
 

 

Cele i wskaźniki  

1.0 CEL OGÓLNY Poprawa jakości życia na obszarze działania Krainy Lasów i Jezior 

1.1 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Poprawa stanu infrastruktury Krainy Lasów i Jezior 

1.2 Promocja atrakcyjnego wizerunku Krainy Lasów i Jezior 

1.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego Krainy Lasów i Jezior 

 
 

Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego 

Jednostka miary 

Stan 
początko
wy 2015 

rok 

Plan 
2023 
rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.0 Zmiana salda migracji na 1000 osób os. 0 1,0 Dane statystyczne GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

Stan 
początko
wy 2015 

rok 

Plan 
2023 
rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.1 
Liczba osób korzystających z nowych lub przebudowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
os. 0 5000 

Dane własne LGD, dane przekazane przez 
beneficjentów 

W1.1 
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej 

infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego 
os. 0 4200 

Dane własne LGD, dane przekazane przez 
beneficjentów 

W1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy etat 0 1 
Dane własne LGD, dane przekazane przez 

beneficjentów 

W1.1 Liczba utrzymanych miejsc pracy etat 0 4 
Dane własne LGD, dane przekazane przez 

beneficjentów 

W1.2 Liczba odbiorców działań promocyjnych os. 0 10000 
Dane własne LGD, dane przekazane przez 

beneficjentów 



 

 

W1.2 
Liczba osób uczestnicząca w zorganizowanych wydarzeniach 

promocyjnych 
os. 0 5000 

Dane własne LGD, dane przekazane przez 
beneficjentów 

W1.2 Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby szt. 0 4 Dane własne LGD 

W1.2 
Liczba projektów współpracy skierowanych do grup docelowych 

LSR 
szt. 0 4 Dane własne LGD 

W1.3 
Liczba osób korzystających z nowego wyposażenia mającego na 

celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego 
os 0 3000 

Dane własne LGD, dane przekazane przez 
beneficjentów 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób 
realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
Początk
owa 
2015 
rok 

Końcowa 
2022 rok 

1.1.1 
Rozwój ogólnodostępnej 
infrastruktury społecznej 

samorządy, 
mieszkańcy, turyści, 

organizacje 
pozarządowe 

konkurs 
 

Liczba nowych lub 
przebudowanych 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

i rekreacyjnej 

szt. 0 20 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

Długość 
wybudowanych lub 
przebudowanych 

ścieżek 
rowerowych i 

szlaków 
turystycznych 

km 0 7,00 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

Długość 
wybudowanych lub 
przebudowanych 

dróg 

km 0 0,40 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 



 

 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów 
pełniących funkcje 

kulturalne 

szt. 0 6 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

1.1.2 

Utrzymanie lub tworzenie 
nowych miejsc pracy 

w ramach rozwoju 
ogólnodostępnej 

infrastruktury społecznej 

samorządy, 
mieszkańcy, turyści, 

organizacje 
pozarządowe 

konkurs 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów 
pełniących funkcje 

kulturalne 

szt. 0 5 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

1.1.3 

Rozwój małej 
niekomercyjnej 

infrastruktury rekreacyjnej, 
turystycznej lub kulturalnej 

organizacje 
pozarządowe, 

mieszkańcy, turyści 

projekt 
grantowy 

Liczba nowych lub 
przebudowanych 

obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

i rekreacyjnej 

szt. 0 8 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 

obiektów 
pełniących funkcje 

kulturalne 

szt. 0 3 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

1.2.1 

Promocja obszaru Krainy 
Lasów i Jezior poprzez 
organizację wydarzeń  

promocyjnych 

organizacje 
pozarządowe, 

mieszkańcy, turyści 

projekt 
grantowy 

Liczba 
wydarzeń/imprez 

szt. 0 15 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

1.2.2 

Promocja obszaru Krainy 
Lasów i Jezior poprzez inne 

działania (z wyłączeniem 
organizacji wydarzeń 

promocyjnych) 

organizacje 
pozarządowe, 

mieszkańcy, turyści 

projekt 
grantowy 

Liczba podmiotów, 
które otrzymały 

wsparcie w ramach 
realizacji LSR 

szt. 0 10 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

1.2.3 
Rozwój współpracy 
międzyregionalnej 
i międzynarodowej 

mieszkańcy, turyści 
projekt 

współpra
cy 

Liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy 

szt. 0 4 Dane własne LGD 



 

 

1.3.1 

Ochrona i udostępnianie 
cennych elementów 

dziedzictwa lokalnego 
poprzez małe projekty 

organizacje 
pozarządowe, 

mieszkańcy, turyści 

projekt 
grantowy 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim 

lub restauratorskim 

szt. 0 5 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

Liczba 
zrealizowanych 

operacji 
obejmujących 
wyposażenie 

mające na celu 
szerzenie lokalnej 

kultury i 
dziedzictwa 
lokalnego 

szt. 0 5 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

Liczba podmiotów 
wspartych w 

ramach operacji 
obejmujących 
wyposażenie 

mające na celu 
szerzenie lokalnej 

kultury i 
dziedzictwa 
lokalnego 

szt. 0 5 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

 

 

2.0 CEL OGÓLNY Wzrost poziomu aktywności mieszkańców Krainy Lasów i Jezior 

2.1 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

Rozwój gospodarczy Krainy Lasów i Jezioru w oparciu o przedsiębiorczość mieszkańców 

2.2 Wzmacnianie kapitału społecznego Krainy Lasów i Jezior 



 

 

 
 

Wskaźniki oddziaływania dla 
celu ogólnego 

Jednostka miary 

Stan 
początko
wy 2015 

rok 

Plan 
2023rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.0 Wzrost liczby podmiotów wpisanych do rejestru REGON szt. 0 200 Dane statystyczne GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka miary 

Stan 
początko
wy 2015 

rok 

Plan 
2023rok 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.1 Liczba utworzonych miejsc pracy  etat 0 60 
Dane własne LGD, dane przekazane przez 

beneficjentów 

W2.2 Liczba osób przeszkolonych os. 0 250 
Dane własne LGD, dane przekazane przez 

beneficjentów 

W2.2 
Liczba osób oceniających szkolenia, jako adekwatne do 

oczekiwań  
os. 0 200 

Dane własne LGD, dane przekazane przez 
beneficjentów 

W2.2 
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach/wydarzeniach 

adresowanych do mieszkańców 
os. 0 150 Dane własne LGD 

W2.2 Liczba odwiedzin strony internetowej LGD os. 0 740 000 Dane własne LGD 

 
 
 

Przedsięwzięcia 

 
 
 

Grupy docelowe 

Sposób 
realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
Początk

owa 
2015 
rok 

Końcowa 
2022 rok 

2.1.1 
Zakładanie nowej 

działalności gospodarczej 

mieszkańcy chcący 
założyć działalność 

gospodarczą, 
w szczególności z 

grup 
defaworyzowa- 

nych 

konkurs 

Liczba 
zrealizowanych 

operacji 
polegających na 

utworzeniu 
nowego 

przedsiębiorstwa 

szt. 0 57 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 



 

 

2.1.2 
Rozwój istniejących 

przedsiębiorstw 

przedsiębiorcy, 
w szczególności z 

grup 
defaworyzowa- 

nych 

konkurs 

Liczba 
zrealizowanych 

operacji 
polegających na 

rozwoju 
istniejącego 

przedsiębiorstwa 

szt. 0 28 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

2.2.1 
Podnoszenie wiedzy i 

umiejętności mieszkańców 

mieszkańcy, 
w tym grupy 

defaworyzowane, 
organizacje 

pozarządowe, 
członkowie 
organów i 

pracownicy LGD 

projekt 
grantowy, 
aktywizac
ja, koszty 
bieżące 

Liczba szkoleń szt. 0 20 
Dane własne LGD, dane przekazane 

przez beneficjentów 

Liczba osobodni 
szkoleń dla 

pracowników i 
organów LGD 

os/dzień 0 200 Dane własne LGD 

Liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 

doradztwa 

szt. 0 350 Dane własne  LGD 

Liczba 
spotkań/wydarzeń 
adresowanych do 

mieszkańców 

szt. 0 6 Dane własne  LGD 

 

 

 

 


