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ROZDZIAŁ 5. CELE I WSKAŹNIKI 

Jedną z głównych cech odróżniających LSR od innych strategii jest to, że nie dotyczy ona całego 

spektrum rozwoju danego obszaru, lecz skupia się na określonych obszarach strategicznych, kluczowych z 

punktu widzenia lokalnych uwarunkowań i możliwości realizacji przedsięwzięć w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Cele wynikają z problemów, jakie zostały zidentyfikowane w wyniku analizy SWOT oraz na 

podstawie uspołecznionej diagnozy obecnej sytuacji obszaru LGD i są ściśle powiązane z jego specyfiką. 

Znaczącą cechą problemów jest to, że przeszkadzają w osiągnięciu wizji rozwoju regionu i realizacji LSR. 

Dlatego zostały przyjęte cele, które pomogą rozwiązać te problemy. Cele powinny być konkretne i 

mierzalne, realistyczne, osiągalne, określone w czasie, czyli takie, o których można będzie powiedzieć, że 

zostały wykonane lub nie. Przy realizacji planu opartego o zrównoważony rozwój cele muszą być 

zharmonizowane ze środowiskiem przyrodniczym. Na terenie Stowarzyszenia zostało przeprowadzone 

badanie z wykorzystaniem kwestionariusza ankietowego, w celu uzyskania informacji na temat 

postrzegania obszaru LGD przez mieszkańców, którzy posiadają specyficzną i bardzo wartościową wiedzę. 

Wiedza ta wynika z codziennego i bezpośredniego stykania się z problemami występującymi na obszarze 

objętym LSR i dotyczącymi jego mieszkańców. Reasumując wyboru celów ogólnych i szczegółowych 

dokonano w oparciu o analizę danych statystycznych zebranych na etapie diagnozy, wyników i wniosków 

wynikających z analizy SWOT oraz konsultacji społecznych. W efekcie wyznaczone kierunki rozwoju 

strategicznego wynikają z lokalnych uwarunkowań, stanowią wizję rozwoju obszaru LGD reprezentantów 

trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, dzięki czemu stanowią porozumienie 

interesów całego społeczeństwa Stowarzyszenia. Przy ustalaniu celów i przedsięwzięć przeszliśmy 

następującą drogę w planowaniu LSR (od ogółu do szczegółu): 

wnioski z analiz i badań 

specyfika obszaru (wykorzystanie atutów) 

cel ogólny 

cele szczegółowe 

przedsięwzięcia 
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Przedsięwzięcie 1.  

Program przedsiebiorczości  i 
aktywizacji zawodowej 

Przedsięwzięcie 2. 

Program rewitalizacji  obiektów 
użytecznosci publicznej  i  incjatyw 

społecznych, kulturalnych i 
edukacyjnych  

Przedsięwzięcie 3.1 

Program rewitalizacji infrastruktury 
turystycznej  wraz z rozbudową i 
modernizacją bazy rekreacyjnej i 

kulturalnej na terenie LGD 

Przedsięwzięcie 3.2 

Budowa i 
przebudowa dróg 

lokalnych 
gwarantujących 

spójność 
terytorialną w 

zakresie włączenia 
społecznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel ogólny 1 

Wspieranie przedsiębiorczości oraz 
podniesienia kompetencji i aktywności 

zawodowej społeczności objętej LSR 

Cel szczegółowy 
1.1  

Wsparcie 
finansowe procesu 
powstawania firm 

oraz rozwoju 
istniejącej 

przedsiębiorczości 
na obszarze LGD 

Cel szczegółowy 
1.2  

Wzmocnienie 
szans  na rynku 

pracy grup 
defaworyzowanych 

oraz osób 
zagrożonych 
ubóstwem  i 

wykluczeniem 
społecznym 

Cel ogólny 2  

Wzrost udziału społeczności lokalnej w 
życiu społecznym i kulturalnym na obszarze 

LGD 

Cel szczegółowy 
2.1  

Poprawa stanu i 
rozwój 

infrastruktury 
umożliwiający 
realizowanie 
aktywności 
społecznej 

mieszkańcom 
obszaru LSR 

Cel szczegółowy 
2.2  

Tworzenie i rozwój 
oferty 

aktywizacyjnej i 
integracyjnej 
mieszkańców 
obszaru LSR  

Cel ogólny 3  
Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia 
mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku 

Cel szczegółowy 
3.1  

Wzmocnienie 
atrakcyjności 

turystycznej na 
obszarze działania 

LSR 

Cel szczegółowy 
3.2  

Poprawa 
dostępności 

niekomercyjnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej i 

kulturalnej 

Cel szczegółowy 
3.3 

Poprawa 
infrastruktury 
drogowej na 
terenie LGD 
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Cel ogólny 1 Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej 

społeczności objętej LSR 

 

Cel odnosi się do wzmocnienia i rozwoju kapitału społecznego oraz przedsiębiorczości na obszarze 

LGD, czego skutkiem będzie zmniejszenie bezrobocia na terenie objętym LGD. Jest to niezwykle ważne w 

kształtowaniu dalszego rozwoju gmin. Cel został zdefiniowany na podstawie diagnozy i analizy SWOT, 

danych dotyczących niskiego wskaźnika przedsiębiorczości na terenie LGD, wysokiego wskaźnika 

bezrobocia, niskiego poziomu wykształcenia lokalnego społeczeństwa, wysokiego ujemnego salda migracji, 

wysokiego udziału społeczeństwa rolniczego na terenie LGD, cennych kulturowych i naturalnych zasobów. 

 

Cel szczegółowy 1.1 Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej 

przedsiębiorczości na obszarze LGD 

Cel będzie realizowany poprzez wspieranie rozwoju nowych i istniejących firm , a tym samym 

przełoży się na zmniejszenie wskaźnika bezrobocia na terenie LGD. Dzięki malowniczym krajobrazom, 

walorom przyrodniczym i kulturowym możliwe jest rozwinięcie usług okołoturystycznych  w tym bazy 

noclegowej, gastronomicznej, itp. Cel ten będzie zrealizowany także poprzez działania inwestycyjne podjęte 

przez osoby i firmy chcące rozpocząć działalność w kierunku nierolniczym.  

 

Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych 

ubóstwem  i wykluczeniem społecznym. 

Cel będzie realizowany poprzez działania z zakresu aktywizacji zawodowej i społecznej osób z grup 

defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z obszary działania LGD 

np. poprzez tworzenie Centrów Integracji Społecznej. Miarą ich efektywności jest wzrost wiedzy                               

i świadomości wyżej wskazanych poprzez m.in. doradztwo zawodowe, trening interpersonalny, szkolenia 

komputerowe, trening gospodarowania budżetem domowym, poradnictwo indywidualne, szkolenia 

teoretyczne, co w rezultacie przyczyni się do zmniejszenia wskaźnika bezrobocia w regionie objętym LSR. 

 

 

Przedsięwzięcie 1.1 Program przedsiębiorczości i aktywizacji zawodowej 

Zakłada się, że źródłem finansowania przedsięwzięcia będzie: 

1. Regionalny Program Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                     

w ramach osi priorytetowej 7- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 7.1- Rozwój 

lokalny kierowany przez społeczność  
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Typy projektów: 

 Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw (projekty grantowe), projekty 

inwestycyjne poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane z unowocześnieniem 

sposobu działania jak i oferty poprzez: 

 rozbudowę przedsiębiorstwa, 

 rozszerzenie zakresu działania przedsiębiorstwa, 

 działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu 

produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych 

produktów/usług, 

 zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych, 

 zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi. 

Ten typ projektów będzie realizowany w ramach projektów grantowych. 

 

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020- działanie LEADER, cel szczegółowy 6B 

„wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich”, w ramach priorytetu 6 „Promowanie 

włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” 

Operacje: 

 podejmowanie działalności gospodarczej, 

  rozwijanie działalności gospodarczej, 

- w tym: podnoszenie kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności 

gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów, 

Ten typ projektów będzie realizowany w ramach projektów konkursowych. 

 

3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                          

w ramach osi priorytetowej 11 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Typu projektów: 

o Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

 kluby pracy, 

 aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje i/lub dające 

nowe umiejętności zawodowe i społeczne), 

Ten typ projektów będzie realizowany w ramach projektów konkursowych. 
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Grupy docelowe: 

Mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu 

terytorialnego, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, 

organizacje pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 

kościołów i związków wyznaniowych, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie 

osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ora osoby fizyczne i osoby/podmioty 

prowadzące działalność gospodarczą. 
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1 Cel ogólny Wspieranie przedsiębiorczości oraz podniesienia kompetencji i aktywności zawodowej społeczności objętej LSR 

1.1 
Cele szczegółowe 

Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD 
 

1.2 Wzmocnienie szans  na rynku pracy grup defaworyzowanych oraz osób zagrożonych ubóstwem  i wykluczeniem społecznym 
 

  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary 
stan początkowy 

2016 rok 
Plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 1 Poprawa sytuacji materialnej osób biorących udział w projektach na jednego członka rodziny osoby 0 100  Dane LGD 

  Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 
stan początkowy 

2016 rok 
Plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W   1.1 Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie 
 

szt. 0 10 dane Beneficjenta. 

W   1.2 Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie 
 

szt. 0 10 dane Beneficjenta 

 W  1.3 Liczba utworzonych miejsc pracy szt. 0 97 dane Beneficjenta  

 W 1.4 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu osoby 0  59 
dane własne LGD, dane 

Beneficjenta 

 W 1.5 
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie  z  

pracującymi  na  własny rachunek) 
osoby 0  33 

dane własne LGD, dane 
Beneficjenta 

W  1.6 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna 
osoby 0 

112 
dane własne LGD, dane 

Beneficjenta 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób realizacji (konkurs, 
projekt grantowy, operacja 

własna, aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednostka 

miary 

Wartość 

Źródło danych początkowa 
2016 rok 

końcowa 
2023 rok 

 W 1.1.    
W 1.2 

Program 
przedsiębior

czości i 
aktywizacji 
zawodowej 

Mikro i małe przedsiębiorstwa, jednostki samorządu 
terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, 
stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe 
jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe 
przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne 
kościołów i związków wyznaniowych, osoby zagrożone ubóstwem                    
i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym oraz osoby fizyczne i osoby/podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą. 
 

 konkurs, projekt grantowy,  

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

szt 0 20  
dane własne 

LGD, dane 
Beneficjenta 

Liczba zrealizowanych 
operacji polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

szt 0 62 
dane własne 

LGD, dane 
Beneficjenta 

Liczba zrealizowanych 
operacji polegająca na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

szt 0  35 
dane własne 

LGD, dane 
Beneficjenta 

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie 

osoby 0 200 
dane 
Beneficjenta 
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Cel ogólny 2 Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD 

Cel ma przyczynić się do wzrostu aktywności społeczności lokalnej w tym osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez organizowanie społeczności lokalnej i jej animację czego 

efektem będzie ożywienie społeczne na obszarach lokalnych. Dodatkowym efektem będzie rewitalizacja 

miejscowości wiejskich, która będzie uzupełnieniem dla podejmowanych działań aktywizacyjnych. 

Cel szczegółowy 2.1 Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności 

społecznej mieszkańcom obszaru LSR 

Cel będzie uzupełnieniem działań na rzecz aktywizacji społeczeństwa na obszarze LSR, polegającym 

na działaniach infrastrukturalnych przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej 

miejscowości wiejskich zmierzających do ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru i poprawy warunków 

uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. Miarą będzie 

liczba zrewitalizowanych obiektów służących społeczności lokalnej. 

Cel szczegółowy 2.2 - Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR  

Cel jest reakcją na wnioski z analizy SWOT. Mieszkańcy nie mają poczucia tożsamości regionalnej, 

wykazując zbyt małą aktywność, mają małe możliwości radzenia sobie ze swoimi problemami, ponadto jest 

niewielka liczba animatorów społecznych, często wynikająca z braku warunków do ich naturalnego 

wykreowania. Miarą osiągnięcia tego celu będzie wzrost aktywności mieszkańców przejawiająca się 

powstawaniem nowych organizacji społecznych, realizacja przez aktywne grupy mieszkańców własnych 

projektów i działań, liczba realizowanych szkoleń, konferencji, seminariów, wyjazdów studyjnych                             

i konsultacji. 

Przedsięwzięcie 2.1 Program rewitalizacji obiektów użyteczności publicznej i inicjatyw społecznych, 

kulturalnych i edukacyjnych 

Zakłada się, że źródłem finansowania przedsięwzięcia będzie: 

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach osi priorytetowej 

7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 7.1- Rozwój lokalny kierowany przez 

społeczność:  

Typ projektu:  

Działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości 

wiejskich - w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych - zmierzające do 

ożywienia społeczno-gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób 

zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. 

 

Ten typ projektów będzie realizowany w ramach projektów konkursowych. 
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2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w 

ramach: osi priorytetowej 11- Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 

Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Typy projektów: 

1) Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w zakresie 

wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym takich jak: 

 świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, programem rówieśniczym 

obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

 kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze 

doradztwo, edukacje, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

 i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 

2) Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 

społecznej z wykorzystaniem m.in.: 

 Usług wzajemnościowych, samopomocowych, 

 lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

 inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej. 

Ten typ projektów będzie realizowany w ramach projektów grantowych. 

 

Grupy docelowe: 

 

LGD, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek samorządu terytorialnego, 

stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne, organizacje 

pozarządowe, mikro i małe przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołowi 

związków wyznaniowych, osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, mieszkańcy obszaru LGD. 
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2 Cel ogólny Wzrost udziału społeczności lokalnej w życiu społecznym i kulturalnym na obszarze LGD 

2.1 

Cele szczegółowe 

Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający realizowanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańcom obszaru LSR  
 

2.2 
Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej mieszkańców obszaru LSR  

 

  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary 
stan początkowy 

2016 rok 
Plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W. 2 Wzrost aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańcom obszaru LSR 
Liczba osób potwierdzających 

poprawę / 100 osób 
20 50  Dane LGD 

  Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 
stan początkowy 

2016 rok 
Plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W 2.1 Liczba osób korzystających ze zrewitalizowanych obszarów osoby 0  2060 
dane własne LGD, dane 

Beneficjenta 

W 2.2 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna osoby 0 327 
dane własne LGD, dane 

Beneficjenta 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 

grantowy, 
operacja własna, 
aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednost
ka miary 

Wartość 
Źródło danych początkowa 

2016 rok 
końcowa 
2023 rok 

W 2.1 
W 2.2 

Program 
rewitalizacji 

obiektów 
użyteczności 
publicznej i 

inicjatyw 
społecznych, 
kulturalnych i 
edukacyjnych 

LGD, jednostki samorządu terytorialnego, związki jednostek 
samorządu terytorialnego, stowarzyszenia jednostek 
samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki 
organizacyjne, organizacje pozarządowe, mikro i małe 
przedsiębiorstwa, kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby 
prawne kościołowi związków wyznaniowych, osoby zagrożone 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym, otoczenie osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
mieszkańcy obszaru LGD 

konkursy/projekt 
grantowy  

 
Liczba wspartych obiektów  infrastruktury  

zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach 

 
 

szt. 
 

 
 

0 
 

 
 

35 
 

 
 

dane własne LGD, 
dane Beneficjenta 

 
 

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym objętych 

wsparciem w programie 
 

 
szt. 

 

 
0 

 

 
610 

 

 
 

dane własne LGD, 
dane Beneficjenta 
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Cel ogólny 3 - Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze 

komunikacji, rekreacji i wypoczynku 

Teren LGD ma doskonałe warunki przyrodnicze i kulturowe do rozwoju turystyki. Bolączką firm                 

i osób świadczących usługi turystyczne jest sezonowość oferty turystycznej, dodatkowo silnie uzależnionej 

od warunków pogodowych. W związku z powyższym wysiłki mieszkańców i organizacji świadczących usługi 

turystyczne powinny skupić się na wydłużeniu sezonu i wydłużeniu pobytu turysty na terenie LGD. Można 

to osiągnąć poprzez przygotowanie i wypromowanie całorocznych produktów turystycznych opartych                   

o warunki klimatyczne, bogactwo i różnorodność lokalnej przyrody oraz lokalne dziedzictwo kulturowe, np. 

sporty zimowe, podglądanie dzikiej zwierzyny czy festyny. Szansą dla mieszkańców LGD jest również szersze 

otwarcie się na zagranicznych turystów, dysponujących większymi funduszami. Z punktu widzenia rozwoju 

lokalnej społeczności, bardzo istotne jest, aby oferty turystyczne były także dostępne dla lokalnych 

mieszkańców, tak aby umożliwić szerszy kontakt między turystami i mieszkańcami LGD. Lokalni mieszkańcy 

powinni wspierać rozwój turystyki na terenie LGD i rozumieć, w jaki sposób przyczynia się ona do 

podniesienia jakości życia na terenie całego LGD. Potrzeba realizacji celu wynikła także ze zdiagnozowanych 

problemów i potrzeb dotyczących m.in. zbyt słabo rozwiniętej oferty kulturalnej, małego wsparcia na 

kultywowanie tradycji lokalnych, niskiego potencjału organizacyjno-finansowego większości organizacji 

społecznych z obszaru LSR. Duża liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym posiada 

mały dostępu do oferty kulturalnej i rekreacyjnej. 

Cel szczegółowy 3.1 - Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR 

Wykonana na potrzeby LSR analiza SWOT wykazała zły stan infrastruktury turystycznej rekreacyjnej 

lub kulturalnej oraz jej częściowe braki na terenie LGD, takie jak: brak szlaków turystycznych i obiektów 

turystycznych. Niedostateczne wyeksponowanie walorów krajobrazowych i historycznych sprawia, że to co 

najcenniejsze w regionie nie jest do końca wykorzystane. Miarą celu będzie liczba zbudowanej                                 

i rozbudowanej już istniejącej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej. W ramach realizacji 

celu zaplanowano projekt współpracy z Lokalną Grupą Działania "Razem dla Powiatu Radziejowskiego".              

Z partnerem tym realizowano już razem cztery projekty współpracy. Zaplanowany do realizacji projekt ma 

na celu Promocję lokalnego dziedzictwa na obszarze działania dwóch lokalnych grup działania. W ramach 

projektu zaplanowano wydruk kalendarzy i materiałów promocyjnych. 

Cel szczegółowy 3.2- Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej 

Cel będzie przyczyniał się do podniesienia standardu życia mieszkańców oraz atrakcyjności 

rekreacyjnej i kulturalnej obszaru LSR. Realizowane będą inicjatywy oddolne, promujące lokalne 

dziedzictwo przyrodnicze, kulturowe i historyczne oraz produkty lokalne, zostaną opracowanie materiały 

promocyjno-informacyjne. Zadania realizowane w ramach tego celu przyczynią się także do powstania 

nowej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej na terenie LGD.  
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Cel szczegółowy 3.3 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD 

 Cel będzie polegał na poprawie infrastruktury drogowej i zmierzał będzie do ożywienia społeczno-

gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary 

problemowe w życiu społecznym i gospodarczym. 

Przedsięwzięcie 3.1 Program rewitalizacji infrastruktury turystycznej wraz z rozbudową i modernizacją 

bazy rekreacyjnej i kulturalnego na terenie LGD. 

Przedsięwzięcie 3.2 Budowa i przebudowa dróg lokalnych gwarantujących spójność terytorialną                        

w zakresie włączenia społecznego. 

Zakłada się, że źródłem finansowania przedsięwzięć 3.1 i 3.2 będzie Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020- działanie LEADER, cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego rozwoju na 

obszarach wiejskich”, w ramach priorytetu 6 „Promowanie włączenia społecznego, zmniejszania ubóstwa 

oraz rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich”  

Operacje: 

 zachowanie dziedzictwa lokalnego, 

 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, lub rekreacyjnej, lub kulturalnej, 

 budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.  

 

 

Grupy docelowe: 

 Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź 

ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, mieszkańcy 

obszaru LGD.  



 

Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki na lata 2014 – 2020        

12 

 

3 Cel ogólny 
Rozwój turystyki i agroturystyki oraz podniesienie jakości życia mieszkańców w obszarze komunikacji, rekreacji i wypoczynku 

 

3.1 

Cele szczegółowe 

Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania LSR 
 

3.2 Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej 
 

3.3 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD 
 

  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary 
stan początkowy 2016 

rok 
Plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 3a 
Wzrost liczby osób zadowolonych z oferty turystycznej i rekreacyjnej 

 
ilość 200 500 Dane LGD 

  Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 
stan początkowy 2016 

rok 
Plan 

2023 rok 
Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 3.1 
 

Wzrost liczby osób korzystającej z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
osoby 1300 3 600 Dane Beneficjenta 

W 3.2 
Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty 

 
osoby 240 600 Dane Beneficjenta 

W 3.4 
Liczba osób korzystających z nowej lub przebudowanej infrastruktury drogowej w zakresie włączenia 

społecznego 
 

osoby 0  5 800 Dane Beneficjenta 

W 3.5 Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby (przyrodnicze, kulturowe, turystyczne etc.) 
 

sztuki 0 2 Dane LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 
własna, itp.) 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 
Jednost
ka miary 

Wartość 
Źródło 
danych 

początkowa 
2016 rok 

końcowa 
2023 rok 

W 3.1. 
W 3.2 

Program rewitalizacji 
infrastruktury 

turystycznej  wraz z 
rozbudową i 

modernizacją bazy 
rekreacyjnej i 

kulturalnej na terenie 
LGD  

 
 

 

Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z 
wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki 
organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, 
związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność 
prawną, mieszkańcy obszaru LGD. 

Konkurs/projekty 
współpracy 

 
Liczba nowych/przebudowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

 

szt. 0 27 
Dane 

Beneficjenta  

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, 
które otrzymały wsparcie w ramach LSR 
 

szt. 
 

0 
 

3  
  

Dane  
Beneficjenta 

 

Liczba przygotowanych/zrealizowanych projektów 
współpracy szt. 0 2 

Dane  
Beneficjenta 

 

W 3.3 

Budowa i przebudowa 
dróg lokalnych 

gwarantujących 
spójność terytorialną w 

zakresie włączenia 
społecznego 

Osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z 
wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki 
organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, 
związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność 
prawną, mieszkańcy obszaru LGD. 

Konkurs 

  
 
Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej 
w zakresie włączenia społecznego szt. 0 10 

Dane 
Beneficjenta 
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Źródła pozyskania danych do pomiaru. 

Dane do pomiaru wskaźników produktu i rezultatu będą pozyskiwane na dwóch etapach – na 

etapie wyboru operacji, gdzie będzie badane w jaki sposób i w jakim stopniu dana operacja będzie 

realizować wskaźniki określone w LSR, oraz na etapie rozliczenia operacji kiedy to Beneficjent będzie 

rozliczał konkretne wskaźniki produktu i rezultatu. Zrealizowane wskaźniki zostaną przedstawione w 

ankiecie monitorującej składanej do biura LGD po wypłacie środków z tytułu końcowego wniosku o 

płatność a w przypadku grantów, Beneficjenci będą się rozliczać składając wniosek o płatność i 

sprawozdania do LGD, a następnie LGD będzie całościowo rozliczać projekt grantowy w Samorządzie 

Województwa. W przypadku projektów własnych, wdrażania projektów współpracy i aktywizacji LGD 

będzie sporządzać sprawozdania wewnętrzne z monitorowania LSR oraz badać stopień realizacji zakresu 

rzeczowego i finansowego LSR w formie badań ewaluacyjnych. Ponadto LGD będzie sporządzać wnioski o 

płatność i sprawozdania dla Samorządu Województwa przy rozliczeniu działań własnych. 

Sposób i częstotliwość dokonywania pomiaru, uaktualniania danych 

W ramach prowadzonych czynności monitorujących, Dyrektor Biura będzie odpowiadał za 

monitorowanie planu działania i budżetu LSR. W ramach czynności planowane jest bieżące monitorowanie  

i sporządzanie co pół roku sprawozdań z monitoringu w zakresie oceny postępu rzeczowego, czasowego                 

i finansowego realizacji planu działania w odniesieniu do wskaźników produktu, rezultatu, celów                              

i przedsięwzięć. Dane w zakresie konkretnych produktów i rezultatów realizacji danych przedsięwzięć będą 

podawane przez Beneficjentów w formie oświadczenia w ankiecie monitorującej wraz z dołączoną 

dokumentacją potwierdzającą realizację operacji w zakresie zakładanym we wniosku o wsparcie. Ankiety 

będą składane w biurze LGD (osobiście lub pocztą), weryfikowane, a następnie wprowadzane do 

elektronicznego zestawienia. Bieżące monitorowanie wskaźników ma znaczenie w kwestiach ogłaszania 

naborów na kolejne zakresy tematyczne. Jeśli w danym zakresie zostaną osiągnięte wskaźniki, nabór 

wniosków nie będzie mógł obejmować takiego wskaźnika bez aktualizacji LSR zatwierdzonej przez 

Samorząd Województwa. 

Stan początkowy produktu i rezultatu jest ustalony na poziomie „0”, na 2016 roku, czyli rok 

rozpoczęcia realizacji LSR. Wartość bazowa wskaźnika przedstawia sytuację wyjściową, w stosunku, do 

której mierzy się następnie postęp realizacji monitorowanej operacji. Stan docelowy wskaźników produktu 

jest liczony na koniec 2023 roku, choć dane dostępne mogą być za 2022, należy jednak pamiętać, że 

oddziaływania realizacji LSR jest odroczone w czasie. Niektóre efekty podjętej interwencji będą widoczne 

dopiero po kilku latach od zakończenia realizacji LSR. Natomiast wskaźniki produktu i rezultatu odnoszące 

się do konkretnych celów i przedsięwzięć będą kumulatywnie zliczane na koniec 2018, 2021 i 2023 roku (na 

podstawie operacji/grantów/działań własnych LGD które zostały rozliczone i wypłacone). 

  



 

Matrycy logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników. 

Zidentyfikowane 
problemy/wyzwania społeczno-

ekonomiczne 
Cel ogólny Cele szczegółowe 

Planowane  
przedsięwzięcia 

Produkty Rezultaty Oddziaływanie 

Czynniki zewnętrzne 
mające wpływ na 
realizację działań i 

osiągnięcie wskaźników 
Wysoki wskaźnik bezrobocia, niski 

poziom wykorzystania terenów 

inwestycyjnych, niskie dochody 

mieszkańców obszaru LGD, brak 

zakładów przemysłowych, będących 

motorem rozwoju gospodarczego, 

niedostosowanie kompetencje 

pracowników do potrzeb rynku pracy, 

utrzymanie się lub pogłębienie 

trendu emigracyjnego o charakterze 

zarobkowym wśród młodych 

mieszkańców LGD 

Cel ogólny 1  
Wspieranie 
przedsiębiorcz
ości oraz 
podniesienia 
kompetencji i 
aktywności 
zawodowej 
społeczności 
objętej LSR 

Cel szczegółowy 1.1  
Wsparcie finansowe 
procesu powstawania 
firm oraz rozwoju 
istniejącej 
przedsiębiorczości na 
obszarze LGD Przedsięwzięcie 1. 

Program 
przedsiębiorczości 
i aktywizacji 
zawodowej 

- Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 20szt. 
 

 
 
 

- Liczba nowych produktów/usług 
wprowadzonych w przedsiębiorstwie 10 szt. 
 

- Liczba udoskonalonych produktów/usług 
wprowadzonych w przedsiębiorstwie 10szt. 

Poprawa sytuacji 
materialnej osób 
biorących udział w 
projektach na 
jednego członka 
rodziny 100 osób 

- Wielkość potencjału 
rozwojowego mikro i 
małych przedsiębiorstw w 
kontekście wysokich koszty 
prowadzenia działalności i 
utrzymania miejsc pracy 
- Otoczenie 
makroekonomiczne, w tym 
potencjał rynku pracy, 
stanowiące o możliwości 
wykorzystania szansy, która 
daje udział w programie  
- System pomocy społecznej 
utrwalający bezrobocie i 
patologie społeczne 

-Liczba zrealizowanych operacji 
polegających na utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 62szt. 
 
- Liczba zrealizowanych operacji 
polegająca na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 35 szt.  

 
 
 
- Liczba utworzonych miejsc pracy 97 
 
 

 
- Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie 200 osób. 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, poszukujących 
pracy po opuszczeniu programu 59  osoby 
 
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi 
na własny rachunek) 33 osoby 
 

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, u których wzrosła 
aktywność społeczna 112 osoby 

Cel szczegółowy 1.2  
Wzmocnienie szans  
na rynku pracy grup 
defaworyzowanych 
oraz osób zagrożonych 
ubóstwem  i 
wykluczeniem 
społecznym 

Niski poziom integracji społecznej, 

brak animatorów społecznych oraz 

warunków dla ich funkcjonowania, 

brak ofert dla osób starszych, 

zagrożonych społecznym 

wykluczeniem, ryzyko niepowodzenia 

działań zwalczających patologie 

społeczne oraz występowanie 

zjawiska bezradności życiowej, brak 

odpowiednio przystosowanej 

infrastruktury umożliwiającej 

realizowanie aktywności społecznej 

mieszkańców 

Cel ogólny 2  
Wzrost udziału 
społeczności 
lokalnej w 
życiu 
społecznym i 
kulturalnym na 
obszarze LGD 

Cel szczegółowy 2.1  
Poprawa stanu i 
rozwój infrastruktury 
umożliwiający 
realizowanie 
aktywności społecznej 
i kulturalnej 
mieszkańcom obszaru 
LSR 

Przedsięwzięcie 2. 
Program 
rewitalizacji 
obiektów 
użyteczności 
publicznej  i  
inicjatyw 
społecznych, 
kulturalnych i 
edukacyjnych 

- Liczba wspartych obiektów 
infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach 35 szt. 
 
  

- Liczba osób korzystających ze 
zrewitalizowanych obszarów 2060 szt. 

Wzrost aktywności 
społecznej i 
kulturalnej 
mieszkańcom 
obszaru- LSR 50 
osób/100 osób 

Sytuacja ekonomiczna 
mieszkańców, decydująca o 
możliwości i skali ich poza 
zarobkowej aktywności 

Cel szczegółowy 2.2  
Tworzenie i rozwój 
oferty aktywizacyjnej i 
integracyjnej 
mieszkańców obszaru 
LSR 

 
-  Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w 
programie 610  osób 
 

-  Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym, u których wzrosła 
aktywność społeczna 327 osób 
 
 

Poziom zainteresowania 
mieszkańców aktywnym 
udziałem w przygotowaniu i 
prowadzeniu inicjatyw 
społecznych, kulturalnych i 
edukacyjnych.  



 

Słabo rozwinięta infrastruktura 

turystyczna oraz niskie wykorzystanie 

zabytków historycznych i dóbr 

kultury w celu promowania regionu, 

niski ruch turystyczny jak na tereny o 

tak dużym potencjale, odchodzenie 

od kultywowania lokalnych tradycji i 

zwyczajów. Brak infrastruktury 

rekreacyjno-wypoczynkowej (baseny, 

ścieżki rowerowe, place zabaw, 

zaplecze noclegowo-

gastronomiczne), nisko rozwinięte 

zaplecze kulturalne w regionie, brak 

lub niezadowalający stan techniczny 

dróg lokalnych w zakresie włączenia 

społecznego. 

Cel ogólny 3  
Rozwój 
turystyki i 
agroturystyki 
oraz 
podniesienie 
jakości życia 
mieszkańców 
w obszarze 
komunikacji, 
rekreacji i 
wypoczynku 

Cel szczegółowy 3.1  
Wzmocnienie 
atrakcyjności 
turystycznej na 
obszarze działania LSR 

Przedsięwzięcie 
3.1 
Program 
rewitalizacji 
infrastruktury 
turystycznej  wraz 
z rozbudową i 
modernizacją bazy 
rekreacyjnej i 
kulturalnej na 
terenie LGD 

- Liczba 
przygotowanych/zrealizowanych 
projektów współpracy 2 szt. 
 
- Liczba podmiotów działających                 
w sferze kultury, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR                
3 szt. 
 
-  Liczba nowych /przebudowanych 
obiektów infrastruktury turystycznej 
i rekreacyjnej 27 szt. 
 

-  Liczba projektów wykorzystujących lokalne 
zasoby (przyrodnicze, kulturowe, turystyczne 
etc.) 2 szt  
 
- Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i 
obiekty 600 osób 
 
- Wzrost liczby osób korzystającej z obiektów 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
3600 osób 
 
 
 -Wzrost liczby osób 

zadowolonych z 
oferty turystycznej 
i rekreacyjnej 500 

Utrzymanie się mody na 
agroturystykę oraz 
zainteresowania lokalnym 
dziedzictwem kulturowym i 
historycznym 
Możliwość pozyskania 
środków z UE, Rozwój 
turystyki i rekreacji, wzrost 
zainteresowania 
inwestorów zewnętrznych 
inwestycjami w 
infrastrukturę rekreacyjną i 
turystyczną,   

Cel szczegółowy 3.2  
Poprawa dostępności 
niekomercyjnej 
infrastruktury 
rekreacyjnej i 
kulturalnej 

Cel szczegółowy 3.3 
Poprawa 
infrastruktury 
drogowej na terenie 
LGD 

Przedsięwzięcie 
3.2 
Budowa i 
przebudowa dróg 
lokalnych 
gwarantujących 
spójność 
terytorialną w 
zakresie włączenia 
społecznego 

- Liczba operacji w zakresie 
infrastruktury drogowej w zakresie 
włączenia społecznego 10 szt. 

- Liczba osób korzystająca z nowej lub 
przebudowanej  infrastruktury drogowej w 
zakresie włączenia społecznego 5 800 osób 

Możliwość pozyskania 
dodatkowych środków, 
pozwalających zwiększyć 
skalę inwestycji  

 



 

 ROZDZIAŁ 8. BUDŻET LSR 

Budżet Lokalnej Strategii Rozwoju opracowany został przy wykorzystaniu wyników badania potrzeb 

społeczności lokalnej, przeprowadzonego na podstawie Kart projektów. Podstawą konstrukcji budżetu stały 

się także rozporządzenia związane z realizacją Regionalnego Programy Operacyjnego Województwa 

Kujawsko Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach: 

 Osi priorytetowej 7 - Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 7.1- Rozwój lokalny 

kierowany przez społeczność  

 Osi priorytetowej 11 – Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, działanie 11.1 Włączenie 

społeczne na obszarach objętych LSR 

oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich- działanie LEADER, cel szczegółowy 6B „wspieranie lokalnego 

rozwoju na obszarach wiejskich”, w ramach priorytetu 6 „wspieranie włączenia społecznego, ograniczania 

ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich” 

Prace nad budżetem podzielone zostały na 3 etapy: 

1. Wyliczenie kwot możliwych do pozyskania na realizacje LSR na podstawie wyników badań potrzeb 

społeczności lokalnej przeprowadzonego na postawie Kart projektu, 

2. Ustalenie podziału środków na realizację działań pomiędzy RPO i PROW, 

3. Ustalenie podziału środków w ramach poszczególnych celów przedsięwzięć. 

Poniżej zaprezentowano podział środków na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju

Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
RPO Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI  

EFS EFRR 

Realizacja LSR                 
(art. 35 ust. 1 lit. 
b rozporządzenia 
nr 1303/2013)  

11 100 000 5 633 604,00 13881060,00  30 614 664 

Współpraca                       
(art. 35 ust. 1 lit. c 
rozporządzenia nr 
1303/2013)  

100 000,00    100 000,00 

Koszty bieżące   
(art. 35 ust. 1 lit. 
d rozporządzenia 
nr 1303/2013) 

0,00 0,00 0,00  1 694 731 
 

1 694 731 

Aktywizacja               
(art. 35 ust. 1 lit. 
e rozporządzenia 
nr 1303/2013) 

0,00 0,00 0,00  1 755 269 
 

1 755 269 

Razem 11 200 000,00 5 633 604,00 13 881 060,00 3 450 000,00 

 

34 164 664 
 



 

Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

 

Wkład 
EFRROW 

Budżet państwa 

Wkład własny 
będący wkładem 

krajowym 
środków 

publicznych 

RAZEM 

Beneficjenci inni 
niż jednostki 
sektora finansów 
publicznych 

4 170 247,42 2 383 653,92  
                                

6 553 901,34 

Beneficjenci 
będący 
jednostkami 
sektora finansów 
publicznych 

     2 892 682,58  
 

1 653 416,08 
4 546 098,66 

Razem 
 

7 062 930,00 

 
2 383 653,92 

 

 
1 653 416,08 

11 100 000,00 

 



 

W poniższym zestawieniu przedstawiono powiązanie budżetu z celami LSR 

cele ogólne cele szczegółowe przedsięwzięcia 
RPO 

PROW 

EFRR EFS 

Cel ogólny 1 
Wspieranie 

przedsiębiorczości oraz 
podniesienia kompetencji i 

aktywności zawodowej 
społeczności objętej LSR 

Cel szczegółowy 1.1  
Wsparcie finansowe procesu powstawania firm oraz rozwoju 

istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD 
Przedsięwzięcie 1.1  

Program przedsiębiorczości i 
aktywizacji zawodowej 

1001 550 - 6 100 000 

Cel szczegółowy 1.2  
Wzmocnienie szans na rynku pracy grup defaworyzowanych i 

zagrożonych wykluczeniem 
- 1 690081 - 

Cel ogólny 2  
Wzrost udziału społeczności 

lokalnej w życiu społecznym i 
kulturalnym na obszarze LGD 

Cel szczegółowy 2.1  
Poprawa stanu i rozwój infrastruktury umożliwiający 

realizowanie aktywności społecznej mieszkańcom obszaru LSR 

Przedsięwzięcie 2. 1 
Program rewitalizacji 

obiektów użyteczności 
publicznej i inicjatyw 

społecznych, kulturalnych i 
edukacyjnych  

12879 510 - - 

Cel szczegółowy 2.2  
Tworzenie i rozwój oferty aktywizacyjnej i integracyjnej 

mieszkańców obszaru LSR  
- 3943 523 - 

Cel ogólny 3  
Rozwój turystyki i 
agroturystyki oraz 

podniesienie jakości życia 
mieszkańców w obszarze 
komunikacji, rekreacji i 

wypoczynku 

Cel szczegółowy 3.1  
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej na obszarze działania 

LSR 

Przedsięwzięcie 3.1 
Program rewitalizacji 

infrastruktury turystycznej 
wraz z rozbudową i 
modernizacją bazy 

rekreacyjnej i kulturalne j na 
terenie LGD 

- - 

 
2 901  613 Cel szczegółowy 3.2  

Poprawa dostępności niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej i kulturalnej 

- - 

Cel szczegółowy 3.3 
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie LGD 

Przedsięwzięcie 3.2 
Budowa i przebudowa dróg 
lokalnych gwarantujących 

spójność terytorialną w 
zakresie włączenia 

społecznego 

- - 
 

2 098 387 

Suma wg działań   13 881 060 5 633 604 11 100 000 



 

 



 

 


