
                                                 
 

 

REGULAMIN PRACY GRUP ROBOCZYCH 

 

I. Powołanie Grup Roboczych 

1. Grupy Robocze powołuje się w celu podjęcia działań merytorycznych dotyczących wsparcia dla 

procesu Sprawiedliwej Transformacji w Regionie Wielkopolski Wschodniej w ramach promocji 

i rozpoznawalności marki Wielkopolska Dolina Energii. 

2. Wypracowane przez Grupy Robocze materiały, opracowania i ekspertyzy, będą stanowiły 

wkład merytoryczny do Planu Transformacji dla regionu Wielkopolski Wschodniej, który jest 

obligatoryjny zgodnie z rozporządzeniem KE dotyczącym powstającego Funduszu 

Sprawiedliwej Transformacji (FST). 

3. W skład Grup Roboczych wchodzą interesariusze zgłoszeni z własnej inicjatywy i/lub przez 

instytucje, znajdujące się i działające na obszarze Regionu Wielkopolski Wschodniej. 

4. Udział w posiedzeniach Grup Roboczych podmiotów innych niż te zgłoszone do dnia 28 maja 

2020 roku, wymaga zgody Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., która pełni funkcję Instytucji 

Nadzorującej (IN) pracę grup roboczych. 

5. Uczestnictwo w Grupach Roboczych jest dobrowolne i odbywa się na zasadzie wolontariatu, 

bez prawa do wynagrodzenia. 

6. Grupy Robocze podzielone zostały zgodnie z obszarami tematycznymi takimi jak: środowisko, 

energetyka, infrastruktura i problemy społeczne.  

II. Organizacja Grup Roboczych 

1. Grupy Robocze spotykają się w dowolnym trybie, jednak przynajmniej raz w miesiącu w okresie 

od czerwca do listopada 2020 roku (spotkania bezpośrednie, przy pomocy środków masowego 

komunikowania (online), grup fokusowych, etc.). 

2. Pracą grup roboczych koordynuje Moderator powołany uprzednio przez IN. 

3. Grupy Robocze w porozumieniu z Moderatorem wybierają spośród swoich członków Lidera 

Grupy Roboczej. 

4. Moderator wspólnie z Liderem Grupy Roboczej są odpowiedzialni za merytoryczne 

zorganizowanie zebrania GR, jego przebieg, zebranie oraz przekazanie wypracowanych 

materiałów do Zespołu Ekspertów (ZE). 

5. Zespół Ekspertów będą stanowiły osoby posiadające rozległe doświadczenie doradcze/ 

eksperckie dla sektora publicznego w obszarach: społecznym, gospodarczo-energetycznym, 

infrastrukturalnym i środowiskowym.  

6. Grupy Robocze pracują według założeń przekazanych przez Moderatora i/lub IN. 



                                                 
7. Grupy Robocze pracują zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Moderatora. 

8. Obsługę organizacyjną Grup Roboczych zapewnia Instytucja Nadzorująca (IN)  

9. Grupy Robocze po uzyskaniu akceptacji Moderatora i IN mogą powoływać dodatkowych 

ekspertów. Koszty ekspertów nie będą pokrywane ze środków IN.  

10. Grupy Robocze nie mają wydzielonego budżetu, jednakże poszczególni członkowie na własny 

koszt mogą tworzyć odpowiednie analizy, które mogą zostać włączone do materiałów 

wypracowanych przez Grupę. 

III. Zakres i cel działania Grup Roboczych 

1. Celem powołania Grup Roboczych jest identyfikacja potrzeb regionu w kontekście przemian 

dotyczących Sprawiedliwej Transformacji  Regionu Wielkopolski Wschodniej i będących 

wsadem merytorycznym do opracowania Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji 

(TPST). 

2.  W zakresie podejmowanych działań Grupy Robocze zobowiązane są do identyfikacji  

i analizy istniejących już projektów zgodnych z założeniami procesu sprawiedliwej 

transformacji na obszarze Regionu Wielkopolski Wschodniej oraz do opracowania nowych 

przedsięwzięć wpisujących się w mechanizmy sprawiedliwej transformacji.  

3. Grupy Robocze analizują i opracowują założenia dotyczące stanu obszarów merytorycznych, 

za które są odpowiedzialne. 

4. Grupy Robocze wypracowują analizy w celu przekazania ich Instytucji Nadzorującej 

i Zespołowi Ekspertów. 


