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Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego



UTWORZENIE 

Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

Regionalne Obserwatorium Terytorialne to system współpracy i przepływu

informacji, umożliwiający sprawne zarządzanie informacją na rzecz

realizacji polityki rozwoju.

• Zarządzenie Nr 8/2013 Marszałka Województwa Podkarpackiego

z dnia 19 lutego 2013 r.

• w strukturze Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego UMWP

w Rzeszowie (obecnie Departament Rozwoju Regionalnego)

• jako element strategicznego zarządzania rozwojem województwa



Wymóg stworzenia w każdym województwie ROT wynika przede wszystkim

z konieczności:

• oceny skuteczności realizacji polityk publicznych,

• usprawnienia i poprawy efektywności zarządzania rozwojem

regionalnym,

• zwiększenia przejrzystości wydatkowania środków publicznych,

• braku zintegrowanego systemu monitorowania sytuacji społeczno-

gospodarczej regionu oraz interwencji publicznych.

GENEZA POWSTANIA 



ZDIAGNOZOWANE PROBLEMY 

dotyczące pozyskiwania danych statystycznych

• rozproszenie źródeł danych,

• brak informacji o posiadanych danych,

• brak ujednoliconych systemów gromadzenia danych,

• brak odgórnych procedur współpracy w zakresie dostarczania danych

i dostępu do baz danych



CELE funkcjonowania ROT-u

• stworzenie zaplecza badawczo-analitycznego, dostarczającego aktualnych

informacji o sytuacji społeczno gospodarczej regionu,

• wspomaganie procesów decyzyjnych w zarządzaniu rozwojem województwa na

bazie informacji o zjawiskach społeczno-gospodarczych,

• monitorowanie efektów realizacji strategii rozwoju województwa,

• wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach sieci podmiotów

zajmujących się monitorowaniem polityk publicznych,

• upowszechnienie wiedzy na temat rozwoju regionalnego, w tym zwiększanie

dostępu do najbardziej aktualnych wyników badań i analiz dotyczących sytuacji

społeczno-gospodarczej regionu



1. Zapisy Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020

(lipiec 2010)

• celem podwyższania jakości zarządzania politykami publicznymi zostaje utworzony

system stałego monitorowania i ewaluacji procesów rozwoju regionalnego

i efektów polityki regionalnej w postaci obserwatoriów rozwoju terytorialnego

• system obserwatoriów służyć ma usprawnieniu monitoringu i ewaluacji polityk

publicznych mających wpływ terytorialny poprzez:

- tworzenie elastycznego systemu pozyskiwania i agregowania danych

- wypracowywanie standardów ich wymiany

• w skład systemu wchodzić ma obserwatorium krajowe oraz 16 obserwatoriów

regionalnych, tworzonych przez samorządy województw

• za budowę regionalnych obserwatoriów odpowiadają zarządy województw, które

sprawują zarazem nadzór nad ich działalnością

KONTEKST STRATEGICZNY
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Legenda:
KFT – Krajowe Forum Terytorialne
KOT – Krajowe Obserwatorium
ROT – Regionalne Obserwatorium

RFT – Regionalne Forum 
Terytorialne
OBR – Ośrodek Badań Regionalnych

MRR – Ministerstwo Rozwoju 
Regionalnego
UM – Urząd Marszałkowski
GUS – Główny Urząd Statystyczny

Schemat Systemu Obserwatoriów 

Rozwoju Terytorialnego



2.   Zapisy Strategii rozwoju województwa Podkarpackie 2020 (sierpień 2013)

Głównym elementem strukturalnym systemu monitorowania i ewaluacji SRW jest

Regionalne Obserwatorium Terytorialne województwa podkarpackiego, które ma za

zadanie:

• monitorowanie i ewaluację całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny,

w oparciu o utworzony system współpracy i wymiany informacji pomiędzy głównymi

podmiotami publicznymi zaangażowanymi w realizację polityki rozwoju

KONTEKST STRATEGICZNY



Schemat monitorowania 

rozwoju regionalnego



1. Merytoryczne:

• zbieranie, gromadzenie oraz analiza danych (w ujęciu terytorialnym),

• opracowanie studiów, analiz, raportów i innych opracowań, dotyczących aktualnej

sytuacji społeczno – gospodarczej, trendów rozwojowych i kierunków rozwoju

województwa,

• monitorowanie osiągania celów i priorytetów strategii rozwoju województwa

podkarpackiego,

• prowadzenie prac diagnostycznych na potrzeby działalności operacyjnej i planowania

strategicznego w regionie – m.in. przygotowywanie kompleksowej Diagnozy sytuacji

społeczno-gospodarczej województwa podkarpackiego,

• prognozowanie zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych zachodzących

w regionie.

Zadania ROT-u



1. Merytoryczne: c.d. 

• analiza zakresu i efektów interwencji różnych programów realizowanych

w regionie,

• scalanie informacji – zbieranie danych z różnych źródeł i przygotowywanie

najważniejszych informacji o zmianach społeczno-gospodarczych zachodzących w

regionie w celu wykorzystania ich przez władze województwa do podejmowania

decyzji o strategicznych, a także bieżących kierunkach rozwoju regionu,

• realizacja wspólnych działań monitoringowych i analitycznych we współpracy lub na

zlecenie Krajowego Obserwatorium Terytorialnego, w tym cyklicznych raportów,

• zasilanie wiedzą wytworzoną i zebraną w ROT instytucji zajmujących się

inicjowaniem dyskusji strategicznej tj. Regionalnego Forum Terytorialnego

i Krajowego Forum Terytorialnego.

Zadania ROT-u 



Zadania ROT-u

2. Współpraca:

• koordynacja prac i współpraca ze wszystkimi instytucjami monitorującymi

rozwój regionalny oraz wspierającymi zarządzanie województwem podkarpackim,

• tworzenie sieci współpracy z podmiotami zajmującymi się monitorowaniem

sytuacji społeczno-gospodarczej na poziomie lokalnym (powiaty i gminy),

• współpraca z KOT w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji zadań zleconych

przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju,

• współpraca z ROT-ami innych województw.



Zadania ROT-u 

3. Techniczne:

• prowadzenie prac związanych z administrowaniem, funkcjonowaniem oraz

rozwojem narzędzia informatycznego „Monitoruj Podkarpackie”

(www.rot.podkarpackie.pl), wspomagającego system monitorowania strategii

rozwoju województwa oraz poziomu rozwoju społeczno – gospodarczego,

• publikacja dorobku Obserwatorium, w tym ekspertyz, badań, raportów i innych

opracowań, dotyczących wybranych aspektów sytuacji społeczno-gospodarczej

województwa,

• organizacja spotkań, konferencji i warsztatów promujących działalność

i osiągnięcia Obserwatorium oraz wzmacniających sieć współpracy w ramach

monitorowania rozwoju regionalnego w województwie podkarpackim



Produkty ROT-u

• informacje dla Zarządu Województwa Podkarpackiego,

• raporty z badań i analiz,

• cykliczne „Przeglądy regionalne Województwa Podkarpackiego”,

• narzędzie informatyczne „Monitoruj Podkarpackie”,

• platforma www.rot.podkarpackie.pl, 

• warsztaty i seminaria,

• konferencje informacyjno-promocyjne,

• płaszczyzna współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie

rozwoju regionu .

http://www.rot.podkarpackie.pl/


Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Regionalne Obserwatorium Terytorialne  

e-mail: drr@podkarpackie.pl 


