
Podlaskie pod lup ą
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Działamy 
od 

1 kwietnia 
2014 roku

Miejsce w strukturze 

organizacyjnej

Departament 

Rozwoju 

Regionalnego

Referat Regionalnego 

Obserwatorium 

Terytorialnego

Kadra:

Specjaliści od badań i ewaluacji:

Małgorzata Fiedorczuk

Anna Kamińska

Grzegorz Koronkiewicz 

Maciej Muczyński

Edyta Dąbrowska - kierownik



Zadania Podlaskiego ROT -u:
1. Udział w procesach:

monitorowania, oceny postępów realizacji priorytetów i ewaluacji Strategii Rozwoju 

Województwa Podlaskiego do 2020 roku,

oceny postępów realizacji priorytetów i ewaluacji Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2 013 oraz 2014-2020,

monitorowania i oceny postępów w realizacji priorytetów rozwojowych określonych, 

w innych regionalnych dokumentach strategicznych i operacyjnych, m.in.: Kontrakcie 

Terytorialnym.

tworzenia, aktualizowania bazy rekomendacji ze zrealizowanych badań

ewaluacyjnych oraz monitorowania procesu wdrażania rekomendacji.

2. Udział w pracach Grupy Steruj ącej Ewaluacj ą.

3. Udział w planowaniu i prowadzeniu bada ń i analiz realizowanych na potrzeby

planowania strategicznego i działalno ści operacyjnej.
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Zadania Podlaskiego 
ROT-u, cd.:

4. Udział w planowaniu i przygotowywaniu procedur po stępowania o zamówienie 
publiczne na realizacj ę ewaluacji oraz bada ń i analiz na potrzeby planowania 
strategicznego i działalno ści operacyjnej.

5. Współpraca z instytucjami systemu monitorowania p olityki regionalnej w kraju 
i regionie, m.in.: Krajowym Obserwatorium Terytoria lnym (KOT), Krajowym 
Forum Terytorialnym (KFT), Regionalnym Forum Teryto rialnym (RFT), 
Ośrodkiem Bada ń Regionalnych.

6. Bieżąca analiza zmian w zakresie unijnej polityki spójno ści;

7. Udział w promocji i upowszechnianiu wyników prac Regionalnego 
Obserwatorium Terytorialnego.

8. Udział w przygotowywaniu i obsłudze seminariów, k onferencji i spotka ń 
organizowanych przez Regionalne Obserwatorium Teryt orialne.
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Czym si ę aktualnie zajmujemy?

EWALUACJE RPOWP 2007-2013
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INFORMACJA I PROMOCJA: „Ewaluacja działań 

informacyjno – promocyjnych na potrzeby sprawozdania 

końcowego oraz perspektywy finansowej 2014-2020”

TURYSTYKA: „Wpływ projektów z zakresu turystyki i 

kultury na rozwój społeczno - gospodarczy regionu”

OCENA EX ANTE: „Ocena ex-ante regionalnego programu 

operacyjnego na lata 2014 – 2020”



Czym si ę aktualnie zajmujemy?

EWALUACJE RPOWP 2007-2013
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IOB – „Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw na usługi 

świadczone przez instytucje otoczenia biznesu" z modułem 

analizy potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstw

EWALUCAJA WENĘTRZNA – „Ocena poziomu zaspokojenia 

dostępu mieszkańców do  infrastruktury społecznej” 

RÓWNOŚĆ SZANS: „Ocena stosowania zasady równości 

szans na wszystkich etapach realizacji RPOWP na lata 2014 –

2020”



Czym si ę aktualnie zajmujemy?
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Budowa

Systemu 
monitorowania

SRWP 2020



Najbli ższe plany:

EWALUACJE RPOWP 2007-2013:
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PODLASKI ABSOLWENT - „Analiza efektywności kształcenia  

podlaskich szkół wyższych w aspekcie  funkcjonowania ich 

absolwentów na rynku pracy”.

„Benchmarking powiatów i miast powiatowych (gmin miejskich) 

w województwie podlaskim”

Ocena wpływu RPOWP na rozwój infrastruktury regionu

Wpływ RPOWP 2007-2013 na wzrost dostępności e-usług oraz wykorzystania 

rozwiązań z zakresu technologii informacyjnych w instytucjach publicznych;

Ocena wpływu projektów RPOWP 2007-2013 na środowisko w województwie 

podlaskim.

Badania i analizy na potrzeby działalno ści strategicznej i 
operacyjnej:



Strona internetowa:
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http://rot.wrotapodlasia.pl/pl/sg.htm



DANE KONTAKTOWE:
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Referat Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego

Departament Rozwoju Regionalnego

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

ul. Poleska 89
15-874 Białystok
Tel. 85 66 54 430; 904; 940

edyta.dabrowska@wrotapodlasia.pl
anna.kaminska@wrotapodlasia.pl

malgorzata.fiedorczuk@wrotapodlasia.pl
grzegorz.koronkiewicz@wrotapodlasia.pl
maciej.muczynski@wrotapodlasia.pl


