Protokół z publicznej prezentacji projektu „Cyfryzacja procesów backoffice w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie"
Protokół
Publiczna Prezentacja Projektu „Cyfryzacja procesów back-office w Ośrodku Rozwoju
Edukacji w Warszawie”
w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja procesów back-office w administracji rządowej POPC
na lata 2014-2020” w dniu 19 grudnia 2018 r.

Sposób udostępnienia informacji o możliwości zgłaszania udziału w prezentacji:
Ogłoszenie zamieszczone na stronie https://bip.ore.edu.pl/ w dniu 04.12.2018 r.
Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji:
19 grudnia 2018 r. o godzinie 12:00
w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przy Al. Ujazdowskich 28 w Sali 302.
Osoba prowadząca prezentację:
Marcin Urban – autor założeń projektu, Ośrodek Rozwoju Edukacji.
Porządek publicznej prezentacji projektu:
1. Powitanie uczestników oraz informacja o przebiegu i celu spotkania
2. Informacja w sprawie zasad obowiązujących podczas prezentacji publicznej
3. Prezentacja projektu w oparciu o prezentację PowerPoint, stanowiącą załącznik do
protokołu
4. Pytania i odpowiedzi
Przebieg publicznej prezentacji projektu:
1. Prowadzący prezentację przedstawił następujące zagadnienia:
a) okres i koszt realizacji projektu
b) cele szczegółowe realizacji projektu
c) zdiagnozowane potrzeby klientów w zakresie usług, które stanowią przyczynę realizacji
projektu
d) cele projektu wyrażone mierzalnymi wskaźnikami
e) e-usługi tworzone lub rozwijane w ramach projektu
f) główne produkty, które powstaną w ramach projektu
g) procesy realizowane przez podmioty publiczne, których realizacja zostanie usprawniona
w wyniku realizacji projektu
h) kamienie milowe projektu
i) planowana architektura projektu
j) kluczowe komponenty architektury systemu informatycznego
k) harmonogram zamówień publicznych wraz z kwotą przewidzianą do przeznaczenia na
poszczególne zamówienia.
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2. Pytania i odpowiedzi (po przedstawieniu prezentacji):
Pytanie w trakcie
spotkania
„Jakie może być
docelowe ostateczne
dofinansowanie
realizacji i czy jest
Min.
przewidziana
15:58 do
możliwość
16:53
wystąpienia o
ewentualne
dodatkowe
dofinansowanie?”
Czas

Pytający

Odpowiedź

dr Andrzej
Gorczyński –
wicedyrektor
Ośrodka Rozwoju
Edukacji w
Warszawie

„Na chwilę obecną wnioskujemy o kwotę około
3,5 mln złotych; dofinansowania na projekt 2.2
w przyszłym roku nie ma, natomiast być może
w roku 2020 się to zmieni i będziemy mieli
możliwość wystąpienia o dodatkowe środki.
Na tę chwilę deklarujemy, że zmieścimy się
w podanej kwocie. Natomiast jeśli pojawi się
możliwość wnioskowania i będzie taka potrzeba
– wystąpimy o dodatkowe środki.”

2

