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OPOLSKIE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE 

– opracowania 

Wytyczne dotyczące przygotowania planu:

1. Rodzaj planowanego opracowania: badanie / analiza / ekspertyza.

2. Sposób realizacji opracowań: wewnętrzne / zewnętrzne / mieszane.

3. Ostateczny koszt opracowania zostanie oszacowany na podstawie badań rynku

przeprowadzanych bezpośrednio przed ich uruchomieniem.

4. Opracowania finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach PT RPO WO 2014-2020 oraz budżetu województwa opolskiego.

5. Konsultacje planu z Grupą Sterującą Ewaluacją i Monitoringiem, Zarządem

Województwa Opolskiego i Opolskim Regionalnym Forum Terytorialnym

(ankieta), a następnie akceptacja przez nie planu.



OPOLSKIE OBSERWATORIUM TERYTORIALNE 

– ankieta potrzeb badawczych

ANKIETA 

diagnozująca potrzeby badawcze, zasoby wiedzy oraz opinię interesariuszy OOT 

na temat jego planowanej działalności w okresie do 2020 

� ocena dotychczasowej działalności OOT

� diagnoza istniejących w regionie zasobów wiedzy

o regionie (baz danych), zrealizowanych prac

badawczo-analitycznych, ekspertyz i ewaluacji

� poznanie potrzeb badawczo-analitycznych na

2016 r. i do końca 2020 r.

� poznanie oczekiwań i rekomendacji w kontekście

form współpracy z OOT w 2016 r.



ANALIZA Z 2015 ROKU

PROPOZYCJE BADAWCZE KOMENTARZ OOT

Wykorzystanie potencjału rzeki 

Odry, jako czynnika rozwoju 

społeczno – gospodarczego 

województwa opolskiego

Badanie zaproponowane do realizacji na poziomie centralnym

w ramach Polski Zachodniej, pod kątem której właściwsze

będzie dokonanie takiej analizy, z perspektywy pozostałych

województw.

Ocena dostępności usług 

medycznych w województwie 

opolskim

Ciekawa propozycja badawcza. Jednak ze względu na inne

potrzeby badawcze i ograniczone zasoby finansowe -

przedmiotowa propozycja analityczna nie zostanie

uwzględniona w Planie badań, analiz i ekspertyz na 2016 rok w

zakresie rozwoju regionalnego województwa opolskiego.

Propozycja zostanie poddana ponownie dyskusji w kolejnym

roku budżetowym, w tym wiązać się będzie przede wszystkim z

możliwościami finansowymi OOT.

Organizacje pozarządowe 

i wolontariat w województwie 

opolskim w kontekście wdrażania 

działań na rzecz osób starszych

Ze względu na inne potrzeby badawcze i ograniczone zasoby

finansowe propozycja zostanie poddana ponownie dyskusji w

kolejnym roku budżetowym, w tym wiązać się będzie przede

wszystkim z możliwościami finansowymi OOT.



ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(zlecane Wykonawcy)

Migracje zarobkowe do i z województwa opolskiego –

szanse i zagrożenia dla rozwoju regionu

Rodzaj opracowania: 

badanie zewnętrzne

Termin realizacji: 

marzec – wrzesień 2016

Koszt: 

ok. 50 tys. zł brutto

Analiza i ocena procesu migracji zarobkowych do

i z województwa opolskiego, w tym jego prognoza do

2030 roku (w szczególności w ujęciu rynku pracy

i wysokość realizowanych dochodów przez JST).

Badanie w części będzie kontynuacją analizy

wewnętrznej zrealizowanej w 2015 r. przez OOT dot.

migracji wewnętrznych oraz badania zewnętrznego

z 2011 r. pn. Zagraniczne migracje zarobkowe

z województwa opolskiego w latach 2008-2010 oraz

ich wpływ na opolski rynek pracy i sferę fiskalną

samorządów terytorialnych.
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ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(zlecane Wykonawcy)

Subregionalne bieguny wzrostu województwa opolskiego

Rodzaj opracowania: 

badanie zewnętrzne

Termin realizacji: 

marzec – wrzesień 2016

Koszt: 

ok. 30 tys. zł brutto

Analiza i ocena potencjałów wzrostu głównych

miast województwa opolskiego (m.in. pod kątem

społecznym, gospodarczym, kulturowym, edukacyjnym

i przestrzennym), w tym wskazanie ich problemów

i sukcesów oraz pozyskanie wiedzy nt. rzeczywistej

„siły” ich oddziaływania na rozwój otoczenia

i regionu.

Badanie umożliwi przeprowadzenie oceny roli

Opola jako kluczowego ośrodka miejskiego i ośrodków

subregionalnych: Brzegu, Kluczborka, Kędzierzyna-

Koźla i Nysy oraz sformułowanie propozycji działań

służących wzmacnianiu rozprzestrzeniania się

impulsów rozwojowych poza te obszary.

Badanie zaproponowane do realizacji w 2015 r. przez

przedstawiciela ORFT.

2



ZEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(zlecane Wykonawcy)

Ocena zmiany planu zagospodarowania przestrzennego 

województwa opolskiego

Rodzaj opracowania: 

badanie zewnętrzne

Termin realizacji: 

maj 2016

Koszt: 

ok. 4 tys. zł brutto

Drugi etap ekspertyzy rozpoczętej w 2015 r. – której

celem jest zaopiniowanie pełnego zakresu projektu

planu zagospodarowania przestrzennego woj.

opolskiego.

Ocenie podlegać będzie zgodność projektowanych

rozwiązań z ustaleniami: SRWO 2020, KPZK 2030 oraz

aktualnymi przepisami prawa.

Etap ten dot. w szczególności oceny wypracowanej

polityki przestrzennej pod kątem jej przydatności dla

realizacji celów rozwojowych województwa i kraju oraz

weryfikację formalnych wymogów ustawowych,

wynikających z uregulowań prawnych.
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MIESZANE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(opracowania zew. połączone z wew.)

Raport o rozwoju społeczno-gospodarczym i przestrzennym 

województwa opolskiego

Rodzaj opracowania: 

badanie / analiza / ekspertyza 

mieszana

Termin realizacji: 

marzec – październik 2016

Koszt: ?

Działania badawczo-analityczne prowadzone dla

potrzeb opracowania ww. raportu, w ramach którego

analizowane będą zagadnienia m.in. z zakresu:

potencjału społecznego, rynku pracy, potencjału

gospodarczego i atrakcyjności inwestycyjnej,

przedsiębiorczości, kapitału zagranicznego oraz

handlu zagranicznego.

Ostateczna decyzja o tematyce tych działań

doprecyzowana zostanie w trakcie prac nad raportem.

Wnioski z raportu mogą być podstawą do aktualizacji

obowiązujących strategii i programów oraz służyć

władzom województwa w zakresie kreowania polityki

regionalnej.

4



MIESZANE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(opracowania zew. połączone z wew.)

Monitoring i ocena postępów w realizacji celów SRWO 2020 

w kontekście założonego podejścia terytorialnego –

mapa bieguny wzrostu i obszary problemowe

Rodzaj opracowania: 

badanie / analiza / ekspertyza 

mieszana

Termin realizacji: 

marzec – wrzesień 2016

Koszt: ?

Działania badawczo-analityczne prowadzone dla

potrzeb monitorowania SRWO 2020 roku, których

celem byłaby weryfikacja, czy założone podejście

terytorialne jest realizowane, z jakim skutkiem, jakie

są trudności w jego zastosowaniu, jakie ma znaczenie

dla dynamizowania procesów rozwojowych, czy

istnieje potrzeba wprowadzenia korekt.

Ostateczna decyzja o tematyce tych

działań doprecyzowana zostanie w trakcie prac

monitoringowych.
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MIESZANE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(opracowania zew. połączone z wew.)

Analiza dostępności opieki nad dziećmi do lat 3 

w województwie opolskim 

Rodzaj opracowania: 

analiza mieszana

Termin realizacji: 

styczeń – marzec 2016

Koszt: ?

Analiza uwzględniać będzie ocenę dostępności opieki

nad dziećmi do lat 3 w województwie opolskim z

perspektywy m.in. analizy: liczby dzieci do lat 3, liczby

dzieci do lat 3 objętych opieką (żłobek, klub dziecięcy,

opiekun dzienny) oraz prognozę miejsc i dzieci do

2020 roku.

Opracowanie zrealizowane we współpracy Urzędu

Wojewódzkiego w Opolu oraz gmin województwa

opolskiego.

W zależności od zidentyfikowanych potrzeb analiza

poszerzona zostanie o ocenę dostępności opieki nad

dziećmi do lat 5/6 (przedszkola).
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WEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(opracowania OOT)

Kapitał zagraniczny w województwie opolskim

Rodzaj opracowania: 

analiza wewnętrzna

Termin realizacji: 

lipiec – wrzesień 2016

Koszt: -

Analiza i ocena wpływu kapitału zagranicznego na

rozwój gospodarczy i konkurencyjność regionu.

Zmiany zachodzące w gospodarce regionalnej

bezpośrednio korelują ze zmianami na rynku pracy

(napływ kapitału zagranicznego w większości

przypadków generuje nowe miejsca pracy, wpływa na

wielkość produkcji i inwestycji) – stad szczególnie

istotnym jest bieżące analizowanie wskazanej tematyki.

Opracowanie realizowane na podstawie zakupionych

publicznych danych statystycznych.
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WEWNĘTRZNE BADANIA, ANALIZY I EKSPERTYZY

(opracowania OOT)

Przegląd Regionalny Polski 2015

Rodzaj opracowania: 

analiza wewnętrzna

Termin realizacji: 

czerwiec 2016

Koszt: -

Celem analizy jest przedstawienie zmian w sytuacji

społeczno-gospodarczej kraju i województw w 2015 r.

na tle lat poprzednich.

Opracowanie realizowane (cyklicznie od 2013 r.) w

ramach OOT stanowić będzie wkład do dokumentu

krajowego. Tym samym realizowane będzie we

współpracy z Krajowym Obserwatorium Terytorialnym

(Ministerstwem Rozwoju).
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III SPOTKANIE GRUPY STERUJĄCEJ 

EWALUACJĄ I MONITORINGIEM

Dziękuję za uwagę


