
Założenia zasad monitorowania 

realizacji SRWM do 2030 roku 

Warszawa, 1 kwietnia 2015 r. 



Podstawy monitorowania 

 Zgodnie z zapisami art. 41 ust. 2 pkt 4a, ustawy  

o samorządzie województwa, do zadań zarządu 

województwa należy monitorowanie i analizowanie 

procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz 

strategii rozwoju województwa, regionalnych programów 

operacyjnych, programów rozwoju i programów służących 

realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz 

kontraktu  terytorialnego,  o których  mowa w  ustawie  z  dnia  

6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  

(Dz. U. z 2014 r.  poz. 1649 ) 



Przedmiotowy zakres monitorowania 

 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 

2030 roku jest punktem odniesienia dla wojewódzkich 

dokumentów strategicznych i wykonawczych.  

Dokumenty odnoszące się do polityki rozwoju: 

 Plany wykonawcze  

 Kontrakt terytorialny  

 Regionalny program operacyjny województwa 

  mazowieckiego 2014-2020  

 Regionalna strategia innowacji dla Mazowsza 2014-2020 

wraz z inteligentną specjalizacją regionu  

 Plan zagospodarowania przestrzennego województwa 

  mazowieckiego 

 



Działań i zadań strategicznych 



Monitorowanie SRWM przy wykorzystaniu 

wskaźników dokumentów programowych 

Cele, kierunki działań i działania określone w Strategii są 

uszczegółowione (zadania) w dokumentach programowych Samorządu 

WM (strategie sektorowe, programy i plany) 

 

Określone zadania ujęte w dokumentach programowych realizują zapisy 

SRWM  

 

Wybrane wskaźniki do monitorowania dokumentów programowych będą 

służyły do monitorowania SRWM 

  

Zakres zadań oraz wskaźników będzie ulegał aktualizacji  



Podmioty zaangażowane w system 

monitoringu  
Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie - 

odpowiedzialne za monitorowanie  

 

W ramach MBPR funkcjonować będzie Mazowieckie Obserwatorium 

Terytorialne (MOT)  

 
Do zadań MOT będzie należało pozyskiwanie i gromadzenie danych 

niezbędnych do prowadzenia monitoringu i ewaluacji polityki publicznej oraz 

realizacji priorytetów rozwojowych zapisanych w dokumentach strategicznych.  

 

Podmioty realizujące zadania SRWM: 

 Departamenty UM 

 jednostki organizacyjne i spółki Samorządu Województwa 

Mazowieckiego 

 



System monitorowania 

- przepływu informacji między 

podmiotami 



Bazy danych - aplikacja 

opracowana aplikacja, stanowić będzie  integralną 

część systemu monitorowania, służącą do: 

  

 rejestrowania,  

 przetwarzania,  

 przechowywania,  

 analizowania,  

 i generowania informacji.  

















Projekty kluczowe RPO WM 2007-2013 





 



Koncepcja monitoringu  

  
 system statycznej bieżącej obserwacji zmian społeczno-

gospodarczych i przestrzennych 

 

 system bieżącej obserwacji zmian i diagnozowania 

niepożądanych zmian społeczno-gospodarczych  

     i przestrzennych dla celów polityki rozwoju 

 

 system gromadzenia danych na potrzeby polityki rozwoju 

 


