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Plan prezentacji

✓ podstawa utworzenia Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego (ROT)

✓ zadania ROT

✓ produkty ROT – u

✓ podsumowanie



Podstawa utworzenia 
ROT

1. Zarządzenie Nr 8/2013 Marszałka Województwa Podkarpackiego 

z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie … określenia organizacji wewnętrznej oraz
szczegółowego zakresu działania Departamentu Strategii i Planowania
Przestrzennego

✓ w strukturze Departamentu Strategii i Planowania Przestrzennego
(obecnie Departament Rozwoju Regionalnego) Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie.



Podstawa utworzenia 
ROT

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

Głównym elementem strukturalnym systemu monitorowania i ewaluacji
Strategii rozwoju województwa jest Regionalne Obserwatorium
Terytorialne województwa podkarpackiego, którego zadaniem jest:

monitorowanie i ewaluacja całości interwencji publicznej, mającej wpływ
terytorialny, w oparciu o utworzony system współpracy i wymiany
informacji pomiędzy głównymi podmiotami publicznymi zaangażowanymi
w realizację polityki rozwoju.



Podmioty zaangażowane w system 
monitoringu i ewaluacji 

Strategii rozwoju województwa –
Podkarpackie 2020



Zadania ROT-u

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 

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 właściwe ministerstwo,

✓ współpraca z ROT-ami innych województw



PRODUKTY ROT

✓ OPRACOWANIA WŁASNE

✓ BADANIA ZLECONE

✓ INNE PRODUKTY



Opracowania własne 
ROT 



Opracowania własne ROT –
Zeszyty ROT



Opracowania własne ROT –
Zeszyty ROT



Opracowania własne ROT-
Informacja z realizacji Strategii 

rozwoju województwa-Podkarpackie 
2020



Opracowania własne ROT –
Diagnoza sytuacji 

społeczno-gospodarczej



Opracowania własne ROT 
–Raport o stanie 

województwa 2018



Opracowania własne ROT –
wspólnie z Urzędem 

Statystycznym w Rzeszowie 



Opracowania własne ROT –
wspólnie z Urzędem 

Statystycznym  
w Rzeszowie 



Badania zlecone –
we współpracy z KOT



Badania zlecone –
własne propozycje (2014 r.)



Badania zlecone –
własne propozycje (2015 r.)



Badania zlecone –
własne propozycje (2016 r.)



Badania zlecone –
własne propozycje (2017 r.)



Badania zlecone –
własne propozycje (2018 r.)



Badania zlecone –
własne propozycje (2019 r.)

Rozwój transportu
w województwie 

podkarpackim 
w perspektywie do 2030 roku 
(okres realizacji badania 2019-2020)

Raport z realizacji Strategii 
rozwoju województwa –

Podkarpackie 2020 za okres 
2016 – 2019



Badanie zlecone - badanie we 
współpracy

z Województwem Małopolskim, 
Urzędem Statystycznym w Rzeszowie

i Uniwersytetem Rzeszowskim



Inne produkty ROT

✓ informacje dla Zarządu Województwa Podkarpackiego,

✓ narzędzie informatyczne „Monitoruj Podkarpackie”,

✓ warsztaty i seminaria,

✓ konferencje informacyjno-promocyjne,

✓ płaszczyzna współpracy z instytucjami zaangażowanymi w monitorowanie 

rozwoju regionu 

✓ platforma www.rot.podkarpackie.pl

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


Badania zlecone –
realizowane projekty

✓ Program Operacyjny Kapitał Ludzki

✓ Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 Pomoc Techniczna

✓ Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2014 - 2020



Podsumowanie

Regionalne Obserwatorium Terytorialne

✓ dostarcza wiedzy na potrzeby prowadzenia polityki rozwoju (programowania rozwoju, zarządzania nim 
i realizacji działań rozwojowych na poziomie regionalnym oraz koordynowania działań rozwojowych na 
poziomie województwa),

✓ diagnozuje sytuację i potencjały/trendy rozwojowe (ścieżki rozwojowe) różnego typu obszarów (w tym 
OSI wskazane w KSRR), monitoruje sytuację w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego 

i przestrzennego i ocenia skuteczność i efektywność stosowanych interwencji rozwojowych 

kierowanych w ramach polityki regionalnej i polityk sektorowych do regionu,

✓ jest elementem systemu analityczno-monitoringowego polityki regionalnej, w szczególności 
współpracuje z WOBR, które funkcjonuje w strukturze Urzędu Statystycznego i stanowi wsparcie 
diagnostyczne i analityczne w monitorowaniu rozwoju na szczeblu regionalnym i lokalnym,

✓ prowadzi badania, opracowuje analizy i wspiera zarządzanie polityką rozwoju na poziomie 
regionalnym,

✓ zbiera dane z różnych źródeł i przygotowuje najważniejsze informacje o zmianach społeczno-
gospodarczych zachodzących w regionie, które następnie są wykorzystywane przy podejmowaniu 
decyzji strategicznych i operacyjnych,

✓ tworzy system współpracy i przepływu informacji między najważniejszymi podmiotami publicznymi na 
poziomie regionalnym biorącymi udział w planowaniu i realizacji polityki rozwoju w celu monitorowania        
i oceny całości interwencji publicznej mającej wpływ terytorialny. 



Dziękuję za uwagę

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Departament Rozwoju Regionalnego

Regionalne Obserwatorium Terytorialne  

e-mail: drr@podkarpackie.pl 

www.rot.podkarpackie.pl


