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Warsztaty dla przedstawicieli jednostek odpowiedzialnych za różne aspekty 

monitorowania i planowania rozwoju regionu 
 

MONITOROWANIE POLITYK PUBLICZNYCH W WIELKOPOLSCE  
W KONTEK ŚCIE PRAC NAD AKTUALIZACJ Ą STRATEGII ROZWOJU 

WOJEWÓDZTWA ORAZ WSPARCIA ZARZ ĄDZANIA STRATEGICZNEGO  
I WDRAŻANIA WRPO 2014+ 

 
 

- 21-22 listopada 2016 roku, Ośrodek Integracji Europejskiej w Rokosowie - 
 
 

PROGRAM WARSZTATÓW 
 

DZIEŃ I 
 

9.00 – 11.00 Przejazd z Poznania do Rokosowa (wyjazd sprzed budynku Urzędu 
Marszałkowskiego przy al. Niepodległości 34) 

11.00 – 11.45 Zakwaterowanie 

11.45 – 12.00 Otwarcie warsztatów 

12:00 – 13:30 WARSZTATY – BLOK  I 
Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego – kierunki prac nad kolejną 

generacją dokumentu dla Wielkopolski 

• Wprowadzenie – uwarunkowania aktualizacji Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego 

• Standardy planowania strategicznego na poziomie regionalnym – prezentacja 

• Monitorowanie strategii rozwoju województwa, nowe podejście – prezentacja 

• Kluczowe dylematy – prezentacja i dyskusja 

14.00 – 15.00 Obiad 

15.00 – 18.30 
 
(planowana 
przerwa kawowa: 
16.30 – 17.00) 

WARSZTATY – BLOK  II 
Bilans otwarcia – stan wyjściowy badań regionalnych w Wielkopolsce  

w kontekście podjęcia prac nad aktualizacją Strategii rozwoju województwa 
wielkopolskiego oraz dalszego wsparcia analitycznego zarządzania 

strategicznego i wdrażania WRPO 2014+ 

• OIS-WROT, WUP, WOI, WROT – informacja o dotychczasowej działalności 
badawczej (z uwypukleniem działalności w 2016 roku) oraz planach 
badawczych poszczególnych obserwatoriów w ramach perspektywy  
2014-2020 (krótkie wystąpienia przedstawicieli obserwatoriów) 

• Prezentacja zestawienia dotychczasowego dorobku badawczego 
obserwatoriów współpracujących w ramach Sieci WROT 

• Prezentacja ram Planu Ewaluacji WRPO 2014+ 
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• Nowa koncepcja badań regionalnych w związku z pracami nad Strategią 
rozwoju województwa wielkopolskiego (podejście horyzontalne, tematy 
przekrojowe, prognozy) 

• Identyfikacja potrzeb informacyjnych z punktu widzenia polityk rozwojowych 
oraz realizowanego monitorowania polityk publicznych (propozycja głównych 
kierunków badawczych) – zintegrowany plan badań Sieci WROT 

19.30 Kolacja 

 DZIEŃ II 
8.00 – 9.00 Śniadanie 

9.30 – 11.00 WARSZTATY – BLOK  III 
Integracja monitorowania inteligentnych specjalizacji w Wielkopolsce 

• Diagnoza sytuacji w zakresie monitorowania IS w regionie – plany, główne 
wyzwania i problemy związane z realizowaną działalnością analityczną 

• Prezentacja wyników badań zrealizowanych na zlecenie Wydziału Badań i 
Analiz Rynku Pracy WUP w Poznaniu, dotyczących inteligentnych 
specjalizacji zawartych w RIS w kontekście ich wpływu na rynek pracy, oraz 
badania WROT poświęconego instytucjom otoczenia biznesu w regionie 

• Koordynacja współpracy w ramach monitorowania IS – wykorzystanie 
wyników dotychczasowych badań oraz doświadczeń innych obserwatoriów, 
realizacja badań wspólnych, inicjacja dialogu w ramach monitorowania IS 

• Dyskusja nt. poprawy efektywności monitorowania IS w Wielkopolsce 

11.00 – 11.30 Przerwa kawowa 

11.30 – 13.00 WARSZTATY – BLOK  IV 
Techniczne aspekty współpracy w ramach Sieci WROT – analiza narzędzi 

współpracy oraz wymiana dobrych praktyk poszczególnych jednostek 
funkcjonujących w ramach Sieci WROT  

• Prezentacja Bazy Wiedzy WROT oraz dyskusja nad efektywnym 
wykorzystaniem narzędzia 

• Prezentacja stosowanych rozwiązań – w zakresie: zamówień publicznych, 
realizacji opracowań własnych, przygotowania koncepcji badań zleconych, 
popularyzacji dorobku analitycznego, finansowania działalności itp. 

• Analiza podstawowych problemów we współpracy w ramach Sieci WROT 

• Dyskusja nt. ewentualnego wykorzystania proponowanych rozwiązań 

13.00 – 13.15 Podsumowanie warsztatów 

13.15 – 14.00 Obiad 

14.00 Powrót do Poznania 
 


