Notatka służbowa nr PBVII.0441.7.4.2020.AS
Dotyczy:
Międzyregionalne spotkanie w ramach Projektu REPLACE pn.
„Rozwój
gospodarki
cyrkularnej
poprzez
udoskonalanie
instrumentów polityki regionalnej” realizowanego w ramach
Programu Interreg Europe.
Termin i miejsce:
01.04.2020 on-line (webinarium)
Uczestnicy
Przedstawiciele lidera projektu (Regionu Lacjum) oraz belgijskiego
Międzynarodowego
Stowarzyszenia
Badawczego
VELTHA,
przedstawiciele partnerów z:
- Regionalnej Agencji Rozwoju Inwestycji i Innowacji – Nexa (Francja);
- Regionu Krety (Grecja);
- Instytutu Gospodarki Międzynarodowej w Hamburgu (Niemcy);
- Agencji Rozwoju Regionalnego Północno-Wschodniej Rumunii;
- Komisja Regionu Centro ds. koordynacji i rozwoju (Portugalia);
- Prowincja Fryslân (Holandia),
- Województwo łódzkie (Polska)
I.

Tematyka spotkania:

Kryteria oceny na bazie dorobku zakończonego projektu SCREEN ze szczególnym uwzględnieniem
narzędzia oceny tzw. sieci ewaluacyjnej (ang. Evaluation grid). Zastosowanie evaluation grid, jako
wyposażenie partnerów projektu we właściwy instrument oceny oraz zestaw kompetencji potrzebnych
przy analizie instrumentów wdrażania bieżącego okresu programowania pro-środowiskowych polityk
wspólnotowych.
II.

Streszczenie:

Istotnym atutem dla partnerów projektu REPLACE, którego aktywnym uczestnikiem jest Województwo
Łódzkie będzie opcja testowania pilotażowych schematów oceny przedsięwzięć, realizowanych
w ramach kluczowych instrumentów w nadchodzącej perspektywie. Będą do nich
w przyszłości należeć przede wszystkim tzw. Green Deal, a także ściśle powiązany z nim Circular
Economy Action Plan. Jak podkreślili gospodarze spotkania, praca nad projektem REPLACE,
to wyjątkowa szansa na przygotowania się do implementacji powyższych programów na poziomie
regionów.
Prezentujący szczególnie podkreślili rolę tzw. oceny wpływu (eng.
Impact assessment)
w kryteriach oceny projektów uwzgledniających koncepcję Gospodarki Obiegu Zamkniętego.
Ma to pozwolić na odpowiednie wykorzystanie tej wiedzy i przełożenie jej na zapisy w następnej
perspektywie unijnej przy określeniu rodzaju i dedykowaniu odpowiedniego wsparcia.
Wyzwania, które zidentyfikowano to przede wszystkim:
 różne, w zależności od regionu, kryteria, metodologie, skale oceny;
 zwiększenie
efektywnej
współpracy
pomiędzy
władzami
regionu
a wyspecjalizowanymi działami wewnętrznymi instytucji, podczas opracowywania kryteriów
oceny jak i dokumentacji konkursowej dla przyszłych projektów;
 znalezienie najprostszego sposobu implementacji wypracowanego kryterium GOZ
w funkcjonującą już sieć kryteriów oceny, lecz bez uszczerbku dla jej funkcjonalności i/lub
przejrzystości;
 wypracowanie sposobu organizacji warsztatów z udziałem decydentów i pracowników
bezpośrednio odpowiedzialnych za proces redagowania dokumentów konkursowych,
strategii, a także samych kryteriów oceny, celem aktywnego ich włączenia w proces realizacji
celów projektu i uświadomienia im konieczności implementacji kryteriów GOZ do
dokumentacji na poziomie regionalnym;
 upowszechnienie wyników tego typu warsztatów na najbliższym spotkaniu partnerów projektu;
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 wypracowanie co najmniej
na poziomie regionalnym.
III.

jednego

kryterium

możliwego

do

zaimplementowania

Działania konieczne do podjęcia na najbliższym etapie:
 Prace nad udoskonalaniem siatki ewaluacyjnej.
 Zaangażowanie współpracowników do prac nad kryteriami oceny związanymi
z GOZ.
 Przeprowadzenie dyskusji pod kątem identyfikacji zbioru kryteriów, celem zaadaptowania
przez pozostałych partnerów - tak aby zapewnić możliwie wysoki poziom porównywalności
i uniwersalności (możliwości powielenia u każdego z nich najlepszych rozwiązań). Jest to
ważne z uwagi na zróżnicowanie warunków, w których funkcjonują partnerzy projektu.
 Ze względu na sytuację związaną z pandemią, plan pracy w projekcie oraz kalendarz
wydarzeń musiał zostać zmodyfikowany i dostosowany do dynamicznej sytuacji, przed którą
postawieni zostali wszyscy nasi partnerzy. Uzgodniono że domyślną formą kontaktów
pozostaną
formy
zdalne,
przede
wszystkim
w
formule
telekonferencji
i webinarów: 20 maja br. - poświęcony synergicznym modelom współpracy ponadregionalnej,
26 czerwca br. - dedykowany kwestiom lokalnych analiz oraz procesu benchmarkingu.
 Ustalone zostały także terminy międzynarodowych spotkań w krajach partnerów:
warsztaty w regionie Rumunii Północno-Wschodniej przełożono bezterminowo
na ostatni okres realizacji projektu; warsztaty na Krecie, połączone z wizytą studyjną typu
circular tour - przełom września i października br.; warsztaty na francuskiej wyspie Reunion,
połączone z wizytą studyjną typu circular tour, ostatni tydzień listopada br.
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