
   
 

 

Lista wskaźników głównych dla Planu Rozwoju Instytucjonalnego w ramach 

Programu “Rozwój Lokalny”  

W opracowywanej matrycy dla Planu Rozwoju Instytucjonalnego realizowanego w ramach Programu 

„Rozwój Lokalny” należy wybrać przynajmniej po jednym wskaźniku z każdego wymiaru (oprócz 

wskaźników obligatoryjnych dla Celu nr 2) adekwatnym do działań projektowych w ramach Celu 2: 

„Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich obywateli” 

Wskaźniki dla Celu 2  „Lepsze dostosowanie administracji lokalnej do potrzeb swoich 

obywateli” 

Wymiar: 1) Budowanie zdolności instytucjonalnych i rozwój kompetencji lokalnej administracji 

publicznej  

 Liczba pracowników samorządowych (urzędu i / lub miejskich jednostek organizacyjnych) 

przeszkolonych z zakresu doskonalenia zarządzania i / lub doskonalenia świadczonych 

usług publicznych  

 

 Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające proces podnoszenia umiejętności 

pracowników i jakości świadczonych usług publicznych (np. platforma e-learning, systemy 

IT wspierające procesy zarządzania, np. dokumentami, projektami i programami, wiedzą, 

informacją, itp.)                                                               TAK/NIE 

 

 Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające do zwiększenia 

zdolności instytucjonalnych i kompetencji lokalnej administracji - TAK/NIE 

 

 Zawarto umowę/porozumienie o współpracy w zakresie wymiany doświadczeń mające na 

celu doskonalenie usług publicznych w oparciu o dobre praktyki innej/innych instytucji 

publicznych                                                                       TAK/NIE 

 

Wymiar: 2) Usprawnienie i podniesienie standardów działania samorządów lokalnych 

 Wypracowany w sposób partycypacyjny nowy (lub poddany przeglądowi i doskonaleniu 

obowiązujący) kodeks dobrego rządzenia / kodeks etyczny (TAK/NIE; 2021 r., nie później 

niż 6-cy od podpisania umowy o dofinansowanie)  

 

 Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające do usprawnienia  

i podniesienia standardu działania na poziomie samorządu lokalnego – TAK/NIE 

 

 Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające proces komunikacji wewnętrznej  

i zdalnej pracy zespołowej w ramach JST (np. intranet, platformy do komunikacji 

wewnętrznej i pracy zdalnej, wirtualny desktop, system obiegu dokumentów, itp.) 

TAK/NIE 



   
 

 

 Co najmniej jedno narzędzie analityczne lub wspomagające zarządzanie, udostępnione 

przez projekt predefiniowany, zostało zintegrowane z wewnętrznym systemami 

zarządzania w jednostce samorządu – TAK/NIE 

 

Wymiar: 3) Budowanie zaufania obywateli do instytucji publicznych na poziomie samorządu 

lokalnego 

 

 Liczba mieszkańców, która wzięła udział w spotkaniach edukacyjnych/konsultacyjnych na 
temat lokalnych mechanizmów partycypacji społecznej  
  

 Wypracowany nowy (lub poddany przeglądowi i doskonaleniu obowiązujący) mechanizm 
partycypacji społecznej – procedura / zarządzenie / uchwała [odpowiednio do wymagań 
prawnych] – TAK/NIE 

 

 Wdrożono co najmniej jedno rozwiązanie instytucjonalne, zmierzające do pogłębienia 

zaufania do instytucji publicznych na poziomie samorządu lokalnego – TAK/NIE 

 

 Wdrożono rozwiązanie technologiczne wspierające proces komunikacji społecznej  

i deliberacji – TAK/NIE 

 

 


