
CELE I MIERNIKI ICH OSIĄGNIĘCIA W 2015 ROKU 

 

Cele ogólne Wskaźniki oddziaływania 
Wartość 

bazowa 

Wartość 

spodziewana  

w 2015 r. 

I. Poprawa jakości życia,  

w tym warunków zatrudnienia 

(zwiększenie liczby miejsc 

pracy). 

II. Waloryzacja lokalnych 

zasobów przyrodniczych i 

kulturowych. 

Wskaźnik migracji na 1000 mieszkańców. 10 10,5 

Wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON na obszarze LGD 

na 10 tyś.  

608  626 

Wzrost liczby korzystających z noclegów w obiektach zbiorowego zakwaterowania 

na terenie powiatu o 5% w stosunku do roku 2009 

9099 9554 

Wzrost liczby aktywnych mieszkańców (członkowie kół, klubów w ośrodkach 

kultury i organizacji sportowych) o 5% w porównaniu do roku 2008/2009 

3324 3490 

Cele szczegółowe Wskaźniki rezultatu 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

spodziewana  

w 2015 r. 

1. Rozwój produktu 

turystycznego                     

i kulturowego 

2. Rozwój usług 

turystycznych 

 

3. Wsparcie i rozwój 

przedsiębiorczości 

 

4. Aktywizacja 

społeczności lokalnych 

terenu LGD 

5. Rozwój centrów kultury 

(instytucje kultury, 

biblioteki, świetlice  

wiejskie) 

 

6. Rozwój bazy sportowej 

i rekreacyjnej 

 

7. Zachowanie wartości 

historycznych, 

Wzrost liczby osób korzystających ze szlaków i obiektów małej architektury 

turystycznej w stosunku do roku 2010 o 9% 
33 na 100 

badanych 

36 na 100 

badanych 

Wzrost liczby osób znających (posiadających wiedzę) na temat produktów 

kulinarnych charakterystycznych dla obszaru LGD o 7% w porównaniu z 2010 

rokiem. 

70 na 100 

badanych 

75 na 100 

badanych 

Wzrost liczby osób znających (posiadających wiedzę) na temat 

produktów charakterystycznych dla obszaru LGD   o 8% w porównaniu z 2010 

rokiem. 

42 na 100 

badanych 

45 na 100 

badanych 

Wzrost liczby osób korzystających z oferty usługowej w zakresie sportu i rekreacji 

w porównaniu do 2010 roku o 25% 

40 na 100 

badanych 

50 na 100 

badanych 

Wzrost liczby osób korzystających z oferty agroturystycznej, gastronomii i miejsc 

noclegowych  i w porównaniu do 2010 roku o 3% 

82% 85% 

Liczba osób, które podniosły swoją wiedze w zakresie przedsiębiorczości dzięki 

uczestnictwu w szkoleniach lub spotkaniach aktywizujących w porównaniu do roku 

2010. 

67 240 

Liczba utworzonych miejsc pracy w wyniku zrealizowanych projektów 0 28 

Wzrost liczby osób deklarujących znajomość prac LGD w 2015 roku – o 60% 

w stosunku do roku 2010. 

15 na 100 

badanych 

24 na 100 

badanych 

Liczba nowych umów i pism intencyjnych dotyczących współpracy z LGD|(szt.) 

w stosunku do roku 2009. 

0 20 



kulturowych 

i przyrodniczych 

 

8. Działanie i wydarzenia 

kulturalne i sportowe 

integrujące 

mieszkańców i 

promujące obszar LGD 

 

Wzrost liczby osób korzystających ze stałej oferty instytucji kultury, świetlic 

wiejskich i bibliotek o15% w stosunku do roku  2008. 

17 340 19 952 

Wzrost liczby osób korzystających z placów zabaw o 40%  w porównaniu do roku 

2008 

11 443 16 020 

Wzrost liczby osób korzystających z obiektów sportowo rekreacyjnych o 10% 

w porównaniu do roku 2008 

31 580 34 730 

Wzrost liczby osób zwiedzających obiekty zabytkowe  w porównaniu do roku 2010 

o 10% 

60 na 100 

badanych 

66 na 100 

badanych 

Wzrost liczby uczestników imprez, szkoleń i warsztatów w porównaniu do roku 

2008. 

47 600 54 700 

Wzrost liczby osób działających w zespołach z obszaru kultury i sportu o 20% 

w porównaniu do roku 2009 

2 501 2 936 

Wzrost odbiorców publikacji dotyczących obszaru LGD „KwL” o 30% 

w porównaniu do roku 2008 

26 962 35 050 

Wzrost liczby członków LGD o 20% do 2015 roku. 36 44 

Przedsięwzięcia  

Wskaźniki produktu 

Wartość 

bazowa 

Wartość 

spodziewana  

w 2015 r. 

1. Szlaki i obiekty turystyczne 1. Liczba nowych lub zmodernizowanych szlaków turystycznych lub obiektów 

małej architektury turystycznej 

0 25 

2. Sztuka kulinarna KwL  2. Liczba zrealizowanych zadań promujących lokalne produkty kulinarne 0 10 

3. Produkty charakterystyczne 

dla obszaru LGD 

3. Liczba zrealizowanych zadań dotyczących ewidencjonowania i/lub promowania 

produktów turystycznych i kulturowych charakterystycznych dla obszaru LGD  

0 20 

4. Oferta turystyki aktywnej i 

ekoturystyki 

4. Liczba zadań inwestycyjnych związanych z wprowadzeniem nowych usług w 

zakresie sportu i rekreacji na obszarze LGD 

0 8 

5. Usługi turystyczne z zakresu 

gastronomii, miejsc 

noclegowych i agroturystyki 

5. Liczba nowo oddanych lub zmodernizowanych gospodarstw agroturystycznych, 

obiektów gastronomicznych lub hotelarskich do roku 2015 

0 20 

6. Szkolenia i spotkania 

aktywizujące z zakresu 

przedsiębiorczości 

6. Liczba szkoleń lub spotkań aktywizujących w zakresie przedsiębiorczości 

i pozyskiwania środków inwestycyjnych 

0 25 

7. Tworzenie i modernizacja 

przedsiębiorstw 

7. Liczba zrealizowanych zadań inwestycyjnych przez nowe lub istniejące 

przedsiębiorstwa 

0 14 

8. Spotkania aktywizujące 8. Liczba spotkań przedstawicieli LGD z mieszkańcami do 2015 roku. 0 50 



9. Wydawnictwa informacyjne 

i szkoleniowe 

9. Liczba wydanych broszur, ulotek na temat LGD do 2014 roku. 0 20 

10. Udział w targach 

i prezentacjach 

10. Liczba targów i prezentacji z udziałem przedstawicieli LGD poza jej obszarem 

(szt.) 

0 7 

11. Centra kultury (instytucje 

kultury, biblioteki, świetlice 

wiejskie) 

11. Liczba utworzonych lub zmodernizowanych obiektów kultury, świetlic 

wiejskich (szt.) 

0 30 

12. Place zabaw 12. Liczba nowych lub zmodernizowanych placów zabaw w szt. 0 32 

13. Obiekty sportowe 13. Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów sportowo rekreacyjnych (szt.) 0 13 

14. Restauracja zabytkowych 

obiektów przyrodniczych 

i historycznych 

14. Liczba obiektów zabytkowych poddanych pracom konserwatorskim 

i restauracyjnym 

0 10 

15. Imprezy kulturalne i 

imprezy sportowe i wydarzenia 

edukacyjne 

15. Liczba imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych i edukacyjnych 

z udziałem mieszkańców gmin wchodzących w skład LGD (szt.) 

0 75 

16. Zespoły i zorganizowane 

grupy działające w sferze 

kultury i sportu  

16. Liczba zrealizowanych projektów dotyczących działalności zespołów 

artystycznych lub sportowych (szt.) 

0 12 

17. Publikacje o obszarze LGD 17. Liczba publikacji książkowych i wydawnictw dotyczących obszaru LGD 

(w 2008 roku). 

0 17 

 

Na osiągnięcie powyższych wskaźników oprócz działań podejmowanych przez LGD mają również wpływ inne czynniki na które lokalna grupa działania 

nie  może mieć wpływu np.  zmieniające się przepisy prawa krajowego czy unijnego, klęski żywiołowe, sytuacja ekonomiczna w kraju i na świecie. Z 

tego względu jako realizację celów i przedsięwzięć w LSR przyjmuję się osiągnięcie powyższych wskaźników na poziomie 0,75 do 1,25 do 2015r. 

 


