 r. ORIZZ służył do
dystrybuowania programu spotkania, prezentacji, różnego typu materiałów informacyjnych, notatek,
pism, które były omawiane w gronie przedstawicieli instytucji Zarządzających Regionalnymi
Programami Operacyjnymi.
Intencją twórców ORIZZ jest szersze wykorzystanie aplikacji również w celu wymiany informacji
w zakresie prac nad nową perspektywą finansową. Dotychczas za pomocą ORIZZ przekazano sobie
materiały z grupy roboczej ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 4. Europa
o silniejszym wymiarze społecznym przez wdrażanie Europejskiego filaru praw socjalnych:
• Sprawozdanie - I spotkanie Grupy Roboczej ds CP 4 24.05.2019,
• Prezentacja_Najważniejsze założenia dla EFS+ na lata 2021-2027,
• Prezentacja_podsumowanie interwencji EFS _DYSKUSJA_FINAL.
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Z uwagi na dużą ilość tematów do omówienia i ogromu dokumentów do uzgodnienia w ramach
nowej perspektywy można na bieżąco przekazywać sobie informacje używając do tego celu
wypracowane w ramach sieci współpracy narzędzie. W każdej chwili logując się na stronie
orizz.pomorskie.eu bez problemu jest dostęp do wspomnianych dokumentów.
Efektem spotkania w Katowicach jest opracowanie: Wykorzystanie narzędzia wymiany
informacji.
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