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KONTRAKT 
dotyczący zasad współpracy 

w ramach LOKALNEGO KLASTRA ROZWOJU MIASTA NISKO 

pomiędzy Gminą i Miastem Nisko a Partnerem 

Nisko, 14.02.2020 r. 

 

uznając, że mieszkańcy oczekują miast jako miejsc przyjaznych do życia a Program „Rozwój Lokalny”, 

finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

2014 -2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021 wspiera samorządy 

w dążeniach do osiągnięcia tego celu;   

mając na celu strategiczny rozwój miasta Nisko; 

zważywszy na udział Gminy i Miasta Nisko w Programie „Rozwój lokalny”  

zmierzając do opracowania modelu rozwoju miasta Nisko i zasad jego wdrażania; 

stwierdzając, że potrzebne są kompleksowe i skoordynowane działania różnych podmiotów  

i interesariuszy dla zdiagnozowania sytuacji w mieście, wyznaczenia celów rozwoju lokalnego 

i instytucjonalnego oraz współodpowiedzialności za samorządową wspólnotę, 

 
przyjmuje się Kontrakt dotyczący zasad współpracy w ramach LOKALNEGO KLASTRA ROZWOJU 

MIASTA NISKO dla realizacji zasad Programu „Rozwój lokalny”. 
 
Celem Kontraktu jest ścisła, systemowa i adekwatna do potrzeb współpraca stron Kontraktu dla 

opracowania przedsięwzięć, Planu Rozwoju Lokalnego oraz Programu Rozwoju 
Instytucjonalnego w ramach Programu „Rozwój lokalny”  

Strony Kontraktu wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne umożliwiające 
realizacje założeń Programu.  

 
 
ZASADY WSPÓŁPRACY:   
Kontrakt zakłada relacje partnerskie Partnerów mimo wiodącej roli Lidera – Gminy i Miasta Nisko. 
 
Partnerzy przyjmują i deklarują włączenie się do współpracy na etapie opracowywania finalnego 
opracowywania wniosku (Kompletnej Propozycji Projektu - KPP  wraz z Programem Rozwoju 
Lokalnego – PRL oraz Programem Rozwoju Instytucjonalnego - PRI) ze świadomością zasad 
potencjalnej przyszłej realizacji projektu programowego. 
 
Partnerzy przyjmują i deklarują współpracę przedstawicieli Partnera i osób decyzyjnych z Zespołem 
Roboczym powołanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.  
 
Partnerzy deklarują  udział przedstawicieli Partnera w powołanych Zespołach: Rada Rozwoju oraz 
Zespołu Kluczowych Specjalistów. 
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ELEMENTY KONTRAKTU:   
 
1. Udział przedstawicieli Partnera w pracach Rady Rozwoju (RR), do zadań której należeć będzie: 

 ocena wniosków z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej, przedłożonych przez Zespół 
Kluczowych Specjalistów 

 ocena skuteczności i efektów dotychczasowej strategii rozwoju miasta; 
 uzgodnienie wizji i celów strategicznych, tj. ścieżki rozwoju lokalnego i instytucjonalnego  

miasta; 
 akceptacja ostatecznej wersji Projektu (Plan Rozwoju Instytucjonalnego i Planu Rozwoju 

Lokalnego). 
2. Udział przedstawicieli Partnera w pracach Zespołu Kluczowych Specjalistów (ZKS), do którego 

zadań należeć będzie: 
 analiza wniosków z diagnozy sytuacji społeczno – gospodarczej miasta przedłożonej przez 

Zespół Roboczy i przygotowanie wniosków z analizy dla Rady Rozwoju; 
 przygotowanie propozycji oceny skuteczności  i efektów dotychczasowej strategii rozwoju 

miasta dla Rady Rozwoju; 
 opracowanie pogłębionej analizy SWOT – SRGG dla miasta; 
 przygotowanie wstępnej propozycji wizji i celów strategicznych miasta, tj. propozycji ścieżki 

rozwoju lokalnego i instytucjonalnego dla Rady Rozwoju; 
 przygotowanie wstępnej  propozycji działań i projektów podstawowych i uzupełniających dla 

realizacji wizji i celów strategicznych w aspekcie rozwoju lokalnego i instytucjonalnego. 
3. Partner odpowiada za przygotowywanie niezbędnych danych i informacji w celu opracowania 

Planu Rozwoju Lokalnego. Zakres niezbędnych danych i wskaźników zostanie przygotowany przez 
Zespół Roboczy i przekazany Partnerowi.  

4. Partner czynnie uczestniczy, angażuje się i wspiera prowadzone badania, ankiety i działania 
konsultacyjne oraz partycypacyjne. 

5. Odpowiedzialność za przestrzeganie harmonogramu pracy spoczywa na koordynatorze projektu  
i Zespole Roboczym powołanym przez Burmistrza Gminy i Miasta Nisko.  

6. Gmina i Miasto Nisko zobowiązuje się do monitorowania realizacji harmonogramu prac zgodnie  
z wymogami Programu.  

7. Partner oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, dla potrzeb 
niezbędnych do realizacji przedmiotowego Projektu, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000) i Rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o danych osobowych) – 
RODO (Dz. U. UE L 119, s. 1 ze zm.) oraz na zamieszczanie materiałów ilustrujących realizowany 
Projekt, włącznie z fotografiami, w zbiorze materiałów promocyjnych Gminy i Miasta Nisko. 
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ZASADY KOMUNIKACJI i PRACY:   
 
Partner:  
1. angażuje się w proces tworzenia nowej ścieżki rozwoju miasta - opracowania Planu Rozwoju 

Lokalnego (PRL) oraz Programu Rozwoju Instytucjonalnego(PRI) zasad jego wdrażania.  
2. aktywnie uczestniczy w spotkaniach zespołów związanych z:   

 uzgodnienia ścieżki rozwoju,   

 wyboru wiązki projektów, 

 przyjęcia planu wdrożenia,   

 opracowywaniem i przyjęciem projektu PRL i PRI.   
3. Przedstawi propozycję imienną osób do składu Rady Rozwoju (maksymalnie 1 osoba) oraz 

Zespołu Kluczowych Specjalistów (zwłaszcza przedstawiciele kluczowych jednostek, specjaliści 
branżowi, osoby czynnie zaangażowane w realizację projektu, interesariusze zmapowani podczas 
procesu przygotowywania projektu). 

 
Gmina i Miasto Nisko: 
1. ustala harmonogram prac Rady Rozwoju i Zespołu Kluczowych Specjalistów, 
2. przekazuje wszelkie niezbędne informacje drogą pocztową, telefoniczną lub mailem Partnerowi  

z wyprzedzeniem co najmniej dwudniowym, 
3. odpowiada za organizację spotkań, przygotowuje materiały, udostępnia salę i wymagane 

wyposażenie, 
4. ustala skład członkowski Rady Rozwoju i Zespołu Kluczowych Specjalistów w drodze Zarządzenia 

Burmistrza Gminy i Miasta Nisko, 
5. finansuje pracę kluczowych doradców, 
6. odpowiada za przygotowanie i zredagowanie oraz przyjęcie Planu Rozwoju Lokalnego i 

Programu Rozwoju Instytucjonalnego jako elementów składowych Kompletnej Propozycji 
Projektu opracowywanych według wymogów i wytycznych Ministra Funduszy i Polityki 
Regionalnej  
w ramach Programu „Rozwój lokalny”. 
 

 

 

BURMISTRZ  
GMINY i MIASTA NISKO 
 
…………………………………………………….. 

PARTNER 
 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 
…………………………………………………….. 
 

 


