Protokół z przeprowadzenia publicznej prezentacji założeń projektu
„Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)”
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
1. Udostępnienie informacji o możliwości zgłoszenia udziału w prezentacji
Ogłoszenie o planowanej prezentacji założeń projektu „Zintegrowany system usług dla nauki –
etap II (ZSUN II)” zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
MNiSW w dniu 17 listopada 2015 r. pod adresem:
http://www.bip.nauka.gov.pl/publiczna-prezentacja-zalozen-projektu-w-ramach-poddzialania-2-31-po-pc/.
Informacja ta została również przesłana do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju – Instytucji
Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa (PO PC), Ministerstwa Cyfryzacji oraz
Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Instytucji Pośredniczącej dla Poddziałania 2.3.1 PO PC.
W ogłoszeniu wskazano datę i miejsce przeprowadzenia prezentacji oraz wskazano dane
kontaktowe i termin zgłaszania udziału w prezentacji.
2. Termin i miejsce przeprowadzenia prezentacji
Publiczna prezentacja założeń projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)”
odbyła się w dniu 4 grudnia 2015 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
w Warszawie przy ul. Hożej 20.
3. Podczas prezentacji zaprezentowano następujące informacje nt. projektu:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

genezę i diagnozę potrzeb grup docelowych, które stanowią podstawę realizacji projektu,
istotę i główne cele projektu wraz z mierzalnymi wskaźnikami,
znaczenie zasobów objętych projektem,
zasoby ISP objęte projektem
okres i koszt realizacji projektu,
harmonogram zamówień publicznych.

Szczegółowe informacje dot. powyższych elementów zawarto w załączonej prezentacji.
4. Imiona i nazwiska osób zabierających głos w dyskusji w trakcie prezentacji, wraz ze
wskazaniem podmiotów, które reprezentują
Ze strony organizatorów podczas prezentacji głos zabrały następujące osoby:
1. Agnieszka Tykarska, Radca Generalny, Kierująca Departamentem Innowacji i Rozwoju
w MNiSW;
2. Dr Olaf Gajl, Dyrektor Ośrodka Przetwarzania Informacji – Państwowego Instytutu
Badawczego (OPI PIB);
3. Dr Jarosław Protasiewicz, Kierownik Laboratorium Inteligentnych Systemów Informatycznych
w OPI-PIB;
4. Magdalena Antoszewska, OPI-PIB.
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Ze strony publiczności podczas prezentacji głos zabrały następujące osoby (w kolejności zabierania
głosu):
1. Katarzyna Krynicka-Szroeder, UMK w Toruniu;
2. Leszek Stypułkowski, Index Copernicus;
3. Marcin Zaczyński, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB;
4. Dorota Gazicka-Wójtowicz, Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN;
5. Joanna Wieczorek, Ministerstwo Cyfryzacji.
5. Główne tezy opinii prezentowanych przez osoby, o których mowa w pkt. 4
Po zakończeniu prezentacji założeń projektu głos oddano publiczności. Zadano pytania dot.
szczegółów informacji przekazanych w trakcie prezentacji. Dotyczyły one:
• udostępnienia badań, ankiet dotyczących analizy potrzeb środowiska naukowego
przeprowadzonych w związku z planowaną realizacją projektu,
• struktury kosztów projektu oraz szacunkowych kosztów utrzymania budowanego systemu
w okresie zapewnienia trwałości projektu,
• zakresu planowanych do udostępnienia informacji dotyczących czasopism i publikacji (polskich
i zagranicznych),
• planowanego formatu wymiany danych pomiędzy budowanym systemem a systemami
należącymi do innych podmiotów (jednostek naukowych) tak, aby w przyszłości dane mogły
być wymieniane automatycznie,
• oszacowania wartości dla planowanych wskaźników oraz konieczności ich uwzględnienia
w dokumentacji projektowej składanej do oceny w ramach konkursu.
6. Informacje o sposobie uwzględnienia wniosków z dyskusji podczas prezentacji w dalszych
pracach nad projektem lub uzasadnienie dla nieuwzględnienia ww. wniosków.
Podczas dyskusji nie padły żadne wnioski o wprowadzenie zmian w projekcie lub jego
uzupełnienie. Kwestie poruszane przez publiczność miały charakter pytań lub próśb o wyjaśnienie
i uszczegółowienie zaprezentowanych informacji. Pytania i prośby te nie niosły za sobą
konieczności weryfikacji założeń projektu ani planowanych działań. Dokumentacja projektowa
będzie zawierać informacje o wysokości planowanych kosztów utrzymania projektu oraz
oszacowane wartości wskaźników weryfikujących osiągnięcie celów projektu.

Załączniki (1):
1. Prezentacja założeń projektu „Zintegrowany system usług dla nauki – etap II (ZSUN II)” z dnia
4 grudnia 2015 r.
_______________________________________
Sporządził
Tomasz Pucułek, Główny Specjalista, Departament Innowacji i Rozwoju MNiSW
Zatwierdził
Agnieszka Tykarska, Radca Generalny, Kierująca Departamentem Innowacji i Rozwoju MNiSW
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