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V edycji programu dla samorządów gov_LAB – start składania wniosków
12 października br. ruszył nabór do gov_LAB – programu edukacyjnego dla jednostek samorządu
terytorialnego (JST) oraz ich związków z całej Polski. Celem programu jest dostarczenie
administracji samorządowej wiedzy i umiejętności do projektowania innowacyjnych usług lub
programów dla przedsiębiorców. Samorządy, które wezmą udział w programie zakończą go
kompletnymi koncepcjami instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców wraz z planem wdrożenia.
Zainteresowane udziałem jednostki samorządu terytorialnego powinny zgłosić zespoły projektowe
składające się z 5-10 pracowników. Co najmniej 5 członków zespołu powinno być na stałe
zaangażowanych w proces projektowy. Wskazane jest ponadto, aby członkowie zespołu mieli
uzupełniające się kompetencje, niezbędne do zaprojektowania i wdrożenia instrumentu dla
przedsiębiorców. Na etapie wnioskowania do programu należy także zgłosić wyzwanie projektowe
– czyli opis problemu na jaki ma odpowiedzieć zaprojektowana w trakcie procesu usługa.
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 Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).
Kluczowym elementem gov_LAB jest zapewnienie bezpłatnych usług, które są niezbędne do
profesjonalnego przeprowadzenia procesów projektowania instrumentów dla przedsiębiorców.
Dodatkowo będą możliwe zdalne konsultacje niezbędne do określenia zakresu prac zespołu
projektowego pomiędzy warsztatami i zjazdami.
– Projekt bazuje na nauce przez praktyczne zastosowanie podejścia design thinking oraz service
design. W trakcie jego trwania uczestnicy mają okazję przekonać się o tym, jak tzw. metody
kreatywne mogą być wykorzystywane w realizacji poszczególnych zadań. W skład każdego procesu
projektowego wchodzi 8 warsztatów, 2 zjazdy edukacyjno-networkingowe oraz Demo Day, czyli
dzień demonstracyjny, podczas którego zespoły prezentują opracowaną przez siebie kompletną
koncepcję instrumentu wsparcia dla przedsiębiorców – wyjaśnia Paweł Chaber z Departamentu
Analiz i Strategii PARP.
Uczestnicy dowiedzą się m.in. czym jest projektowanie usług publicznych oraz projektowanie
doświadczeń i funkcjonalności dla użytkownika (user experience), jak projektować usługi w

zmiennej rzeczywistości (future thinking/foresight), czy też jak wypromować nowe usługi (pitching,
storytelling). Ponadto będą mogli nauczyć się efektywnej pracy w zespole multidyscyplinarnym,
analizowania zależności między interesariuszami usług skierowanych do przedsiębiorców, a także
pracy w systemie iteracyjnym (testowanie założeń na wczesnym etapie).
Program trwa ok. 4 miesiące. W tym czasie każdy z zespołów przechodzi przez cykl spotkań z
udziałem m.in. ekspertów i przedsiębiorców. Dodatkowo zespoły są angażowane w realizację
badań jakościowych oraz testowania opracowanych prototypów rozwiązań.
Więcej o programie.

