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1. Definicja Klastra

Klaster

Klaster należy traktować jako geograficzną aglomerację przedsiębiorstw działających 
we wzajemnych powiązaniach i w związkach z otoczeniem, w ramach jednego lub 
kilku sektorów – Michael Porter

Przestrzenna i sektorowa koncentracja podmiotów działających na rzecz rozwoju
gospodarczego oraz innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców,
wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich
województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych
branżach oraz powiązanych wzajemną siecią relacji o formalnym lub nieformalnym
charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach
klastra stanowią przedsiębiorcy.

4 główne cechy klastra: przestrzenna koncentracja podmiotów, jednoczesna 
współpraca i konkurencja, wspólny kierunek rozwoju, poziome i pionowe powiązania 

pomiędzy podmiotami
Dodatkowo klaster cechować może: innowacyjność, współpraca w sektorach, 

dywersyfikacja, specjalizacja.
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2. Definicja Klastra Rozwoju Lokalnego Miasta Nisko

Definicja 
KRL Nisko

Projekt definicji Klastra Rozwoju Lokalnego Miasta Nisko 

Przestrzenna koncentracja mieszkańców i podmiotów działających na 

rzecz rozwoju gospodarczego oraz innowacyjności miasta Nisko (gminy), 
prowadzących działalność na terenie gminy i miasta Nisko, konkurujących i 
współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach i sektorach oraz 

powiązanych wzajemną siecią relacji o formalnym lub nieformalnym charakterze, 
przy czym klaster musi obejmować członków z sektorów: publicznego, 

gospodarczego, społecznego i reprezentujących Mieszkańców.

Celem Klastra jest kreowanie przewagi konkurencyjnej w 
obszarze jakości życia mieszkańców, stymulowanie do 

strategicznego i innowacyjnego rozwoju gminy, poprzez 
pobudzanie do współpracy i tworzenie własnej ścieżki 

rozwoju.
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3. Klaster a Program Rozwój Lokalny

Klaster a 
„Rozwój 
Lokalny”

W ramach oceny Kompletnej Propozycji Projektu:

 Zalecane partnerstwa międzysektorowe i międzysamorządowe

 Rodzaje partnerstw: krajowe i z podmiotami z Państw –
Darczyńców

Realny wymiar partnerstwa:
utworzone przez podmioty wnoszące do projektu zasoby ludzkie, 
organizacyjne, techniczne lub finansowe, realizujące wspólnie 
projekt na każdym jego etapie, 

uzasadnione w kontekście celów projektu i planowanych działań, 
o merytorycznej wartości dodanej niebudzącej wątpliwości;

Nie wykonawstwo

4



4. Partycypacja społeczna 

Klaster a 
„Rozwój 
Lokalny”

Cel: zapewnienie realnego współdecydowania przez użytkowników 
miasta o kształcie działań projektowych – wizji rozwoju miasta

Wymagane zarówno w trakcie opracowywania zarysu projektu 
(ogólnie)/ kompletnej propozycji projektu (szczegółowo) oraz realizacji 
projektu

 Aktywny udział społeczności lokalnej oraz innych interesariuszy 
powinien być zagwarantowany konkretnymi działaniami w Planie 
Rozwoju Lokalnego oraz Planie rozwoju instytucjonalnego

 Działania te muszą być adekwatne, racjonalne i skuteczne w 
stosunku do planowanych działań projektowych
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5. Schemat zarządzania projektem
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RADA ROZWOJU
• Ocena wniosków z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej, przedłożonych przez Zespół 

Specjalistów
• Ocena skuteczności dotychczasowej strategii rozwoju miasta;
• Uzgodnienie wizji i celów strategicznych, tj. ścieżki rozwoju instytucjonalnego i lokalnego miasta;
• Akceptacja ostatecznej wersji Projektu (Plan Rozwoju Instytucjonalnego i Planu Rozwoju Lokalnego).

ZESPÓŁ KLUCZOWYCH SPECJALISTÓW
• Analiza wniosków z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej miasta przedłożonej przez Zespół 

Roboczy i przygotowanie wniosków z analizy dla Rady Rozwoju;
• Przygotowanie propozycji oceny skuteczności dotychczasowej strategii rozwoju miasta dla Rady 

Rozwoju;
• Przygotowanie wstępnej propozycji wizji i celów strategicznych miasta, tj. propozycji ścieżki rozwoju 

instytucjonalnego i lokalnego miasta;
• Przygotowanie wstępnej  propozycji działań kluczowych dla realizacji wizji i celów strategicznych w 

aspekcie rozwoju instytucjonalnego i lokalnego.
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6. Schemat zarządzania projektem
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ZESPÓŁ ROBOCZY
• Organizacja, logistyka procesu definiowania wizji i celów strategicznych zgodnie z przyjętym 

harmonogramem działań,
• Obsługa organizacyjna spotkań i posiedzeń Zespołu ds. przygotowania projektu
• Przeprowadzenie analizy społeczno – gospodarczej miasta i przygotowanie wniosków z diagnozy
• Przygotowanie debat i konsultacji z mieszkańcami i lokalnymi liderami

Kontrakt dot. współpracy;
Formularz kontaktowy;
Propozycja udziału w Zespołach.
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Dziękuję za uwagę!
Krzysztof Haliniak

k.haliniak@nisko.pl
Z-ca Kierownika ds. pozyskiwania środków pomocowych 

w Urzędzie Gminy i Miasta Nisko

REFERAT ROZWOJU GOSPODARCZEGO
BIURO PROJEKTU

Tel. 15 8415 646, 15 8415 667
Pracownicy Projektu do kontaktu:
Anna Dudzik – a.dudzik@nisko.pl
Elżbieta Fronc – e.fronc@nisko.pl
Robert Sądej – r.sadej@nisko.pl
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