
 

Cel ogólny Cele szczegółowe Przedsięwzięcia Sposób realizacji, budżet Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu 

Aktywizacja lokalnej 

społeczności w oparciu o 

potencjał i zasoby lokalne. 

Wzmocnienie więzi 

społecznych i kulturowych 

mieszkańców oraz zwiększenie 

oferty spędzania wolnego 

czasu. 

Organizacja festynów, pikników, zajęć 

kulturalnych i rekreacyjnych kultywujących 

lokalną historię i tradycję 

Projekt grantowy 

150 000 

Liczba zorganizowanych 

wydarzeń - 5 

Liczba uczestników biorących 

udział w wydarzeniach - 1000 

Budowa  i przebudowa ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury związanej z 

turystyką lub rekreacją lub kulturą 

Konkurs 

2 590 000 

Liczba wybudowanej lub 

przebudowanej infrastruktury - 5 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanej lub przebudowanej 

infrastruktury - 1000 

Integracja społeczności lokalnej z osobami 

niepełnosprawnymi   

Projekt grantowy 

125 000 

Liczba zorganizowanych działań 

- 5 

Liczba uczestników objętych 

działaniami - 500 

Budowa małej ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

Projekt grantowy 

125 000 

Liczba wybudowanych obiektów 

małej infrastruktury - 5 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanej infrastruktury - 1000 

Wsparcie inicjatyw służących zachowaniu 

dziedzictwa lokalnego  

Projekt grantowy 

160 000 

Liczba wspartych inicjatyw - 5 Liczba wspartych organizacji 

pozarządowych - 5 

Wydanie publikacji książkowych dot. 

dziedzictwa lokalnego. 

Konkurs 

150 000 

Liczba wydanych publikacji - 

3000 

Liczba osób, które uzyskały 

informacje  - 3000 

Podniesienie świadomości 

ekologicznej mieszkańców. 

Szkolenia dotyczące ochrony środowiska i/lub 

OZE oraz pikniki i festyny ekologiczne 

Projekt grantowy 

100 000 

Liczba wydarzeń dla 

mieszkańców - 5 

Liczba osób uczestniczących w 

wydarzeniach - 300 

Rozwój gospodarczy 

obszaru w oparciu o lokalne 

zasoby, z możliwością 

wykorzystania rozwiązań 

innowacyjnych  

Zwiększenie kompetencji i 

aktywności mieszkańców 

dotyczących rynku pracy, w 

tym grup defaworyzowanych 

Szkolenia i doradztwo dla osób zamierzających 

otworzyć własną działalność gospodarczą. 

Aktywizacja Liczba przeprowadzonych 

szkoleń - 2 

Liczba przeszkolonych osób – 20 

Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych 

zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku 

pracy dla grup defaworyzowanych 

Konkurs 

100 000 

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń/kursów - 2 

Liczba osób, które podniosły swoją 

wiedze i umiejętności – 20 

Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości 

Wsparcie finansowe dla osób rozpoczynających 

działalność gospodarczą 

1 200 000 Liczba nowopowstałych 

podmiotów gospodarczych - 15 
Liczba utworzonych miejsc 

pracy - 15 

Wsparcie finansowe dla podmiotów 

rozwijających działalność gospodarczą  
Konkurs 

2 300 000 
Liczba operacji polegających na 

rozwinięciu działalności 

gospodarczej - 10 

Liczba utworzonych miejsc pracy – 

12 

Wzmocnienie potencjału 

partnerstwa oraz jego 

osiągnięć. 

Rozwój współpracy pomiędzy 

partnerami realizującymi 

strategie rozwoju lokalnego 

Promocja lokalnych zasobów Projekt współpracy 

(międzynarodowy) 

Liczba publikacji - 5000 Liczba odbiorców publikacji - 

5000 

Liczba aplikacji - 1 Liczba pobrań aplikacji - 200 

Liczba wyjazdów studyjnych - 1 Liczba uczestników wyjazdu 

studyjnego - 10 

Budowa ogólnodostępnej niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej 

Projekt współpracy 

(regionalny) 

Liczba wybudowanych obiektów 

małej infrastruktury - 5 

Liczba osób korzystających z 

wybudowanej infrastruktury - 1000 

Wspieranie aktywnego udziału 

społeczeństwa w procesie 

realizacji LSR. 

Przeprowadzenie konsultacji i warsztatów dla 

potencjalnych beneficjentów w zakresie 

pozyskiwania środków w ramach LSR, realizacji 

i rozliczania projektów oraz sprawozdawczości.  

Aktywizacja Liczba przeprowadzonych 

konsultacji/warsztatów - 14 

Liczba osób które podniosły 

wiedzę wyniku przeprowadzonych 

konsultacji i warsztatów - 100  

Informowanie o działaniach realizowanych w 

ramach LSR. 

Aktywizacja Liczba zorganizowanych spotkań 

- 10 

Liczba osób uczestniczących w 

spotkaniach – 100 

Liczba sponsorowanych 

artykułów/audycji - 3 

Liczba odbiorców informacji – 10 

000 

Liczba informacji 

zamieszczonych na stronie 

internetowej LGD - 50 

Liczba odwiedzin na stronie 

internetowej – 10 000 

 


