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Warszawa 15.10.2007 

SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA JST 

 Konkurs oceniający i promujący rozwój jednostek 

samorządu terytorialnego (JST). 
 

Nazwa konkursu: Mistrz Rozwoju - w kategorii Samorządy (JST) 

Grupą docelową Konkursu są społeczności zamieszkujące poszczególne JST. 

Głównym celem jest promowanie i stymulowanie zrównoważonego rozwoju społeczno-

ekonomicznego JST. 

Cel będzie osiągany poprzez: 

1. popularyzowanie wiedzy na temat Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności 

(FS) i innych środków pomocowych, 

2. prowadzenie systemowej analizy i oceny rozwoju JST w ramach kraju i regionów, 

3. ocenę i analizę wpływu FS i innych środków pomocowych UE na rozwój JST, 

4. prowadzenie analizy czynników stymulujących i ograniczających rozwój JST, 

5. powodowanie prorozwojowej współpracy JST w ramach regionu oraz pomiędzy 

regionami, 

6. promowanie i motywowanie rozwoju JST, 

7. dostarczanie społecznościom JST narzędzi do eliminowania czynników 

ograniczających rozwój oraz tworzenia czynników stymulujących rozwój, 

8. doskonalenie kryteriów oceny wniosków przy wyborze projektów do wsparcia 

finansowego w ramach programów operacyjnych, 

9. tworzenie przejrzystych zasad konkurencji pomiędzy JST. 

 

Doświadczenia tzw. starych (15) krajów członkowskich wskazują, że wykorzystanie 

dostępnych środków z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (FS) nie może 

być traktowane jako wystarczający rozwoju społeczno-ekonomicznego. O efektywnym 

wykorzystaniu czynników stymulujących rozwój, a w tym o wykorzystaniu środków z 

Funduszy Strukturalnych (FS), decyduje wiele czynników. Zaniedbanie któregokolwiek z 

nich może sprawić, że wystąpi niski poziom rozwoju, mimo wysokiego wskaźnika 

wykorzystania dostępnych FS. Do głównych czynników decydujących o rozwoju należy 

zaliczyć: 

1. zarządzanie procesem rozwoju(planowanie, organizowanie, kierowanie, 

koordynowanie i kontrola-ewaluacja), 
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2. upowszechnianie działań wspierających - stymulujących zrównoważony rozwój, 

3. systemowe monitorowanie rozwoju i zapobieganie marginalizacji obszarów 

opóźnionych w rozwoju, 

4. przejrzyste motywacje stymulujące rozwój(konkurencyjność), 

5. rozwiązywanie sytuacji konfliktowych pojawiających się w procesie rozwoju. 

Konkurs będzie otwarty dla wszystkich JST, które korzystają ze wsparcia środków 

pomocowych Unii Europejskiej, jak i tych JST, które z tej pomocy nie korzystają. 

Kryteria oceny JST będą identyczne dla wszystkich uczestników konkursu. 

Oddzielnie będą oceniane (w ramach typów) JST miejskie, miejsko-wiejskie i 

wiejskie, a nagrody i wyróżnienia będą przyznawane za osiągnięcie wysokiego 

wskaźnika rozwoju(sumarycznej punktacji). 

 

Kryteria oceny JST w ramach konkursu 

Do głównych kryteriów należy zaliczyć: 

1. wydatki inwestycyjne majątkowe  na 1 mieszkańca, 

2. wydatki na transport i łączność na 1 mieszkańca, 

3. procentowy udział wydatków inwestycyjnych do wielkości wydatków ogółem 

budżetu JST,  

4. procentowy udział wydatków na transport i łączność ogółem do wielkości 

wydatków ogółem budżetu JST , 

5. liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na 1000 mieszkańców 

6. liczba pracujących na 1000 mieszkańców JST, 

7. liczba bezrobotnych na 1000 mieszkańców, 

8. napływ ludności na 1000 mieszkańców, 

9. odpływ mieszkańców na 1000 mieszkańców. 

10. liczba komputerów w szkołach z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców, 

11. liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców, 

12. odsetek mieszkańców objętych kanalizacją ścieków, 

13. odsetek mieszkańców objętych siecią wodociągową, 

14. odsetek mieszkańców objętych usługami oczyszczalni ścieków, 

 

 Zwycięzcy konkursu powinni być wyróżniani medalami, pucharami i ewentualnie 

nagrodami pieniężnymi (podobnie jak w „Teraz Polska"). 

 Konkurs może być realizowany dwuetapowo, w pierwszej kolejności na 

poziomie krajowym i w drugiej kolejności na poziomie regionalnym. Działania 
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promocyjne na poziomie krajowym będą się koncentrować, na czynnikach różnicujących 

poziom rozwoju i dynamikę w JST, które uzyskały najwyższą sumaryczną punktację (ocenę). 

 

Punktowa ocena za poziom JST w ramach konkursu: 

l.  za każde zainwestowane 10 zł per capita przyznaje się 1 punkt, 

2. za każde zainwestowane 10 zł per capita środków na transport i łączność 

przyznaje się 1 punktów, 

3. za każdy procent udziału wydatków inwestycyjnych przyznaje się 1 punkt, 

4. za każdy procent udziału wydatków inwestycyjnych przyznaje się 1 punkt, 

5.  za każdą osobę pracującą na 1000 mieszkańców przyznaje się 1 punkt, 

6.  za każdą osobę bezrobotną na 1000 mieszkańców przyznaje się minus 1 punkt, 

7. za każdy podmiot gospodarczy na 1000 mieszkańców przyznaje się jeden punkt, 

8. za każdą osobę, która sprowadziła się do gminy (napływ), przyznaje się 1 punkt, 

9. za każdą osobę, która wyprowadziła się z gminy (odpływ) przyznaje się minus 1  

punkt,   

10. za każdy 1 komputer z dostępem do Internetu na 1000 mieszkańców, 

przyznaje się 1 punkt, 

11. za każdego absolwenta szkół ponad gimnazjalnych na 1000mieszkańców 

przyznaje się 1 punkt, 

12. za każdy procent ludności objętej usługami wodociągowymi przyznaje się 1 

punkt, 

13. za każdy procent ludności objętej usługami kanalizacyjnymi przyznaje się 1 

punkt, 

14. za każdy procent ludności objętej usługami oczyszczalni ścieków przyznaje się 1 

punkt. 

Wszystkie dane i wskaźniki odnoszą się do stanu na koniec roku przyjętego do oceny. 

Jednym z podstawowych założeń Systemu Wczesnego Ostrzegania/Konkursu na 

Mistrza Rozwoju jest dostosowywanie celów i metodologii oceny do potrzeb JST. 

Zamierzeniem autora projektu Konkursu jest, aby był on realizowany w sposób interaktywny- 

przy udziale JST. 

 

Opracował: Eugeniusz Sobczak 
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