
Rzeszów

26 czerwca 2015 r.



Podkarpackie Regionalne Obserwatorium Terytorialne realizuje od

marca 2013 r. projekt

„Wzmocnienie w samorządzie województwa podkarpackiego systemu

monitorowania polityk publicznych i wymiany informacji w oparciu

o Regionalne Obserwatorium Terytorialne”,

w ramach działania: 5.2 Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej,

Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach

Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu – 1 000 044,00 zł

Wartość dofinansowania – 850 037,40 zł



Cel główny Projektu

Wzmocnienie w samorządzie województwa 

podkarpackiego systemu monitorowania polityk 

publicznych i wymiany informacji opartego o Regionalne 

Obserwatorium Terytorialne



Cele szczegółowe

Budowa potencjału instytucjonalnego niezbędnego do 

wykonywania zadań Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego 

przez samorząd województwa podkarpackiego

Podniesienie jakości monitorowania polityk publicznych                        

w województwie podkarpackim poprzez realizację badań, w tym na 

podstawie założeń metodologicznych zgodnych z zakresem 

określonym przez Krajowe Obserwatorium Terytorialne

Wzmocnienie współpracy i wymiany informacji w ramach 

sieci podmiotów odpowiedzialnych za monitorowanie polityk 

publicznych w województwie podkarpackim



Potencjały i specjalizacje Województwa Podkarpackiego – głównym 

celem badania była analiza potencjałów i trendów rozwojowych w zakresie zmian 

gospodarczych i społecznych w województwie podkarpackim oraz możliwości ich 

rozwoju w ramach wyznaczonych specjalizacji. 

Inteligentne specjalizacje:

- „Sieć Innowacyjnych Przedsiębiorstw” – cel: wzmocnienie wewnętrznych powiązań 

pomiędzy przedsiębiorstwami i optymalne wykorzystanie branży informatycznej 

w przemyśle lotniczym, 

- druga (obecnie tylko potencjalna) może wynikać z różnorodności zasobów 

naturalnych i kulturowych województwa podkarpackiego, zlokalizowanych przede 

wszystkim w jego południowej części

Przegląd Regionalny 2012 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE – głównym 

celem publikacji było przedstawienie zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej 

województwa podkarpackiego w 2012 r. na tle poprzednich lat, z uwzględnieniem 

jego specyficznych cech

Przegląd Regionalny 2013 WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE głównym 

celem publikacji było przedstawienie zmian w sytuacji społeczno – gospodarczej 

województwa podkarpackiego w 2013 r. na tle poprzednich lat, z uwzględnieniem 

jego specyficznych cech

Realizacja badań i analiz wg 
metodologii KOT



Handel zagraniczny 

oraz bezpośrednie inwestycje 

zagraniczne w województwie 

podkarpackim w latach 2010-2013

Cel:

pogłębiona diagnoza stanu handlu 

zagranicznego województwa 

podkarpackiego (w tym wewnątrz 

wspólnotowej dostawy towarów) na 

tle Polski i innych województw 

wraz z elementami prognozy, 

zobrazowanie intensywności 

współpracy międzynarodowej 

przedsiębiorstw oraz określenie 

wielkości i struktury bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych 

zrealizowanych na Podkarpaciu

Badania własne



Działalność mikroprzedsiębiorstw

w województwie podkarpackim

Cel:

Diagnoza stanu i analiza 

działalności gospodarczej oraz 

głównych obszarów problemowych 

mikroprzedsiębiorstw 

w województwie podkarpackim 

(z ukazaniem ich kondycji na tle 

innych województw oraz Polski 

w latach 2008-2012)

Badania własne



Raport roczny z realizacji Strategii 

rozwoju województwa – Podkarpackie 

2020

Cel:

ocena stopnia realizacji Strategii rozwoju 

województwa – Podkarpackie 2020, w tym 

zmiany m. in. wskaźników 

monitoringowych realizacji Strategii oraz 

osiągnięcia zakładanych efektów 

realizowanych działań (w poszczególnych 

priorytetach tematycznych SRW) po 

pierwszym roku obowiązywania Strategii

Badania własne



Wpływ procesów demograficznych zachodzących w województwie 

podkarpackim na demograficzną i ekonomiczną sferę życia mieszkańców 

Cel:
Określenie wpływu procesów demograficznych zachodzących w województwie 

podkarpackim na demograficzna i ekonomiczną sferę życia mieszkańców. 

Cele szczegółowe:
analiza przemian demograficznych w województwie podkarpackim,

analiza migracji wewnętrznych (wewnątrz województwa oraz między     

województwami) i zewnętrznych (zagranicznych) ludności w województwie    

podkarpackim (w podziale na powiaty), 

analiza prognoz zmian demograficznych oraz migracji wewnętrznych                               

i zewnętrznych ludności województwa podkarpackiego do roku 2020 na tle      

innych województw oraz Polski,

wpływ procesów demograficznych i migracyjnych ludności województwa     

podkarpackiego w okresie objętym badaniem oraz w perspektywie do 2020 r.     

na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Badania własne
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Organizacja trzech 2- dniowych szkoleń dla 74 pracowników JST                                    

z terenu województwa podkarpackiego –

Świlcza: 19 – 20 maja 2014 r., 2 – 3 czerwca 2014 r., 16 – 17 czerwca 2014 r.

Strategiczne zarządzanie rozwojem kraju i regionu, 

w kontekście realizacji polityki spójności UE

Wdrażanie regionalnych i lokalnych strategii rozwoju

System monitoringu i ewaluacji realizacji polityk i strategii rozwoju

Sieciowanie współpracy podmiotów 
odpowiedzialnych za monitorowanie 
polityk publicznych









Sieciowanie współpracy podmiotów 
odpowiedzialnych za monitorowanie
polityk publicznych

Organizacja dwóch warsztatów dla pracowników KOT oraz ROT                              

z innych województw, a także przedstawicieli instytucji zaliczonych 

do sieci współpracy

Rzeszów 24 – 26 września 2014 r .

Przemyśl 27 – 29 kwietnia 2015 r.







Wzmocnienie kompetencji 
pracowników ROT

cykl 8 szkoleń z zakresu

metodologii badań społecznych i zarządzania projektem badawczym 

w administracji publicznej

prawa zamówień publicznych, stosowania oprogramowania typu GIS      

zastosowania Excel-a w badaniach, wystąpień publicznych                                

i  prezentacji wyników badań

jeden pracownik odbywa studia podyplomowe z analizy danych



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Regionalne Obserwatorium Terytorialne  

e-mail: drr@podkarpackie.pl 


