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Załącznik nr 1 do Wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) 

 

 

 

 

 

 

 
CEL OGÓLNY Wzrost aktywności gospodarczej obszaru „Solnej Doliny” 

1.1 CEL SZCZEGÓŁOWY Wzrost ilości miejsc pracy na terenie „Solnej Doliny” 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 
Jednostka 

miary 

stan początkowy 

2016 rok 
Plan 2023 rok Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.

0 
Poprawa warunków do rozwoju gospodarczego 

na obszarze 
% 30 50 

Ankieta ewaluacyjna/liczba podmiotów, które 

wypowiedziały się pozytywnie w stosunku do ogólnej liczby 

badanych. Wskaźnik mierzony jednorazowo w 2023 roku. 

Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

stan początkowy 

rok 2016 

Plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w1.

1 
Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem, w tym 

miejsca pracy ze wskaźnika w.1.2) 

szt. 

 
0 18 CEIDG, Ankieta monitorująca. Zgłoszenia do ubezpieczeń 

ZUS ZUA (dla etatów powstałych w wyniku realizacji 

inwestycji). Wskaźnik mierzony po otrzymaniu płatności 

ostatecznej przez wnioskodawcę – weryfikacja stanu 

zatrudnienia na podstawie zgłoszenia. 

w.1.

2 

Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych (wskaźnik uwzględniony  

w liczbie ogółem) 

szt. 

 
0 6 

w.1.

3 
Liczba utrzymanych miejsc pracy szt. 0 30 

 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób Wskaźniki produktu 
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realizacji 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
początkowa  

2016 rok 

końcowa 

2023 rok 

w.1.

1.1 

Wspieranie 

działań  

w zakresie 

tworzenia 

przedsiębiorstw 

Osoby chcące uruchomić 

działalność gosp., w tym osoby 

długotrwale bezrobotne/ do 30 

roku życia /powyżej 50 roku 

życia.(kryterium premiujące) 

 

Konkurs 

 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu 

nowego  

przedsiębiorstwa 

szt. 0 15 

Ankieta monitorująca, CEIDG . 

Wskaźnik mierzony po otrzymaniu 

płatności ostatecznej przez 

wnioskodawcę – weryfikacja stanu na 

podstawie danych dostępnych w 

Centralnej Ewidencji 

w.1.

1.2 

Wspieranie 

działań  

w zakresie 

rozwoju 

przedsiębiorstw 

Przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe prowadzące 

działalność gosp., podmioty ES 

Konkurs 

 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa 

szt. 0 12 

Ankieta monitorująca 

Wskaźnik mierzony po otrzymaniu 

płatności ostatecznej przez 

wnioskodawcę 

SUMA 
  

27 

2.0 CEL OGÓLNY Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej obszaru oraz wzmocnienie kapitału społecznego „Solnej Doliny” 

2.1 CEL SZCZEGÓŁOWY 
Poprawa dostępności i stanu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej oraz obiektów służących integracji  

i aktywizacji 

2.2 CEL SZCZEGÓŁOWY Wzrost integracji,  aktywności i kompetencji mieszkańców obszaru 

2.3 CEL SZCZEGÓŁOWY Wypromowanie obszaru Solnej Doliny 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 
Jednostka 

miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.1 
Wzrost zainteresowania aktywnymi formami 

wypoczynku o 10 % od stanu bazowego 
% 165 182 

Informacja podmiotu prowadzącego  usługi związane ze 

sportem, rekreacją i wypoczynkiem. Wskaźnik mierzony w 

2023 roku poprzez wystąpienie i uzyskanie stosownych 

informacji od podmiotów. Stan początkowy ustalony został na 

podstawie własnych badań ankietowych. 
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W2.2 

Procent badanych mieszkańców pozytywnie 

oceniających atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną 

obszaru (75% spośród 500 badanych) 

% 0 375 
Badanie własne LGD – ankiety wśród mieszkańców obszaru. 

Wskaźnik mierzony w 2023 roku 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 

Jednost

ka 

miary 

stan 

początkowy 

2016 rok 

plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w2.1.1 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej i sportowej 

szt. 

 

0 

 

 

3 000 

Sprawozdanie beneficjenta z realizacji operacji. Obserwacje 

własne LGD, informacje uzyskane od realizatorów wydarzeń. 

Dane zbierane na bieżąco. 

w2.1.2 

Liczba osób korzystających z wybudowanych przez 

LGD obiektów małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu  

i infrastrukturą towarzyszącą 

szt. 

 

0 

 

 

2 000 

Obserwacje własne LGD i sprawozdanie LGD. Dane zbierane 

na bieżąco. Wskaźnik mierzony po zrealizowaniu projektu 

współpracy. 

w.2.1.3 

Liczba projektów współpracy skierowanych do grup 

docelowych 

(turyści) 

szt. 0 1 
Sprawozdanie LGD z realizacji operacji. Umowa Partnerska 

Wskaźnik mierzony na koniec roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał płatność ostateczną 

w2.2.1 
Liczba osób uczestniczących w inicjatywach 

aktywizująco-integracyjnych wydarzeniach/ imprezach 
szt. 0 2 700 

Informacja organizatorów działań. Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej przez wnioskodawcę. 

w2.2.1.1 Liczba osób przeszkolonych  szt. 0 20 

Informacja organizatorów działań. Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej przez wnioskodawcę. 

w2.2.1.2 
Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do 

oczekiwań (przy 20 uczestnikach) 
szt. 0 14 

Informacja organizatorów działań. Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej przez wnioskodawcę. 

w2.2.2 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach 

informacyjno-konsultacyjnych , uczestniczących w 

spotkaniach/wydarzeniach adresowanych do 

mieszkańców 

szt. 0 2 000 

Sprawozdanie LGD z realizacji operacji. Listy obecności. Dane 

zbierane podczas spotkań na bieżąco. 

 

w2.2.3 
Liczba osób zadowolonych ze spotkań 

przeprowadzonych przez LGD (przy 1000 uczestników) 
szt. 0 700 Badania własne LGD – ankieta. Dane zbierane podczas spotkań  

w2.2.4 
Liczba przeszkolonych pracowników i członków 

organów LGD 
szt. 0 18 74 

Sprawozdanie LGD z realizacji operacji. Zaświadczenia  

z odbytych szkoleń 

w2.2.5 Liczba przeszkolonych członków Rady szt. 0 56 
Sprawozdanie LGD z realizacji operacji. Zaświadczenia  

z odbytych szkoleń. Listy obecności 
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w2.2.6 

w.2.2.5 

Liczba osób podmiotów, które otrzymały 

wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego 

doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na 

realizację LSR, świadczonego w biurze LGD 

szt. 0 50 Rejestr prowadzonego doradztwa 

w2.2.7 

w.2.2.6 

Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po 

opuszczeniu projektu 

 

osoba 

 

0 

 

40 

 
Formularze uczestnictwa, certyfikaty, ankieta ewaluacyjna 

Liczba osób pracujących po opuszczeniu 

projektu 
osoba 0 16 

w2.2.8 Liczba wspartych  w programie miejsc świadczenia 

usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu 
szt. 0 1 Umowa, regulamin. Dane zbierane po zakończeniu projektu 

w2.2.9 

Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po projekcie 

osoba 0 

 

15 

 

 

 

 

Formularze uczestnictwa, certyfikaty, ankieta ewaluacyjna 

Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po projekcie 

 

osoba 

 

 

0 

 

 

15 

 

Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały 

kwalifikacje lub nabyły kompetencje  po projekcie 

 

osoba 

 

 

0 

 

30 

w.2.2.10 

Liczba projektów współpracy w zakresie produktu 

lokalnego skierowanych do mieszkańców obszaru, w 

tym:  organizacji pozarządowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem osób pochodzących z grup 

defaworyzowanych określonych w LSR, 

przedsiębiorców, twórców ludowych, właścicieli 

gospodarstw agroturystycznych skierowanych do grup 

docelowych  

(przedsiębiorcy) 

szt. 0 1 
Sprawozdanie LGD z realizacji operacji. Umowa Partnerska 

Wskaźnik mierzony na koniec roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał płatność ostateczną 

w2.3.1 
Liczba odbiorców publikacji i opracowań promujących 

obszar 
szt. 0 2 000 

Sprawozdanie beneficjenta. Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej przez wnioskodawcę. 
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w2.3.2 

Liczba odbiorców wydawnictw (tytułów , w tym map) 

promujących atrakcje turystyczne współpracujących ze 

sobą Lokalnych Grup Działania, wydanych przez LGD 

 

szt. 0 10 000 
Sprawozdanie LGD z realizacji operacji. 

Dane zbierane na bieżąco podczas dystrybucji map. 

w2.3.3 

Liczba wizyt/użytkowników mapy na stronie 

internetowej LGD 

 

szt. 0 8 000 
Licznik odwiedzin. 

Wskaźnik mierzony na koniec każdego roku kalendarzowego 

w2.3.4 
Liczba uczestników wydarzenia/działania promującego 

atrakcje turystyczne 
szt. 0 100 

Sprawozdanie LGD z realizacji operacji. Lista obecności 

Dane zbierane podczas rajdów na bieżąco. 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru początkowa 

2016 rok 

końcowa 

2023 rok 

2.1.1 

Utworzenie, 

zagospodarowanie  

i rozwój centrów 

rekreacji sportu, 

wypoczynku  

i integracji i turystyki 

Mieszkańcy obszaru, 

turyści, organizacje 

pozarządowe 

 

Konkurs 

 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów infrastruk-

tury turystycznej i 

rekreacyjnej, 

sportowej i obiektów 

 służących integracji 

 

 

szt. 

 

 

0 

 

5 8 

 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 

Liczba 

przebudowanych 

obiektów infrastruk-

tury turystycznej i 

rekreacyjnej 

szt. 0 2 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 

Projekt 

grantowy 

Liczba nowych 

obiektów infrastruk-

tury turystycznej i 

rekreacyjnej 

szt. 0 9 6 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 

Liczba 

przebudowanych 

obiektów infrastruk-

tury turystycznej i 

rekreacyjnej 

szt. 0 3 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 
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Projekt 

współpracy 

Liczba nowych 

obiektów infrastruk-

tury turystycznej i 

rekreacyjnej 

szt. 0 6 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. Wskaźnik 

mierzony na koniec roku 

kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 

2.1.2 

Budowa  

i wzbogacenie 

infrastruktury 

turystycznej 

 

 

Mieszkańcy obszaru, 

turyści, organizacje 

pozarządowe 

 

Konkurs 

 

Liczba obiektów  

infrastruktury 

turystycznej  

szt. 0 2 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę.  
Projekt 

grantowy 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów  

infrastruktury 

turystycznej  

szt. 
0 

 

1 

 

 

2.1.2 

Budowa  

i wzbogacenie 

infrastruktury 

turystycznej 

Mieszkańcy obszaru, 

oraz obszarów 

Partnerskich, turyści, 

organizacje 

pozarządowe 

Projekt 

współpracy 

Liczba wybudo-

wanych przez LGD 

obiektów małej 

infrastruktury turysty-

czno-rekreacyjnej 

wraz z zagospoda-

rowaniem terenu  

i infrastrukturą 

towarzyszącą 

szt. 0 6 

Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji 

Dane zbierane po zrealizowaniu 

projektu współpracy. 

Wskaźnik mierzony na koniec 

roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 

 

2.1.2 

Budowa  

i wzbogacenie 

infrastruktury 

turystycznej 

Mieszkańcy 

obszaru,oraz 

obszarów 

Partnerskich turyści, 

organizacje 

pozarządowe 

Projekt 

współpracy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów współpracy  

szt. 

 0 1 Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji. 

Wskaźnik mierzony na koniec 

roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 

Liczba projektów 

współpracy 

wykorzystujących 

lokalne zasoby 

(turystyczne) 

szt. 

 0 1 
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2.2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wspieranie działań 

przeciwdziałających 

wykluczeniu,  

aktywizujących  

i  integrujących oraz 

podnoszących wiedzę 

mieszkańców obszaru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieszkańcy obszaru, 

w tym:  organizacje 

pozarządowe, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

osób pochodzących  

z grup 

defaworyzowanych 

określonych w LSR, 

przedsiębiorcy, 

twórcy ludowi, 

właściciele 

gospodarstw 

agroturystycznych  

 

Projekt 

grantowy/ 

operacja 

własna 

 

 

Liczba działań  

integrujących  

 i aktywizujących 

mieszkańców 

wydarzeń/ imprez  

szt. 0 5 6 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji, 

Sprawozdanie LGD z realizacji 

operacji 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 
w tym liczba szkoleń szt.  0 1 

 

 

Aktywizacja 

 

Liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych  

z mieszkańcami 

Liczba 

spotkań/wydarzeń 

adresowanych do 

mieszkańców 

szt. 0 24 

Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji. Listy 

obecności. Dane zbierane 

podczas spotkań na bieżąco. 

 

Liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników i 

organów LGD 

szt. 0 18 74 

Zaświadczenia z odbytego 

szkolenia. Dane zbierane po 

zakończeniu szkoleń 

 

Liczba osobodni 

szkoleń dla organów 

LGD 

szt. 0 56 

Zaświadczenia z odbytego 

szkolenia. Listy obecności. Dane 

zbierane po zakończeniu szkoleń 

Koszty bieżące 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

szt. 0 150 Rejestr udzielonego doradztwa – 

bieżący monitoring 

Liczba odwiedzin 

strony internetowej 

LGD 

szt. 0 50 000 
Licznik odwiedzin strony 

internetowej LGD – bieżący 

monitoring 

 

Projekt 

współpracy  

Liczba 

zrealizowanych 

projektów współpracy 

w zakresie produktu 

lokalnego  

szt. 0 1 

Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji. 

Wskaźnik mierzony na koniec 

roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 
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Liczba projektów 

współpracy 

wykorzystujących 

lokalne zasoby 

(produkty lokalne) 

szt. 

 0 1 

płatność ostateczną 

2.2.1 

Wspieranie działań 

przeciwdziałających 

wykluczeniu,  

aktywizujących  

i  integrujących oraz 

podnoszących wiedzę 

mieszkańców obszaru 

 

Mieszkańcy obszaru, 

w tym:  organizacje 

pozarządowe, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

osób pochodzących z 

grup 

defaworyzowanych 

określonych w LSR, 

przedsiębiorcy, 

twórcy ludowi, 

właściciele 

gospodarstw 

agroturystycznych  

 

 

Projekt 

współpracy 
 

Liczba LGD 

uczestniczących  

w  projekcie 

współpracy  

w zakresie produktu 

lokalnego 

szt. 0 2 

Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji. Umowa 

Partnerska 

Wskaźnik mierzony na koniec 

roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 

WRPO 

Działanie 6.2 

Liczba osób, objętych 

wsparciem 

aktywizacji 

zawodowej 

osoba 0 40 Umowa, lista obecności. Dane 

zbierane po zakończeniu projektu 

WRPO 

Poddziałanie 

7.2.2 

Liczba osób 

zagrożonych 

ubóstwem lub 

wykluczeniem 

społecznym objętych 

usługami społecznymi 

świadczonymi w 

interesie ogólnym 

 

osoba 0 40 

Formularz potwierdzający 

wykonanie usługi, lista 

obecności. Dane zbierane po 

zakończeniu projektu 

WRPO 

Działanie 8.2 

Liczba osób o niskich 

kwalifikacjach 

objętych wsparciem  

w programie 

 

osoba 
0 15 

 

Umowa, lista obecności. Dane 

zbierane po zakończeniu projektu 

Liczba osób w wieku 

50 lat i więcej 

objętych wsparciem 

 w programie 

 

osoba 
0 15 

 

Umowa, lista obecności. Dane 

zbierane po zakończeniu projektu 



 

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU 2014 – 2020 

STOWARZYSZENIE „SOLNA DOLINA” 

Tekst jednolity z dnia 16 marca 2017 roku 

 

10 

Liczba osób w wieku 

25 lat i więcej 

objętych wsparciem  

w programie 

 

osoba 
0 30 

 

Umowa, lista obecności. Dane 

zbierane po zakończeniu projektu 

2.3.1 

Działania na rzecz 

promocji 

atrakcyjności 

obszaru LGD 

Mieszkańcy obszaru, 

turyści, organizacje 

pozarządowe 

przedsiębiorcy, 

twórcy ludowi, 

właściciele 

gospodarstw 

agroturystycznych 

 

Projekt 

grantowy/ 

operacja 

własna 

 

Liczba tytułów 

wydanych publikacji  

i opracowań 

promujących obszar 

 

szt. 0 2 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. Dane 

zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 

Projekt 

współpracy 

Liczba wydawnictw 

(tytułów, w tym map) 

promujących atrakcje 

turystyczne 

współpracujących ze 

sobą Lokalnych Grup 

Działania, wydanych 

przez LGD 

 

szt. 0 1 

Sprawozdanie LGD z realizacji 

operacji. Dane zbierane po 

zrealizowaniu projektu 

współpracy 

Wskaźnik mierzony na koniec 

roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 

Liczba tytułów, 

publikacji/ map 

promujących atrakcje 

turystyczne 

współpracujących ze 

sobą Lokalnych Grup 

Działania, 

umieszczonych na 

stronie internetowej 

LGD 

 

szt. 0 1 

Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji 

Dane zbierane po zrealizowaniu 

projektu współpracy. 

Wskaźnik mierzony na koniec 

roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 
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Liczba 

wydarzeń/działań  

promujących atrakcje 

turystyczne obszaru 

 

szt. 0 2 

Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji 

Dane zbierane po zrealizowaniu 

projektu współpracy. Wskaźnik 

mierzony na koniec roku 

kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 

    

Liczba opracowanych 

i wykonanych 

materiałów 

promocyjnych 

służących prezentacji 

i komercjalizacji 

marki lokalnej 

zestaw 0 1 

Sprawozdanie LGD  

z realizacji operacji 

Dane zbierane po zrealizowaniu 

projektu współpracy. 

Wskaźnik mierzony na koniec 

roku kalendarzowego, w którym 

projekt współpracy otrzymał 

płatność ostateczną 

SUMA 
  

279 

3.0 CEL OGÓLNY Wzrost świadomości i tożsamości kulturowej społeczeństwa 

3.1 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
Zwiększenie zainteresowania tradycją, historią obszaru i ochroną dziedzictwa przyrodniczego 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 
Jednostka 

miary 

stan 

początkowy 

2016  rok 

plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W3.0 

Wzrost ilości mieszkańców deklarujących 

poczucie lokalnej tożsamości kulturowej oraz 

znajomości walorów dziedzictwa kulturowego 

obszaru Solnej Doliny 

 

szt. 5 100 7 650 

Rejestr placówek kultury i innych organizatorów zajęć kulturalnych 

Wskaźnik mierzony w 2023 roku poprzez wystąpienie i uzyskanie 

stosownych informacji  od podmiotów. Stan początkowy ustalony został 

na podstawie własnych badań ankietowych. 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

stan 

początkowy 

2016 Rok 

plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w3.1.

1 

Liczba osób uczestniczących w działaniach 

edukacyjno - promocyjnych zwiększających 

lokalną tożsamość kulturową mieszkańców 

szt. 

 
0 

200 

 

Sprawozdanie beneficjenta z realizacji operacji. Dane zbierane 

każdorazowo po otrzymaniu płatności ostatecznej przez wnioskodawcę. 
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inicjatywach kultywujących lokalną kulturę, 

tradycję lub historię 

 

w.3.1

.1.1 
Liczba osób przeszkolonych  szt. 0 70 

Sprawozdanie beneficjenta z realizacji operacji. Dane zbierane 

każdorazowo po otrzymaniu płatności ostatecznej przez wnioskodawcę 

w.3.1

.1.2 

Liczba osób oceniających szkolenia jako 

adekwatne do oczekiwań (przy 70 uczestnikach) 
szt. 0 49 

Informacja organizatorów działań. Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji. Dane zbierane każdorazowo po otrzymaniu 

płatności ostatecznej przez wnioskodawcę. 

w3.1.

2 

Liczba osób uczestniczących w wydarzeniach 

promujących postawy proekologiczne 

 

 

szt. 0 150 

Informacja organizatorów działań. Sprawozdanie beneficjenta z 

realizacji operacji. Dane zbierane każdorazowo po otrzymaniu płatności 

ostatecznej przez wnioskodawcę. 

w3.1.

3 

Liczba osób odwiedzających zabytki i obiekty 

poddane pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim 

szt. 0 1 000 

Informacje wnioskodawców i inicjatorów wydarzeń. Informacje z gmin 

Wskaźnik mierzony na zakończenie każdego roku kalendarzowego 

poprzez wystąpienie i uzyskanie stosownych informacji  od podmiotów 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 

Wskaźniki produktu 

nazwa 
Jednostka 

miary 

wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru początkowa 

2016 rok 

końcowa 

2023 rok 

3.1.1 

Działania edukacyjno-

promocyjne 

zwiększające lokalną 

tożsamość i promocję 

Mieszkańcy obszaru, w 

tym twórcy ludowi, 

działające zespoły 

ludowe, organizacje 

pozarządowe 

Projekt 

grantowy/ 

operacja 

własna 

 

Liczba działań 

edukacyjnych  

i promocyjnych 

zwiększających lokalną 

tożsamość Liczba 

inicjatyw 

kultywujących lokalną 

kulturę, tradycję lub 

historię 

szt. 0 9 
Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 

w tym liczba szkoleń szt. 0 3 
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3.1.2 

Działania 

zwiększające 

świadomość 

ekologiczną  

i promocję 

odnawialnych źródeł 

energii 

Mieszkańcy obszaru, 

organizacje 

pozarządowe, ze 

szczególnym 

uwzględnieniem dzieci, 

młodzieży  

i przedsiębiorców 

 

Projekt 

grantowy 

 

 

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje, w tym  

z wykorzystaniem OZE 

szt. 0 2 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji 

Dane zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. Aktywizacja szt. 0 1 

3.1.3 

Renowacja obiektów 

zabytkowych 

 

Mieszkańcy obszaru oraz 

turyści, organizacje 

pozarządowe 

Konkurs 

Projekt 

grantowy 

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub  

restauratorskim w 

wyniku wsparcia 

otrzymanego w ramach 

realizacji strategii 

szt. 0 2 

Sprawozdanie beneficjenta  

z realizacji operacji Dane 

zbierane każdorazowo po 

otrzymaniu płatności ostatecznej 

przez wnioskodawcę. 

SUMA 
  

14 
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