
Działania podstawowe Planu Rozwoju Instytucjonalnego Miasta Krosna na lata 2021-2030  
(planowane do realizacji w ramach Programu „Rozwój Lokalny” ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego 2014-2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021) 
 

 

 
Lp. 

Działanie 
Przedsięwzięcia do realizacji: 

Wpływ na cel 
strategiczny 

Odniesienie do 
problemów kluczowych 

Wpływ na 
obszar 

strategiczny 

Wpływ na wzmocnienie działań realizowanych 
w ramach Planu Rozwoju Lokalnego 

Wpływ na obszar strategiczny oznaczono symbolem 

● 
Budowanie zdolności 

instytucjonalnych i rozwój 
kompetencji lokalnej 

administracji publicznej 

● 
Usprawnienie i podniesienie 

standardów działania samorządów 
lokalnych 

● 
Budowanie zaufania obywateli do 
instytucji publicznych na poziomie 
samorządu lokalnego 
 

1 Krosno na nowej ścieżce rozwoju – 
opracowanie i wdrożenie dokumentów 
strategicznych  
 Miasto Przedsiębiorczych. Partycypacyjne 

opracowanie i wdrożenie Programu Rozwoju 
Przedsiębiorczości, 

 Innowacje w polityce mieszkaniowej. 
Strategia Mieszkaniowa Miasta Krosna. 

Działanie realizowane we współpracy 
z partnerami – Krośnieński Inkubator 
Technologiczny KRINTECH, Karpacka 
Państwowa Uczelnia, Stowarzyszenie B4, 
Krajowy Zasób Nieruchomości, Krośnieńska 
Spółdzielnia Mieszkaniowa, Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego – Przedsiębiorstwo 
Mieszkaniowe. 
. 

C1. Rozwijaj 
Krosno 

P1. Niewystarczająco 
efektywne 
i uspołecznione 
zarządzanie strategiczne 
 
 
 

● 
● 
● 

Działanie wzmacnia instytucjonalnie realizację 
Planu Rozwoju Lokalnego w obszarach 
gospodarczym, przestrzennym i społecznym, w 
szczególności działania dotyczące rozwoju kadr 
dla silnej gospodarki, współpracy 
i podejmowania wspólnych inicjatyw przez 
przedsiębiorców, projektowania razem 
z mieszkańcami terenów mieszkaniowych, 
budowy nowych osiedli i wdrażania nowoczesnej 
polityki mieszkaniowej wspierającej procesy 
rozwojowe Krosna. 

2 Zwiększenie potencjału instytucjonalnego 
krośnieńskiej administracji samorządowej  
 Zakup oprogramowania do zarządzania 

strategicznego, 
 Zwiększenie dostępności specjalistycznej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

C1. Rozwijaj 
Krosno 
 
C2. Ulepszaj 
Krosno 

P1. Niewystarczająco 
efektywne 
i uspołecznione 
zarządzanie strategiczne 
 

● 
● 
● 

Działanie wspiera realizację wszystkich działań 
podstawowych i uzupełniających w ramach 
Planu Rozwoju Lokalnego – innowacyjny system 
zarządzania strategicznego będzie stosowany do 
zarządzania wszystkimi działaniami. 



celu przeciwdziałania zaburzeniom u dzieci 
i młodzieży. 

Działanie realizowane we współpracy z 
partnerem – Miejska Poradnia Psychologiczno 
– Pedagogiczna. 

P5. Niewystarczająca 
jakość i dostępność usług 
publicznych dla 
wszystkich mieszkańców 
 
 

3 Smart zarządzanie w samorządzie – innowacje 
w zarządzaniu strategicznym i finansowym 
 Krosno – miasto Inteligentnie zarządzane - 

wzmocnienie zarządzania strategicznego 
i budowanie systemu kontroli strategicznej– 
wdrożenie procedur, 

 Sprawne zarządzanie finansami miasta. 

C1. Rozwijaj 
Krosno 
 

P1. Niewystarczająco 
efektywne i 
uspołecznione 
zarządzanie strategiczne 
 
P2. Brak możliwości 
w pełni efektywnego 
zarządzania finansami 
miasta 

● 
● 
● 

Działanie wspiera realizację wszystkich działań 
podstawowych i uzupełniających w ramach 
Planu Rozwoju Lokalnego – innowacyjne systemy 
zarządzania strategicznego i finansowego będą 
stosowane do zarządzania wszystkimi 
działaniami. 

4 Profesjonalny, przejrzysty i otwarty samorząd 
Krosna 
 Dom wartości – kształtowanie kultury 

organizacyjnej opartej na wartościach, 
 Samorząd dla mieszkańców – poprawa 

standardów świadczenia usług przez urząd 
oraz miejskie jednostki organizacyjne, 

 Miasto Przedsiębiorczych. Badania opinii 
i potrzeb krośnieńskich przedsiębiorców,  

 E-Urząd – cyfrowa transformacja 
administracji Krosna – wirtualne biuro 
obsługi mieszkańców, 

 Profesjonalny urzędnik – przegląd 
i doskonalenie systemu zarządzania 
kompetencjami, 

 Elastyczny urząd – przegląd i wdrożenie 
elastycznych form zatrudnienia w Urzędzie 
Miasta Krosna. 

C2. Ulepszaj 
Krosno 

P3. Niewystarczająca 
skuteczność zarządzania 
procesami w samorządzie 
 
P4. Niewystarczająco 
efektywne zarządzanie 
zasobami ludzkimi P5. 
Niewystarczająca jakość i 
dostępność usług 
publicznych dla 
wszystkich mieszkańców 

● 
● 
● 

Działanie wspiera realizację wszystkich działań 
podstawowych i uzupełniających w ramach 
Planu Rozwoju Lokalnego. Większa efektywność 
zarządzania procesami, wyższe standardy 
świadczenia usług oraz kompetencje 
pracowników wpłyną na sprawną realizację 
działań Planu Rozwoju Lokalnego z obszarów 
gospodarczego, środowiskowego, społecznego, 
przestrzennego, kulturowego oraz 
inteligentnego zarządzania miastem. 



5 Dbamy o mieszkańców – miasto dostępne dla 
każdego 
 Krosno – miasto dostępne dla każdego – 

wdrożenie standardów dostępności, 
 Zwiększenie dostępności specjalistycznej 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 
celu przeciwdziałania zaburzeniom u dzieci 
i młodzieży. 

Działanie realizowane we współpracy 
z partnerem – Miastem Gdynia. 

C2. Ulepszaj 
Krosno 

P5. Niewystarczająca 
jakość i dostępność usług 
publicznych dla 
wszystkich mieszkańców 
 

● 
● 
● 

Działanie wspiera realizację Planu Rozwoju 
Lokalnego w obszarze działań zwiększających 
dostępność infrastruktury i usług publicznych 
oraz podnoszących jakość usług. W szczególności 
wpłynie na realizację działań w zakresie polityki 
mieszkaniowej, projektowania wspólnych 
przestrzeni w sposób przyjazny dla mieszkańców 
i spełniający standardy dostępności. Działanie 
wspiera także realizację programu wsparcia 
psychologiczno-pedagogicznego dla dzieci 
i młodzieży. 

6 Sprawne procesy w krośnieńskim 
samorządzie 
 Podniesienie efektywności zarządzania 

zasobami infrastruktury miejskiej 
i usprawnienie skuteczności zarządzania 
procesami w samorządzie poprzez 
zbudowanie geoportalu Miasta Krosna, 

 Wykonanie ortofotomapy, modelu3D 
i numerycznego modelu terenu dla obszaru 
Krosna. 

C2. Ulepszaj 
Krosno 

P2. Niewystarczająca 
skuteczność zarządzania 
procesami w samorządzie 
 
P5. Niewystarczająca 
jakość i dostępność usług 
publicznych dla 
wszystkich mieszkańców 
 

● 
● 
● 

Działanie wspiera realizację Planu Rozwoju 
Lokalnego w obszarze przestrzennym, 
gospodarczym, środowiskowym i społecznym. 
Inteligentne rozwiązania do zarządzania 
przestrzenią ułatwią wspólne projektowanie 
osiedli mieszkaniowych z mieszkańcami, 
tworzenie przestrzeni wspólnych, terenów 
zielonych i wypoczynkowych. Będą również 
przydatne do działań w obszarze kulturowym, z 
zakresu rozwoju atrakcyjności turystycznej 
miasta.  

7 Współzarządzanie i partnerstwo dla rozwoju 
Krosna. Administracja dopasowana do 
potrzeb mieszkańców 
 Aktywni obywatele i silne organizacje 

pozarządowe – program wzmocnienia 
instytucjonalnego NGO, 

 Miasto Przedsiębiorczych. Utworzenie 
Krośnieńskiej Rady Biznesu, 

 Dialog samorządu z interesariuszami, 
aktywizacja mieszkańców i zwiększenie 
efektywności partycypacyjnych metod 
realizacji działań. 

C3. Współ-
pracuj dla 
Krosna 

P6. Niewystarczające 
uczestnictwo 
interesariuszy we 
współzarządzaniu 
miastem 

● 
● 
● 

Działanie wesprze realizację wszystkich działań 
Planu Rozwoju Lokalnego, w szczególności 
działań związanych z rozwojem 
przedsiębiorczości, projektowaniem przestrzeni 
wspólnych i terenów zieleni razem z 
mieszkańcami, planowaniem przestrzeni i działań 
aktywizacyjnych dla młodych, wdrażaniem 
marketingu partycypacyjnego w obszarze 
kulturowym i turystycznym. 



Działanie realizowane we współpracy 
z partnerami– Miastem Rzeszów i Miastem 
Gdynia. 

8 Zarządzanie projektem 
 Zarządzanie i kontrola projektu 

C1. Rozwijaj Krosno 
C2. Ulepszaj Krosno 
C3. Współpracuj dla Krosna 

Działanie dotyczy zarządzania całością projektu pn. „Kreujemy + 
Rozwijamy + Ożywiamy + Stymulujemy + Nakreślamy + 
Odmieniamy = KROSNO”. 

 


