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Kryteria Oceny propozycji projektów do Program Rozwój Lokalny 

Kryteria oceny projektów do PLANU ROZWOJU LOKALNEGO 

(m.in. projekty inwestycyjne, infrastrukturalne) 
Ocena prowadzona będzie na podstawie opisu propozycji / projektu / przedsięwzięcia przedstawionej w fiszce projektowej. Na podstawie przyznanych 
punktów zostanie ustalona lista rankingowa. Oceny będą konsultowane z Radą Rozwoju.  

Wstępne cele Rozwoju 
Lokalnego 
 
Gminy i Miasta Nisko 
 

Kryterium i jego opis 
Ocena wpływu propozycji / projektu / przedsięwzięcia na realizację 
celów: 

Ocena wpływ projektu na 
realizację celów - punkty 

Rozwój społeczny: 
1. innowacyjne rozwiązania 

na rzecz wsparcia 
partycypacji społecznej, 

2. ograniczenie migracji 
zarobkowej z małych i 
średnich miast do dużych 
ośrodków, 

3. realizacja polityki 
senioralnej -stawianie 
czoła wyzwaniom 
starzejącego się 
społeczeństwa,  

4. dostosowywanie oferty 
miasta do cyklu życia 
człowieka i zmian 
demograficznych w nim 
zachodzących,  

5. rozwój oferty 
mieszkaniowej miasta 
uwzględniającej warunki 

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko  
 
Projekt wpisuje się w wymiar gospodarczy i dotyczy rozwoju 
gospodarczego Gminy i Miasta Nisko w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar społeczny i przyczynia się do poprawy 
jakości usług publicznych, w tym w szczególności w dostępie dla osób 
wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych, starszych.  
 
Projekt ma znaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa i oferty mieszkaniowej 
miasta, jako mechanizm rozwoju gospodarczo – społecznego gminy  
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze lub 
opiekunów z dziećmi. 
 
Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 

Od 0 do 15 pkt. 
• wpływ negatywny - 0 

pkt. 
• brak wpływu  - 5 pkt. 
• wpływ bardzo 

pozytywny – 10 pkt. 
• projekt kluczowy do 

realizacji celów – 15 
pkt. 
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planowania 
przestrzennego,  

6. dostosowanie miasta do 
potrzeb osób zagrożonych 
wykluczeniem 

7. inteligentne systemy 
zarządzania miastem 

 
Projekt ma znaczenie dla pobudzenia mieszkańców do aktywizacji i 
aktywności społecznej.  
 
Projekt ma znaczenie dla rozwoju oferty spędzania czasu wolnego, 
rekreacji, wypoczynku, kultury i aktywności sportowej.  
 
Ocena wykonalności technicznej i finansowej oraz formalno – prawnej 
umożliwiająca realizację projektu w okresie do 2024 r. 

Rozwój środowiskowy 

1. ograniczenie niskiej emisji 
w mieście, 

2. ograniczenie zużycia 
energii końcowej w 
budynkach mieszkalnych i 
publicznych, 

3. przejście z tradycyjnych na 
odnawialne źródła energii, 

4. efektywność energetyczna, 

5. innowacyjne rozwiązania i 
technologie ekologiczne, 

6. inwestycje w zieloną i 
niebieską infrastrukturę, 

7. miejskie tereny zielone, 
8. przeciwdziałanie zmianom 

klimatu 
9. edukacja mieszkańców w 

kierunku ograniczania 
wpływu na środowisko 

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko  
 
Projekt przyczynia się w sposób bezpośredni do ograniczenia emisji 
pyłów i gazów cieplarnianych,  ograniczenia zużycia energii końcowej, w 
tym w budynkach mieszkalnych i publicznych.  
 
Projekt wykorzystuje innowacyjne rozwiązania ograniczające niską 
emisję, stawia na OZE, jako podstawowe lub alternatywne źródło energii.  
 
Projekt wpisuje się w wymiar społeczny i przyczynia się do poprawy 
jakości usług publicznych, w tym w szczególności w dostępie dla osób 
wykluczonych społecznie, osób niepełnosprawnych, starszych.  
 
Projekt ma znaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa i oferty mieszkaniowej 
miasta, jako mechanizm rozwoju gospodarczo – społecznego gminy.  
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze lub 
opiekunów z dziećmi.  
 
Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 

Od 0 do 15 pkt. 
 

• wpływ negatywny - 
0 pkt. 
• brak wpływu  - 5 pkt. 
• wpływ bardzo 
pozytywny – 10 pkt. 
• projekt kluczowy do 
realizacji celów – 15 pkt. 
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Projekt stanowi przedsięwzięcie związane z przeciwdziałaniem zmianom 
klimatu.  
 
Projekt dotyczy podniesienia wiedzy i świadomości mieszkańców w 
zakresie dbania o środowisko naturalne i własne środowisko lokalne, 
zmiana świadomości konsumenckiej.  
 
Projekt przyczynia się do poprawy jakości życia w mieście, uwzględniając 
efektywność ekonomiczną i finansową danego rozwiązania.  
Ocena wykonalności technicznej i finansowej oraz formalno – prawnej 
umożliwiająca realizację projektu w okresie do 2024 r. 

Rozwój gospodarczy 
1. Wspieranie i promocja 

lokalnych firm, 
2. Rozwój terenów 

inwestycyjnych – 
tworzenie nowych 
obszarów pod inwestycje, 

3. Rozwój otoczenia 
biznesowego 
wspierającego 
prowadzenie działalności i 
zakładanie nowych firm, 

4. Kształtowanie kultury 
przedsiębiorczości, 
budowa „marki” Gminy 
otwartej na 
przedsiębiorczość, 

5. Nowoczesne kształcenie w 
obszarze Regionalnych 
Inteligentnych 
Specjalizacji,  

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko.  
 
Projekt wpisuje się w wymiar gospodarczy i dotyczy trwałego rozwoju 
gospodarczego Gminy i Miasta Nisko (rozwój przedsiębiorczości, rynek 
pracy, edukacja). Projekt wykazuje bezpośredni wpływ na tworzenie 
nowych miejsc pracy lub stwarza warunki do powstania nowych miejsc 
pracy. 
Projekt wpisuje się w wymiar środowiskowy i przyczynia się do poprawy 
stanu lokalnego środowiska, projekt wykorzystuje elementy OZE. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar społeczny – przyczynia się do poprawy 
jakości życia mieszkańców miasta, w szczególności oddziałuje na lokalny 
rynek pracy.  
 
Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego oferty spędzania 
wolnego czasu dla mieszkańców gminy w obszarze rekreacji i 
turystycznym tworzy lub poprawia obecną ofertę o charakterze 
turystycznym miasta.  
 

Od 0 do 20 pkt. 
 

• wpływ negatywny - 0 
pkt. 

• brak wpływu  - 5 pkt. 
• wpływ bardzo 

pozytywny – 10 pkt. 
• projekt kluczowy do 

realizacji celów – 20 pkt. 
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6. Stworzenie systemu 
gospodarowania gminnym 
zasobem nieruchomości 
banku nieruchomości na 
cele m.in. wymiany 
nieruchomości, 
formułowania ofert dla 
inwestorów, 

7. Rozwój gospodarczy 
oparty na wykorzystaniu 
własnych zasobów i 
produktów 
(endogenicznych) i 
generujących wartość 
dodaną. 

Projekt ma znaczenie dla rozwoju mieszkalnictwa i oferty mieszkaniowej 
miasta, jako mechanizm rozwoju gospodarczo – społecznego gminy.  
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze lub 
opiekunów z dziećmi. 
 
Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 
 
Projekt opiera się na Regionalnych Inteligentnych Specjalizacjach. Projekt 
tworzy przestrzeń do wspierania rozwoju lokalnej przedsiębiorczości.  
 
Projekt stwarza szansę na ukierunkowany rozwój gminy, oparty na 
posiadanych zasobach i produktach.  

Projekt możliwy do realizacji 
w określonym okresie czasu 

Ocena wykonalności technicznej oraz formalno – prawnej umożliwiająca 
realizację projektu w okresie do 2024 r. 
 

Od 0 do 20 pkt. 
• zdolność techniczna – 10 

pkt. 
• zdolność formalno – 

prawna – 10 pkt. 
Koszt finansowy Ocena wykonalności finansowej projektu – analiza kosztów 

wdrożenia/instalacji i kosztów eksploatacji umożliwiająca realizację i 
utrzymanie efektów i rezultatów projektu.  
  

Od 0 do 15 pkt.  
• zdolność do 

sfinansowania na etapie 
inwestycji – 5 pkt. 

• zdolność do 
sfinansowania na etapie 
eksploatacji – 10 pkt. 

Trwałość i długofalowy/ 
długotrwały efekt 

Czy projekt przyczynia się do rozwoju Gminy i Miasta Nisko, czy tworzy 
warunki do długofalowego rozwoju, a efekty są powtarzalne. Czy w ten 
sposób projekt przyczyni się do trwałej i pozytywnej zmiany 
ekonomiczno – społecznej dla lokalnej społeczności.  

Od 0 do 15 pkt.  

Maks liczba pkt. ………. pkt.  
(maks 100 pkt.) 
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Kryteria Oceny propozycji projektów do Programu Rozwój Lokalny 

Kryteria oceny projektów do PLANU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO 

(m.in. projekty społeczne, miękkie, szkoleniowe, dokumentacja, kursy, oprogramowanie, cyfryzacja itp.) 

Ocena prowadzona będzie na podstawie opisów projektów przedłożonych w fiszce projektowej. Na podstawie przyznanych punktów zostanie ustalona lista 
rankingowa. W przypadku równej ilości punktów decyzja o realizacji projektu należy do Rady Rozwoju.  

Wstępne cele  
 
Programu Rozwoju 
Instytucjonalnego 
 

 
Kryterium i jego opis 
Ocena wpływu propozycji / projektu / przedsięwzięcia na 
realizację celów: 
 

Ocena wpływ projektu na 
realizację celów - punkty 
 

Nowoczesny Urząd 
1. Inteligentne zarządzanie 

miastem 
2. Strategiczne podejście do 

zarządzania miastem na 
każdym szczeblu 
administracji 

3. Miasto gotowe na nowe 
wyzwania 

4. Miasto przygotowane do 
pozyskiwania finansowania z 
różnych źródeł 
 

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko  
 
Projekt stanowi niezbędny element realizowanego projektu 
inwestycyjnego przedstawionego do realizacji w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego. 
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze lub 
opiekunów z dziećmi. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar gospodarczy i dotyczy rozwoju 
gospodarczego gminy i miasta Nisko w zakresie rozwoju 
przedsiębiorczości, rynku pracy, edukacji. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar środowiskowy i przyczynia się do 
poprawy stanu lokalnego środowiska, projekt wykorzystuje elementy 
OZE. 

Od 0 do 15 pkt. 
 
• wpływ negatywny - 0 

pkt. 
• brak wpływu  - 5 pkt. 
• wpływ bardzo 

pozytywny – 10 pkt. 
• projekt kluczowy do 

realizacji celów – 15 
pkt. 
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Projekt wpisuje się w wymiar społeczny – przyczynia się do poprawy 
jakości usług publicznych, oferty spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców. 
 
Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy w obszarze 
turystycznym, przemysłów czasu wolnego,  tworzy lub poprawia 
obecną ofertę rekreacyjną i turystyczną miasta. 
 
Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 
 
Wykonalność techniczna i finansowa, zdolność do finansowania oraz 
zdolność umożliwiająca realizacje projektu w okresie do 2024 r. 

Partycypacyjny charakter 
zarządzania Gminą 
1. Partycypacyjny charakter 

zarządzania miastem 
2. Zapewniony udział 

mieszkańców w procesie 
decyzyjnym i planistycznym 

 

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko  
 
Projekt stanowi niezbędny element realizowanego projektu 
inwestycyjnego przedstawionego do realizacji w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego. 
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze 
lub opiekunów  z dziećmi. 
 
Projekt przyczynia się do zwiększenia udziału mieszkańców w procesie 
podejmowania decyzji strategicznych.  
 
Projekt aktywizuje mieszkańców i tworzy przestrzeń do realizacji 
działań przedstawianych przez mieszkańców, grupy interesariuszy z 
terenu miasta.  
 

Od 0 do 15 pkt.  
 
• wpływ negatywny - 0 

pkt. 
• brak wpływu  - 5 pkt. 
• wpływ bardzo 

pozytywny – 10 pkt. 
• projekt kluczowy do 

realizacji celów – 15 
pkt. 
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Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 

Inteligentne miasto 
1. elementy Smart City 
2. Systemy sztucznej inteligencji 

i  aplikacje poprawiające 
jakość życia  

3. Rozwój oferty zachęcającej do 
zamieszkania 

 

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko . 
 
Projekt stanowi niezbędny element realizowanego projektu 
inwestycyjnego przedstawionego do realizacji w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego. 
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze 
lub opiekunów z dziećmi. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar gospodarczy i dotyczy rozwoju 
gospodarczego Gminy i Miasta Nisko (rozwój przedsiębiorczości, rynek 
pracy, edukacja). 
 
Projekt wpisuje się w wymiar środowiskowy i przyczynia się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego oraz lokalnego środowiska, 
projekt wykorzystuje elementy OZE. 
Projekt wpisuje się w wymiar społeczny – przyczynia się do poprawy 
jakości usług publicznych, oferty spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców. 
 
Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy w obszarze 
przemysłów czasu wolnego, rekreacji i wypoczynku oraz turystycznym, 
tworzy lub poprawia obecną ofertę w tym zakresie. 
 
Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 
 

Od 0 do 15 pkt. 
 
• wpływ negatywny - 0 

pkt. 

• brak wpływu  - 5 pkt. 

• wpływ bardzo 

pozytywny – 10 pkt. 

• projekt kluczowy do 

realizacji celów – 15 

pkt. 
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Wykonalność techniczna i finansowa, zdolność do finansowania oraz 
zdolność umożliwiająca realizacje projektu w okresie do 2024 r. 
 

Miasto dostępne dla 
wszystkich 
1. Miasto bez barier 
2. Zaangażowanie w 

projektowanie wizji rozwoju 
miasta osób z grupy 
wykluczenia społecznego 

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko.  
 
Projekt stanowi niezbędny element realizowanego projektu 
inwestycyjnego przedstawionego do realizacji w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego. 
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby niepełnosprawne, osoby starsze lub 
opiekunów z dziećmi. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar środowiskowy i przyczynia się do 
poprawy stanu środowiska naturalnego. lokalnego środowiska, projekt 
wykorzystuje elementy OZE. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar społeczny – przyczynia się do poprawy 
jakości usług publicznych, oferty spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców i gości. 
 
Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy w obszarze 
przemysłów czasu wolnego, turystycznym, tworzy lub poprawia 
obecną ofertę turystyczną miasta. 
 
Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 
 
Wykonalność techniczna i finansowa, zdolność do finansowania oraz 
zdolność umożliwiająca realizacje projektu w okresie do 2024 r. 
 

Od 0 do 15 pkt. 
 
• wpływ negatywny - 0 

pkt. 
• brak wpływu  - 5 pkt. 
• wpływ bardzo 

pozytywny – 10 pkt. 
• projekt kluczowy do 

realizacji celów – 15 
pkt. 
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Aktywność społeczna 
mieszkańców 
1. Wspieranie  

Projekt wpisuje się w przeciwdziałanie zdiagnozowanym potrzebom, 
problemom lub wykorzystuje wskazane potencjały przedstawione w 
Diagnozie społeczno – gospodarczej dla Gminy i Miasta Nisko  
 
Projekt stanowi niezbędny element realizowanego projektu 
inwestycyjnego przedstawionego do realizacji w ramach Planu 
Rozwoju Lokalnego. 
 
Projekt przyczynia się do ograniczania barier uniemożliwiających 
korzystanie z usług przez osoby z niepełnosprawnościami, osoby starsze 
lub opiekunów z dziećmi. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar gospodarczy i dotyczy rozwoju 
gospodarczego Gminy i Miasta Nisko (rozwój przedsiębiorczości, rynek 
pracy, edukacja). 
 
Projekt wpisuje się w wymiar środowiskowy i przyczynia się do 
poprawy stanu lokalnego środowiska, projekt wykorzystuje elementy 
OZE. 
 
Projekt wpisuje się w wymiar społeczny – przyczynia się do poprawy 
jakości usług publicznych, oferty spędzania wolnego czasu dla 
mieszkańców. 
 
Projekt przyczyni się do rozwoju gospodarczego gminy w obszarze 
turystycznym tworzy lub poprawia obecną ofertę turystyczną miasta. 
 
Projekt przyczynia się do rozwoju nowoczesnych form komunikacji, 
wykorzystuje nowoczesne technologie ICT. 
 

Od 0 do 10 pkt. 
 
• wpływ negatywny - 0 

pkt. 
• brak wpływu  - 3 pkt. 
• wpływ bardzo 

pozytywny – 6 pkt. 
• projekt kluczowy do 

realizacji celów – 10 
pkt. 

Wykonalność techniczna, 
prawna i finansowa 

Wykonalność techniczna, prawna i finansowa, zdolność do 
finansowania oraz zdolność umożliwiająca realizacje projektu w 
okresie do 2024 r. 

Od 0 do 20 pkt 
• zdolność prawna do 

realizacji – 5 pkt. 
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 • zdolność techniczna do 
realizacji – 5 pkt. 

• zdolność do 
sfinansowania na 
etapie wdrożenia 
realizacji – 5 pkt. 

• zdolność do 
sfinansowania na 
etapie eksploatacji – 5 
pkt. 

Trwały charakter projektu/ 
powtarzalny charakter 
projektu 

Projekt ma charakter trwałej zmiany, mającej korzystny wpływ na 
rozwój długofalowy gminy.  
 
Projekt ma charakter powtarzalności, może stanowić „modelowy 
przykład” do zastosowania w innych procesach rozwojowych.  

Od 0 do 10 pkt. 

Maks liczba pkt. 100 pkt. 

 


