V. Cele i wskaźniki LGD „Brama na Podlasie” w okresie 2016-2023
Cel ogólny:
I. Edukacja i aktywizacja mieszkańców na rzecz wspierania rozwoju lokalnego LGD
Istotnym wyzwaniem dla obszaru LGD jest zapewnienie dostępności do odpowiedniej jakości edukacji, zarówno
na etapie kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym, a także w szkołach kształcenia ogólnego. W ramach
realizacji LSR szczególną uwagę zwraca się na edukację poza wymaganym programem, w kierunku kształcenia
kompetencji kluczowych, a także rozwijania zdolności, mogących mieć istotne znaczenia dla dalszego
łatwiejszego odnalezienia się na rynku pracy.
Ważnym aspektem w obszarze wsparcia rozwoju społeczeństwa jest praca na rzecz wzmocnienia potencjału
organizacji pozarządowych, a także kształcenie lokalnych liderów, którzy stanowią istotny element rozwoju
lokalnych społeczności. LGD zamierza podjąć działania skierowane na kształtowanie postawy proobywatelskiej, a także promowanie idei wolontariatu, czy wspierania społeczności znajdujących się w
trudniejszej sytuacji społeczno- gospodarczej. Oprócz działań animacyjnych, zwiększających ich zaangażowanie
i chęć w podjęciu aktywnej pracy na rzecz włączenia społecznego, będą to także działania przyczyniające się w
sposób bezpośredni do podniesienia atrakcyjności i mobilności na rynku pracy.
Ostatnim aspektem pracy na rzecz lokalnej społeczności będzie zadbanie o ich aktywne uczestniczenie w życiu
społecznym, zwiększenie poczucia tożsamości mieszkańców z obszarem LGD, a także szeroko pojętą poprawę
jakości ich życia na danym terenie.
Wszystkie działania w obrębie danego celu skierowane będą w szczególności do osób z grup
defaworyzowanych, określonych w części poświęconej diagnozie obszaru.
WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA
Nazwa wskaźnika (jednostka miary) Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba osób korzystających ze
8665
8492
GUS
na
XII.2022
EFRROW
środowiskowej pomocy społecznej
koniec
/ EFS
Wartość bazowa określona została wg stanu na 2013r. na podstawie danych dostępnych w GUS. W oparciu o
dotychczasowe obserwacje, dostępność środków oraz zakres podejmowanych działań, docelowo zakłada się
spadek o 0,2% na zakończenie okresu realizacji LSR.
Wszystkie działania podejmowane w obszarze celu związanego z pracą na rzecz lokalnego społeczeństwa w
sposób pośredni i bezpośredni przyczyniają się do ograniczenia zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego, co
stanowi jedno z głównych zadań w zakresie rozwoju społeczeństwa na obszarze LGD. Zjawisko to mierzone jest
za pomocą wskaźnika, dotyczącego liczby osób pozostających pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej. A
zatem powyższy wskaźnik jest adekwatny do założonego celu.
Nazwa wskaźnika (jednostka miary) Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
bazowa
docelowa danych iwość
na
Wzrost liczby formalnych organizacji
272
286
rejestry
na
XII.2022
EFRROW
społecznych działających na obszarze
powiato koniec
/EFS
LGD
we
Wartość bazowa określona została wg stanu na koniec 2013r. na podstawie danych dostępnych rejestrach
prowadzonych przez Starostwa Powiatowe. Docelowo zakłada się wzrost ilości podmiotów o 5 % na zakończenie
okresu realizacji LSR (czyli o 14 organizacji), co w oparciu o dotychczasowe doświadczenia wydaje się być
wartością realną.
Aktywizacja mieszkańców obszaru dotyczyć będzie różnorodnych działań przyczyniających się do rozwoju
lokalnego. Jednym z istotnych elementów jest działalność organizacji społecznych, obrazująca skłonność do
zrzeszania się i wspólnego działania na rzecz określonego celu. Ważnym aspektem działalności LGD w nowej
perspektywie będzie wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych, zarówno poprzez formalizowanie ich
działania (rejestracja w KRS), jak i podejmowanie przez nie działalności gospodarczej. Motorem napędowym
działań na rzecz rozwoju lokalnego będą organizacje społeczne oraz lokalni liderzy.

Cel szczegółowy:
1.1. Podniesienie jakości kształcenia dzieci i młodzieży na terenie LGD
Specyfika rolnicza gmin Lokalnej Grupy Działania, potwierdzona w diagnozie i analizie SWOT, wskazuje na
szereg deficytów w obszarze wsparcia grupy defaworyzowanej, jaką w przekonaniu uczestników konsultacji i
1

danych zaprezentowanych w diagnozie LGD, są przede wszystkim osoby młode, ze szczególnym
uwzględnieniem potrzeby wsparcia dzieci i młodzieży zamieszkującej na terenie LGD, w tym w rodzinach
rolniczych. Wyzwania jakie stoją przed Lokalną Grupą Działania wynikają z szeregu zidentyfikowanych
problemów tej grupy. Dotyczą zarówno potrzeby wsparcia bezpośrednio skierowanego do dzieci i młodzieży,
jak również podjęcia działań na poziomie instytucji zarówno szkoły jak i samorządu, których aktywne
współdziałanie umożliwi łatwiejszy dostęp do usług, potrzebnych tej grupie i jej otoczeniu.
Wśród wielu problemów społecznych najbardziej dominujące w tym kontekście są przede wszystkim potrzeba
zapewnienia odpowiedniej jakości kształcenia dzieci i młodzieży. Sytuacja dotyczy m.in. przedszkoli w zakresie
zwiększenia ilości miejsc i rozszerzenia oferty edukacyjnej placówek, tym samym rozszerzenia czasu pracy
placówek przedszkolnych (ponad 5h/dziennie). Wraz z tym potrzebami LGD zdiagnozowała szereg potrzeb
dzieci i młodzieży starszej - w wieku szkolnym, zwłaszcza w małych szkołach na terenie gmin LGD.
Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach, w tym przedstawiciele lokalnych szkół, wielokrotnie podkreślali
potrzebę organizacji dodatkowych zajęć dla dzieci, w tym rozwijających ich kompetencje m.in. językowe,
społeczne, ICT. Ponadto wyzwaniem dla społeczności LGD jest zauważony zwiększający się wskaźnik
dysfunkcji uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznych, wymagającymi
indywidualnego wsparcia. Uczestnicy konsultacji zgłaszali również potrzebę podjęcia działań na rzecz
przeciwdziałania uzależnień i walki z patologiami (narkotyki, dopalacze, alkohol).
Zgodność z celem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 20142020, a mianowicie z CT (celem tematycznym) 10-Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie
zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.
OCZEKIWANE REZULTATY
Nazwa wskaźnika (jednostka miary)

Wartość
bazowa
0

Wartość
docelowa
765 os.

Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
danych iwość
na
Liczba uczniów, którzy nabyli
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
kompetencje kluczowe po
monitor
opuszczeniu programu
ująca
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.2.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że ok. 15% środków (1,3 mln) z EFS przeznacza się na
wsparcie zajęć uzupełniających dotychczasową ofertę. Średnia wartość takiego projektu wspierającego 1 Szkołę
Kształcenia Ogólnego szacuje się na ok. 100 tys. zł. Stąd ilość SzKO objętych wsparciem szacuje się na min. 13,
średnio w każdym projekcie na dodatkowe zajęcia uczęszczać będzie ok. 70 dzieci, stąd łącznie min. 900 uczniów
objętych wsparciem. Przy założeniu, że min. 85% uczniów poprzez uczestnictwo na zajęciach uzyska niezbędne
kompetencje, szacowany wskaźnik określono na poziomie 765 osób.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPO WP dla
odpowiadającego typu projektów.
Liczba szkół, w których pracownie
0
10 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
przedmiotowe wykorzystują
monitor
doposażenie do prowadzenia zajęć
ująca
edukacyjnych
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.2.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia (o którym mowa powyżej), że wsparciem objętych
zostanie min. 13 SzKO, w tym w min. 75% szkół objętych wsparciem, przewiduje się doposażenie pracowni
przedmiotowych do prowadzenia zajęć. Stąd wartość wskaźnika na poziomie 10 jednostek.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPO WP dla
odpowiadającego typu projektów.
Liczba szkół i placówek systemu
0
3 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
oświaty wykorzystujących sprzęt TIK
monitor
do prowadzenia zajęć edukacyjnych
ująca
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.2.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia (o którym mowa powyżej), że wsparciem objętych
zostanie min. 13 SzKO, w tym w min. 25% szkół objętych wsparciem, przewiduje się doposażenie w sprzęt TIK.
Stąd wartość wskaźnika na poziomie min. 3 szkół.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPO WP dla
odpowiadającego typu projektów.
Potencjał objętej wsparciem
0
600 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
infrastruktury w zakresie opieki nad
monitor
dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej
ująca
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.1.3.
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Wartość docelowa oszacowana wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPO WP dla
odpowiadających typów projektów.
TYPY PRZEDSIEWZIĘĆ
1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej placówek wychowania przedszkolnego:
 Zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym w ośrodkach wychowania przedszkolnego,
polegające na rozszerzeniu ich oferty o zajęcia zmierzające do kształtowania i rozwijania u dzieci
kompetencji kluczowych (porozumiewania się w językach obcych, matematycznych, podstawowych
kompetencji naukowo-technicznych, informatycznych) oraz właściwych postaw/umiejętności
niezbędnych na rynku pracy (umiejętność uczenia się, kreatywność, innowacyjność, inicjatywność,
przedsiębiorczość oraz praca zespołowa).
Uzasadnienie i zgodność z celami programowymi:
Przedsięwzięcie odpowiada na zdiagnozowany problem niedostatecznej oferty edukacyjnej ośrodków
wychowania przedszkolnego, polegających m.in. na kształtowaniu od najmłodszych lat kompetencji
kluczowych, a także wsparcie dzieci w zakresie kształtowania umiejętności niezbędnych w dalszej ścieżce
edukacyjnej. Ponadto przedsięwzięcie to rozszerzy ofertę ośrodków, która w niektórych przypadkach w
niewystarczający sposób realizuje potrzeby dzieci. Przedsięwzięcie jest zgodne z dz. 9.1 RPOWP na lata 20142020 i typem projektu nr 4e.
Nazwa wskaźnika (jednostka miary) Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba dzieci objętych w ramach
0
500 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
programu dodatkowymi zajęciami
monitor
zwiększającymi ich szanse edukacyjne
ująca
w edukacji przedszkolnej.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że ok. 6% środków z EFS (540 tys.) przeznacza się na
wsparcie zajęć uzupełniających dotychczasową ofertę. Średnia wartość takiego projektu wspierającego 1
Ośrodek Wsparcia Przedszkolnego szacuje się na ok. 50 tys. zł. Stąd ilość OWP objętych wsparciem szacuje się
na 10, średnio w każdym Ośrodku na dodatkowe zajęcia w ramach projektu uczęszczać będzie 50 dzieci, stąd
łącznie 500 dzieci objętych wsparciem.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
1.1.2. Podniesienie jakości oferty edukacyjnej małych szkół kształcenia ogólnego* :
 Zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkolnej, zwłaszcza z języków obcych, informatyki,
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, rozwijania uzdolnień.
 Kształtowanie kompetencji i umiejętności niezbędnych na dalszym rynku pracy, w tym doradztwo
edukacyjno-zawodowe.
 Zajęcia dodatkowe dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych: wsparcie logopedyczne,
pedagogiczne.
 Doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne oraz sprzęt elektroniczny.
 Wsparcie w zakresie indywidualizacji procesu nauczania dla uczniów ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi w kl. IV-VI.
* dotyczy szkół do 100 uczniów
Uzasadnienie i zgodność z celami programowymi:
Uczestnicy prowadzonych konsultacji zgodnie stwierdzali konieczność rozszerzenia oferty edukacyjnej w
szkołach kształcenia ogólnego. Większość tych szkół liczy mniej niż 100 uczniów. Pasywność dzieci, młodzieży
i ich rodziców należy przełamać poprzez atrakcyjne formy zagospodarowania czasu w szkołach w systemie zajęć
edukacyjnych ponadprogramowych. Przedsięwzięcie wykazuje zgodność z dz. 9.1 RPOWP na lata 2014-2020 i
typem projektów nr 5 (zwłaszcza 5a, 5e).
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba uczniów objętych wsparciem
0
900 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
w zakresie rozwijania kompetencji
monitor
kluczowych w programie
ująca
Sposób szacowania opisany przy uzasadnieniu do wskaźniku rezultatu.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
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odpowiadającego typu projektu.
Liczba szkół, których pracownie
0
10 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
przedmiotowe zostały doposażone w
monitor
programie
ująca
Sposób szacowania opisany przy uzasadnieniu do wskaźnika rezultatu.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
Liczba szkół i placówek systemu
0
3 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
oświaty wyposażonych w ramach
monitor
programu w sprzęt TIK do
ująca
prowadzenia zajęć edukacyjnych
Sposób szacowania opisany przy uzasadnieniu do wskaźnika rezultatu.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
1.1.3. Infrastruktura związana z opieką przedszkolną:
 Utworzenie nowych miejsc w ramach edukacji przedszkolnej.
 Dostosowanie infrastruktury do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym i przygotowanie zaplecza
socjalno-bytowego dla dzieci i nauczycieli
 Dostosowanie obiektu do potrzeb osób z niepełnosprawnością.
Uzasadnienie i zgodność z celami programowymi:
Zgodnie z analizą dotyczącą słabych stron obszaru LGD w niektórych gminach, dostrzegane były wskazania o
niewystarczającej ofercie ośrodków wychowania przedszkolnego. W niektórych gminach są braki budynków,
spełniających potrzeby socjalno-bytowe dzieci i nauczycieli, w tym dzieci z niepełnosprawnością.
Przedsięwzięcie jest zatem zgodne z diagnozą obszaru oraz działaniem 8.6 RPOWP i typem projektu nr 10.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba wspartych obiektów
0
5 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
infrastruktury przedszkolnej
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu..
Liczba obiektów dostosowanych do
0
4 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
potrzeb osób z
monitor
niepełnosprawnościami
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
Cel szczegółowy:
1.2. Zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w życiu społeczności LGD
Z przeprowadzonej diagnozy LGD wynika jednoznacznie potrzeba wsparcia społeczności lokalnej
zamieszkującej obszar LGD w zakresie większej aktywizacji i uczestnictwa w życiu zawodowym. Szczególnie
dotyczy to grup, które na dziś często znajdują się na marginesie aktywności i uczestniczenia w społeczeństwie.
Są to często zarówno osoby młode, a także osoby starsze, w tym w rodzinach rolniczych, osoby bierne
zawodowo, niepełnosprawne. Ponadto osoby, które z różnych przyczyn życiowych znalazły się poza rynkiem
pracy, zamieszkując w większej miejscowości na terenie LGD (np. Zambrów, Wysokie Mazowieckie). Tak jak
wskazują tendencje krajowe, także na terenie LGD odczuwa się brak systemowego wsparcia osób zależnych,
których z każdym rokiem jest coraz więcej. Znaczną grupę wykluczoną społecznie w tym zakresie stanowią
osoby starsze i niepełnosprawne, które mogłyby uczestniczyć w życiu społecznym dzięki dostępowi do usług
społecznych na przykład w formie zorganizowanej opieki. Dzięki upowszechnieniu tych form usług, możliwe
byłoby często zaktywizowanie ich opiekunów do powrotu do pracy. Ponadto rolnicza specyfika obszaru LGD
sprzyja małej aktywności społeczno - zawodowej grup osób wykluczonych społecznie (w szczególności osób
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biernych zawodowo, niezarejestrowanych, zarówno osób młodych i starszych). Jednocześnie, często zgłaszanym
problemem przez lokalne OPS staje się coraz częstsza postawa roszczeniowa osób objętych pomocą socjalną,
przy jednoczesnej niskiej świadomości społeczeństwa na temat przyczyn wykluczenia społecznego. Dlatego tak
ważne i zgłaszane przez uczestników konsultacji mogą być zaproponowane do LSR przedsięwzięcia
przyczyniające się do aktywnego wsparcia inicjatyw służących niwelowaniu wyżej opisanych problemów i
zapobieganiu dalszemu rozwarstwieniu społecznemu oraz zapobieganiu tworzenia się enklaw ubóstwa. Służyć
one będą zwiększaniu liczby lokalnych inicjatyw. Na szczególną uwagę zasługują inicjatywy partnerskie, na
rzecz włączenia społecznego, stworzenia warunków większej dostępności i powszechności obiektów
świadczących usługi na rzecz osób defaworyzowanych. Będzie się to odbywać przy jednoczesnym
wykorzystaniu potencjału opuszczonych budynków świetlic wiejskich, opuszczonych budynków szkół,
powszechnie występującymi na terenie LGD.
Cel jest zgodny z głównym celem realizacji podejścia RLKS, tożsamym z CT 9-Promowanie włączenia
społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, w ramach RPOWP na lata 2014- 2020.
OCZEKIWANE REZULTATY
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
0
430 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
lub wykluczeniem społecznym,
monitor
poszukujących pracy, uczestniczących
ująca
w kształceniu lub szkoleniu,
zdobywających kwalifikacje,
pracujących (łącznie z prowadzącymi
działalność na własny rachunek) po
opuszczeniu programu
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.2.1.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że ok. 60% środków z EFS przeznaczona będzie na
wsparcie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przy zastosowaniu analogicznej
metodologii szacowania wskaźnika dla dz. 9.1 RPOWP, dotyczącego liczby osób objętych wsparciem z danej
grupy docelowej, koszt udzielonego wsparcia dla 1 osoby szacuje się na poziomie 12 215,10 tys. zł (co stanowi
trzykrotność średniego wynagrodzenia w przedsiębiorstwach za rok 2013 z zastosowaniem indeksu CPI), a
zatem łącznie wsparcie skierowane zostanie do 430 osób (wartość alokacji: 5 256 293/12 215,10=430).
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
0
215 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
lub wykluczeniem społecznym, które
monitor
uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu
ująca
programu
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.2.1.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że z 430 osób objętych wsparciem min. 50 % osób
zdobędzie lub podniesie swoje dotychczasowe kwalifikacje, potwierdzone pozytywnym wynikiem stosownej oceny
organu udzielającego wsparcia. Wskaźnik liczony w okresie do 4 tygodni po ukończeniu programu.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektów.
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
0
52 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
lub wykluczeniem społecznym,
monitor
poszukujących pracy po opuszczeniu
ująca
programu
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.2.1.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że z 215 osób objętych wsparciem w zakresie
kwalifikacji zawodowych min. 60% osób stanowić będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (129 osób).
Z tej liczby 40% osób (52 osoby) zmieni swój status na osoby poszukujące pracy po opuszczeniu programu.
Wskaźnik liczony w okresie do 4 tygodni po ukończeniu programu.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
0
45 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
lub wykluczeniem społecznym,
monitor
pracujących po opuszczeniu programu
ująca
(łącznie z pracującymi na własny
rachunek)
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Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.2.1.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że z 215 osób objętych wsparciem w zakresie
kwalifikacji zawodowych min. 60% osób stanowić będą osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo (129 osób).
Z tej liczby 35% osób (45 osób) podejmą zatrudnienie (łącznie z podjęciem pracy na własny rachunek) po
opuszczeniu programu. Wskaźnik liczony w okresie do 4 tygodni po ukończeniu programu.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
Liczba osób, które wezmą udział w
0
300 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
inicjatywach edukacyjnych w zakresie
monitor
pracy na rzecz włączenia społecznego
ująca
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 1.2.1.
Wartość docelowa określa liczbę osób, która weźmie udział we wszystkich realizowanych inicjatywach
dotyczących podniesienia wiedzy i świadomości w lokalnym społeczeństwie nt. wykluczenia społecznego,
sposobów pracy z osobami wymagającymi ich aktywizacji i zwiększenia zaangażowania w życiu społecznym, a
także w ramach działań promujących inicjatywy na rzecz włączenia społecznego. Zaplanowano 10 inicjatyw
oraz, że w każdej z 10 inicjatyw udział weźmie średnio 30 osób. Stąd łączna ilość 300 osób.
Wskaźnik przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w
życiu społecznym, poprzez edukowanie lokalnych liderów, działających na rzecz tych osób, a także
upowszechnianie postawy wrażliwej na potrzeby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społecznogospodarczej.
TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ
1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społeczno-gospodarczej
 Programy Aktywności Lokalnej-wsparcie kierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, wykorzystujące instrumenty aktywnej integracji:
 o charakterze społecznym, których celem jest przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji
społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności;
 o charakterze zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub
zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane
na rynku pracy;
 o charakterze edukacyjnym, których celem jest wzrost poziomu wykształcenia lub jego
dostosowanie do potrzeb rynku pracy, (łącznie z działaniami w zakresie aktywizacji zawodowej);
 o charakterze zdrowotnym, których celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych
utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy.
 Wsparcie na rzecz rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, poprzez:
 tworzenie i funkcjonowanie środowiskowych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży
(m.in. ogniska wychowawcze i koła zainteresowań, świetlice środowiskowe i socjoterapeutyczne,
kluby
młodzieżowe
organizujące
zajęcia
socjoterapeutyczne
lub z
programem
socjoterapeutycznym),
 wsparcie doradczo- pedagogiczne oraz usługi opiekuńcze i specjalistyczne skierowane do rodzin w
zakresie rozwoju i samodzielnym wypełnianiu funkcji społecznych przez wzmocnienie roli i
funkcji rodziny, rozwijanie umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziny, podniesienie
świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny.
Uzasadnienie i zgodność z celami programowymi:
Znacznym problemem dostrzeżonym przez LGD na etapie diagnozy jest problem ubóstwa i wykluczenia
społecznego. Niezbędnym jest, zatem podjęcie kroków mających na celu włączenie społeczne osób objętych
pomocą społeczną, wsparcie na rzecz rodzin, w tym rodzin dysfunkcyjnych, osób niepełnosprawnych i
nieaktywnych zawodowo. Potrzebne jest fachowe wsparcie przy wykorzystaniu instrumentów z zakresu
aktywnej integracji, celem efektywnego przywrócenia osób wykluczonych na rynek pracy. Przedsięwzięcie
zgodne jest z dz. 9.1 RPOWP i typami projektów nr 6 i 10.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba osób zagrożonych ubóstwem
0
430 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
lub wykluczeniem społecznym
monitor
objętych wsparciem w programie
ująca
Sposób szacowania opisany przy uzasadnieniu do wskaźnika rezultatu.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
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odpowiadającego typu projektu
Liczba osób z niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w programie

0

86 os.

Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że 20% osób z grupy określonej powyżej stanowić będą
osoby niepełnosprawne, posiadające stosowne orzeczenie lub inny dokument poświadczający fakt
niepełnosprawności.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
1.2.2. Kształtowanie otoczenia wspierającego osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym
 Szkolenia, warsztaty, pogadanki, spotkania i zajęcia wyjazdowe upowszechniające tematykę integracji i
ekonomii społecznej.
Uzasadnienie i zgodność z celami programowymi:
Duża skala problemu ubóstwa i wykluczenia społecznego, w połączeniu z pasywną postawą osób objętych
pomocą społeczną wskazuje na niedostateczną formę wsparcia i niewystarczające kompetencje osób, które tę
pomoc świadczą. Stąd konieczna jest realizacja wszelkich działań informacyjno-edukacyjnych, które mają na
celu zwiększenie świadomości społeczeństwa i podniesienie kompetencji lokalnych liderów, a także
pracowników instytucji pomocowych, w celu zwiększenia efektywności pracy na rzecz włączenia społecznego.
LGD zaplanowała zatem taką formę działań edukacyjnych w ramach swej działalności animacyjnej, z działania
19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba inicjatyw informacyjno0
10 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
edukacyjnych z zakresu pracy na
monitor
rzecz włączenia społecznego
ująca
W ramach bieżącej działalności LGD zaplanowało realizować cyklicznie działania na rzecz upowszechniania
wiedzy nt. pracy na rzecz osób z grup defaworyzowanych, informowania o problemach tych grup, kreowanie
lokalnych liderów, którzy podejmą pracę na rzecz tych grup, a także działania promujące dobre praktyki w
przedmiotowym zakresie. Zaplanowano realizacje tychże działań w ilości 10 inicjatyw w całym okresie
działalności LGD.
Wskaźnik przyczynia się do osiągnięcia celu, jakim jest zwiększenie uczestnictwa osób defaworyzowanych w
życiu społecznym, poprzez edukowanie lokalnych liderów, działających na rzecz tych osób, a także
upowszechnianie postawy wrażliwej na potrzeby osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji społecznogospodarczej.
Cel szczegółowy:
1.3. Zwiększenie aktywności mieszkańców LGD poprzez wzbogacenie oferty edukacyjnej, kulturalnej,
sportowej i rekreacyjnej
Społeczność LGD podczas szeregu spotkań podkreśla problem niskiej aktywności społecznej, w tym w
szczególności towarzyszący temu zanik więzi społecznych, wspólnego spędzania czasu, w tym obniżenie rangi i
znaczenia potrzeby kultywowania i celebrowania świąt lokalnych, podtrzymywania tradycji, łączenia pokoleń.
Towarzyszy temu słabe poczucie tożsamości kulturowej, a także niski poziom identyfikacji lokalnego
dziedzictwa. W przekonaniu osób uczestniczących w diagnozowaniu, obszar LGD cechuje niedostateczna oferta
kulturalna, edukacyjna i sportowo-rekreacyjna. Pomimo wielu zmian w zakresie rozwoju infrastruktury
sportowej, świetlic, rekreacyjnej na terenach wiejskich w ostatnim okresie (2007-2014), wciąż brakuje
ogólniedostępnych i atrakcyjnych dla mieszkańców propozycji zagospodarowania wolnego czasu, w
szczególności dzieci i młodzieży, a także osób starszych - które zaczynają stanowić znaczną część społeczności.
Znacznym problemem naszej LGD jest również relatywnie niski poziom wykształcenia mieszkańców. Oprócz
innych konsekwencji wpływa on m.in. na obniżenie i deprecjonowanie roli edukacji pozaszkolnej młodszego
pokolenia w rodzinach wiejskich i miejskich o niższym statusie materialnym. Z drugiej zaś strony zanik życia
wspólnotowego, odchodzenie od zbiorowych i aktywnych form spędzania czasu wolnego na rzecz czasu „przed
komputerem”, łatwego dostępu do narkotyków, dopalaczy i alkoholu powoduje rosnący problem
„nowoczesnych” uzależnień wśród osób młodych oraz dziedziczonych uzależnień, zwłaszcza od alkoholu w
rodzinach dotkniętych patologiami. Towarzyszy temu niedostateczna wiedza mieszkańców LSR na temat
profilaktyki zdrowia psychicznego i fizycznego, a także sposobów walki z patologiami zwłaszcza wśród dzieci i
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młodzieży.
Zjawiskom tym przeciwstawić się może wsparcie inicjatyw na rzecz zaangażowania społecznego w działania
lokalne, w tym w szczególności w życie społeczne grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych.
Zaobserwowanym korzystnym zjawiskiem, wedle uczestników spotkań jest potencjał seniorów, emerytów i
kobiet wiejskich z terenu LGD. Rośnie potrzeba powoływania organizacji pozarządowych, pomimo wciąż małej
liczby przypadającej na jednego mieszkańca na terenie LGD. W społeczności lokalnej budzi się chęć do
uczestniczenia w życiu społecznym, publicznym oraz inicjatywach na rzecz aktywności obywatelskiej czy
konsumenckiej.
Lokalna Grupa Działania zamierza wspierać dalszy rozwój kapitału społecznego i podjąć działania w ramach
aktywności własnej, przewidzianej w PROW na lata 2014-2020 i jest zgodne z celem programu nr 6. Włączenie
społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
OCZEKIWANE REZULTATY
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba osób, które otrzymały
0
80 os.
Dane od rocznie
XII.2022
EFRROW
wsparcie po uprzednim udzieleniu
SW
indywidualnego doradztwa w zakresie
ubiegania się o wsparcie na realizację
LSR, świadczonego w biurze LGD
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 1.3.1.
Wartość docelowa oszacowana na podstawie analizy liczby ogłaszanych konkursów (ok. 20) i dostępności
środków. Wskaźnik nie obejmuje podmiotów/osób które będą kilkukrotnie korzystać ze środków w ramach
różnych konkursów (np. jst lub ngo). Przewiduje się jednokrotne zliczanie osób/podmiotów. Zaplanowano
wsparcie dla min. 45 różnych podmiotów gospodarczych (zakłada się możliwość rozwijania działalności przez
podmiot, który uzyskał wsparcie na jej podjęcie zgodnie z zasadami Programu), 16 jst (w tym jednostki im
podległe), a także ok. 20 organizacji społecznych (np. NGO, parafie).
Wskaźnik adekwatny do celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w zakresie kosztów
bieżących.
Liczba osób uczestniczących w
0
1880 os.
Listy
rocznie
XII.2022
EFRROW
spotkaniach informacyjnoobecnoś
konsultacyjnych
ci/
ankieta
monitor
ująca
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 1.3.1. Oszacowany na podstawie
planu komunikacji i założenia, że w każdym spotkaniu organizowanym rokrocznie (2016-2022) w
poszczególnych gminach (16) udział weźmie średnio 15 osób (15x112=1680), natomiast w spotkaniach
organizowanych bezpośrednio przed organizowanymi konkursami ok. 10 osób (20x10=200 osób).
Wskaźnik adekwatny do celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w zakresie animacji.
Liczba osób zadowolonych ze spotkań 0
1316 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
przeprowadzonych przez LGD
ewaluac
yjna/
ankieta
monitor
ująca
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 1.3.1. Oszacowano jak powyżej przy
założeniu, że min. 70% osób wyrazi pozytywną opinię o organizowanym spotkaniu w ankiecie ewaluacyjnej
(1880*70%=1316).
Wskaźnik adekwatny do celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w zakresie animacji.
Liczba osób uczestniczących w
0
7000 os.
Listy
rocznie
XII.2022
EFRROW
inicjatywach informacyjnoobecnoś
promocyjnych dotyczących
ci/
zwiększenia aktywności lokalnej
ankieta
monitor
ująca
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 1.3.2. Oszacowany na podstawie
założenia, wg którego dla uproszczenia w jednym roku w ramach realizowanych inicjatyw udział weźmie średnio
ok. 1000 osób. Przewidywany jest różny charakter inicjatyw więc i różna rozpiętość liczb osób biorących w nich
udział - od. 20 do nawet 500 osób.
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Wskaźnik adekwatny do celu, zaczerpnięty z planu komunikacji w zakresie aktywizacji mieszkańców oraz
informowania o założeniach LSR.
Wzrost liczby osób odwiedzających
5300 os.
6200 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
zabytki i obiekty
monitor
ująca
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 1.3.3. Wartość bazowa oraz wartość
docelowa oszacowane wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na podstawie
zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania. Wg uzyskanych danych nastąpi wzrost liczby
odwiedzających modernizowane obiekty o 900 osób.
Wskaźnik adekwatny do celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w zakresie
dziedzictwa.
TYPY PRZEDSIEWZIĘĆ
1.3.1. Wzmacnianie kapitału społecznego w zakresie budowania społeczeństwa obywatelskiego i
podnoszenia kompetencji lokalnych liderów
 Utworzenie centrum wsparcia organizacji pozarządowych i lokalnej społeczności-wsparcie szkoleniowodoradcze biura LGD.
 Szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne dotyczące kształtowania społeczeństwa obywatelskiego, w tym
upowszechnianie idei wolontariatu.
 Działania animacyjne na rzecz zwiększenia aktywności społeczności lokalnej w zakresie rozwiązywania
problemów społecznych.
 Działania informacyjno-promocyjne: warsztaty, szkolenia, wydarzenia, spotkania integracyjne,
konferencje, fora, panele dyskusyjne, itp. zmierzające do nabywania kompetencji i wymiany
doświadczeń, promocji współpracy na rzecz lokalnego społeczeństwa, a także korzystania ze środków na
realizację Lokalnej Strategii Rozwoju.
Uzasadnienie:
Podczas spotkań z lokalną społecznością uczestnicy wskazywali coraz większą aktywność mieszkańców w życiu
społecznym, chętny ich udział w inicjatywach obywatelskich, czy dużą liczbę istniejących liderów lokalnych.
Jednocześnie wzrasta także liczba organizacji pozarządowych, aczkolwiek tych aktywnie działających w
dalszym ciągu jest ich w porównaniu z innymi obszarami województwa czy kraju znacznie mniej. Znaczną winę
tego stanu rzeczy ankietowani widzą w słabości organizacyjnej istniejących ngo’s, braku funduszy na ich
działalność, skomplikowanych procedurach pozyskiwania środków z zewnątrz, a także niedostatecznej wiedzy
na ten temat. Sposobem rozwiązania tego problemu może być kompleksowe wsparcie aktywności lokalnej
społeczności z ramienia doświadczonego ngo, jakim jest LGD. Wsparcie doradcze, szkoleniowe, wspieranie
inicjatyw lokalnych, pomoc organizacyjna, tworzenie platformy wymiany doświadczeń, a także szeroko pojęta
aktywizacja lokalnych liderów we wzmacnianie ich potencjału, będzie odpowiedzią na bolączki lokalnych
stowarzyszeń lub grup inicjatywnych. LGD zaplanowała taką formę pracy swojego biura w ramach dz. 19.4
Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji objętego PROW na lata 2014-2020.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba osobodni szkoleń dla
0
104
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
pracowników LGD
osobodni
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, w którym kwartalnie pracownicy biura uczestniczyć
będą w min. 1 szkoleniu, zakładając jednocześnie, że z 5 pracowników, w tym w szkoleniu weźmie udział 4 osoby
– 4 osobodni kwartalnie, w ujęciu rocznym zaś 16. Działania edukacyjne dla pracowników odbywać się będą od
połowy 2016 roku do końca 2022, czyli w okresie 6,5 lat. Ostateczna wartość kształtuje się zatem na poziomie
104 osobodni (16 x 6,5).
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie kosztów bieżących.
Liczba osobodni szkoleń dla organów 0
100
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
LGD
osobodni
monitor
ująca
Wartość docelową określono, zakładając że szkolenia dla organów LGD, w tym w szczególności dla Rady LGD
odbywać się będą w ilości: w pierwszych trzech latach – średnio po 2 rocznie, a w kolejnych min. 1 rocznie, co
oznacza że w ciągu 7 lat łącznie odbędzie się min. 10 spotkań. Przy założeniu 12 członków Rady, a także
frekwencji na poziomie ok. 85% (10 członków) na każdym spotkaniu wskaźnik kształtuje się na poziomie 100
osobodni szkoleń.
9

Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie kosztów bieżących.
Liczba podmiotów, którym udzielono 0
100 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
indywidualnego doradztwa
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano zakładając dotychczasowe doświadczenia, ilość organizowanych konkursów,
budżet możliwych do przekazania beneficjentom środków, intensywność prowadzonej kampanii w
poszczególnych okresach wdrażania LSR, a także ilość potencjalnych beneficjentów (wykazanych w
uzasadnieniu dla adekwatnego wskaźnika rezultatu). W obliczeniach nie uwzględnia się osób, które kilkukrotnie
będą korzystać z doradztwa, na różnych etapach: wnioskowania, realizacji i rozliczania operacji, lub też osób
które kilkukrotnie będą aplikować o środki.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie kosztów bieżących.
Liczba spotkań informacyjno0
132 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
konsultacyjnych LGD z
monitor
mieszkańcami
ująca
Wskaźnik oszacowany na podstawie sumy działań ujętych w planie komunikacji, dotyczących zwiększenia
dostępności informacji o warunkach korzystania ze środków na realizację LSR w każdej gminie (16 spotkań
rocznie przez 7 lat działalności LGD), a także przed każdym organizowanym konkursem (szacuje się ok. 20).
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie animacji.
Liczba inicjatyw informacyjno0
77 szt.
Ankieta
rocznie
XII.2022
EFRROW
promocyjnych dotyczących
monitoruj
zwiększenia aktywności lokalnej
ąca
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, zaczerpnięty z planu komunikacji w zakresie aktywizacji mieszkańców
w kierunku rozpowszechniania informacji o działaniach LGD, założeniach LSR i zachęcaniu do wspólnej pracy
na rzecz obszaru w zakresie wdrażania zaplanowanych działań. Zakłada się, że w każdym roku z 7 lat
działalności LGD zrealizuje się ok. 11 takich inicjatyw, co jest realne zważywszy na doświadczenia LGD z
poprzedniej perspektywy finansowej.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wpływający na realizacje celu szczegółowego, jakim jest zwiększenie
aktywności mieszkańców, poprzez realizację działań edukacyjnych, w zakresie działalności LGD i działań
ujętych w LSR.
1.3.2. Zachowanie dziedzictwa obszaru
 Renowacja zabytkowych obiektów celem ocalenia pamięci o dziedzictwie obszaru
 Publikacje nt. historii, atrakcji, zabytków, dziedzictwa obszaru
 Doposażenie podmiotów (Miejskich/ Gminnych Ośrodków Kultury, Stowarzyszeń, zespołów
folklorystycznych i innych organizacji działających w sferze kultury), m.in. poprzez zakup strojów i
wyposażenia dla tych podmiotów
 Działania informacyjno-promocyjne nt. dziedzictwa regionu
 Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych pojedynczej operacji wynosi 350000,00 zł (nie dotyczy
gmin miejskich powyżej 5 tyś. mieszkańców).
Uzasadnienie:
Obszar LGD obfituje w walory historyczne, kulturowe i środowiskowe. Bogate dziedzictwo (lokalna tradycja,
kulinaria, cykliczne imprezy lokalne, zespoły ludowe, zabytki) jest chlubą mieszkańców obszaru objętego LSR.
Jednocześnie coraz częściej obserwuje się niskie zainteresowanie kolejnych pokoleń kultywowaniem lokalnych
tradycji i silny napływ kultury zachodniej. Z upływem czasu obserwuje się także niszczenie obiektów
zabytkowych, stanowiących niewątpliwe bogactwo regionu. Aby zachować od zapomnienia, a także właściwie
korzystać z dziedzictwa obszaru LGD, należy podejmować działania na rzecz ich eksponowania, poprawy ich
stanu. Działania w zakresie informowania młodego pokolenia o dziedzictwie obszaru jak również realizację
innych działań np. zwiększających ruch turystyczny w regionie. Stąd kierowane będą środki na inicjatywy w tym
zakresie w ramach PROW na lata 2014-2020 z działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Preferowane będą operacje o charakterze innowacyjnym. Przez innowacyjność rozumie się zastosowanie lub
wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu
poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR
(przyrodniczych, historycznych, kulturalnych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe,
niestandardowe wykorzystanie czy promocja.
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Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba zabytków poddanych pracom
0
30 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
konserwatorskim lub restauratorskim
monitor
w wyniku wsparcia otrzymanego w
ująca
ramach realizacji strategii
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie dziedzictwa.
Liczba operacji obejmujących
0
8 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
wyposażenie podmiotów działających
monitor
w sferze kultury
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie dziedzictwa.
Liczba podmiotów działających w
0
12 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
sferze kultury, które otrzymały
monitor
wsparcie w ramach realizacji LSR
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie dziedzictwa.

Cel ogólny:
II. Zrównoważona i efektywna gospodarka lokalna obszaru LGD
Zgodnie z obserwacjami własnymi, a także wskazaniami uczestników konsultacji dużym problemem
społecznym jest mała aktywność zawodowa i rosnące ubóstwo, zwłaszcza wśród osób z grup
defaworyzowanych, opisanych w części poświęconej diagnozie. Wynika to częściowo z typowo rolniczego
charakteru obszaru, a co za tym idzie monofunkcyjnej gospodarki, w której dominuje branża mleczarska. Niski
poziom produkcji, słabo rozwinięte pozostałe branże, w tym niskie wykorzystanie lokalnych zasobach, stwarza
ogromną barierę dla rozwoju obszaru, a także poprawy sytuacji i warunków życia mieszkańców LGD.
Konieczne jest wzmacnianie istniejących przedsiębiorców, a także inicjowanie powstawania nowych miejsc
pracy, co daje gwarancję rozwoju gospodarczego regionu. Ważnym aspektem jest w tym przypadku
identyfikacja lokalnych produktów lub usług, które mogą stanowić istotny czynnik różnicowania dochodów, w
tym w gospodarstwach rolnych, w które dany region obfituje.
Wszelkie podejmowanie działania w danym obszarze będą skoncentrowane w szczególności na osobach
znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z diagnozą obszaru).
WSKAŹNIKI ODDZIAŁYWANIA
Nazwa wskaźnika (jednostka miary)

Wartość
bazowa
7563

Wartość
docelowa
7941

Źródło
danych
GUS

Częstotl
iwość
na
koniec

Wg stanu
na
XII.2022

Fundusz

Wzrost liczby podmiotów gospodarki
EFRROW
narodowej wpisanych do rejestru
/EFS
REGON
Wartość bazowa według danych GUS za rok 2014. Przy uwzględnieniu dostępności środków oraz zakresu
podejmowanych działań, wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że w wyniku wszelkich działań
nastąpi wzrost tych podmiotów o 5%.
LGD zaplanowała szereg działań w zakresie rozwoju postaw przedsiębiorczych, a także stwarzania warunków
do jej rozwoju, w tym poprzez udzielanie dotacji, aktywizacji do podejmowania działalności, a także identyfikacji
i promocji lokalnych zasobów, które mogą stanowić podstawę do rozwoju lokalnej gospodarki, mierzona liczbą
zarejestrowanych i działających podmiotów gospodarczych w regionie. Miara rozwoju gospodarki jest
zwiększenie ilości podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON. Wskaźnik jest zatem
adekwatny do założonego celu.
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Cel szczegółowy:
2.1. Wzmocnienie lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa na terenie LGD
Obszar LGD to gospodarka w dużej przewadze rolnicza z dominującymi wysokotowarowymi gospodarstwami
mlecznymi, dostarczającymi surowca do zakładów mleczarskich – dominantów w skali Polski i Europy. Jak
wykazano w Diagnozie, lokalna produkcja rolnicza skupia się w dużej mierze wokół upraw towarowych i
paszowych. Wraz z rozwojem branży mleczarskiej równolegle następuje zauważalne w społeczności lokalnej
ubożenie rodzin rolniczych w gospodarstwach niskotowarowych. Towarzyszy temu, w przekonaniu uczestników
konsultacji, brak perspektyw do rozwoju działalności pozarolniczej bez wsparcia zewnętrznego, ze względu na
przewagę sektora mleczarskiego. Obszar LGD poza większymi ośrodkami miejskimi takimi jak Zambrów,
Ciechanowiec, Wysokie Mazowieckie, nie daje większych możliwości rozwoju przemysłu i zróżnicowanej
przedsiębiorczości (poza usługami towarzyszącymi rolnictwu). Potencjał do rozwoju przedsiębiorczości drzemie
jednak w mieszkańcach obszaru LGD, potrzebujących wsparcia w zakresie ukierunkowania ich działalności i
dokapitalizowania przedsiębiorstw na starcie, na przykład poprzez premie czy dotacje na prowadzenie
działalności gospodarczej. W ten sposób planuje się eliminowanie zjawiska ubóstwa i wykluczenia społecznego.
Szczególną grupą, w przekonaniu uczestników konsultacji, wymagającą wsparcia na rynku pracy są osoby młode
(do 29 r.ż.), wśród której panuje wysokie bezrobocie – co potwierdza również przeprowadzona diagnoza. Drugą
defaworyzowaną na rynku pracy grupą są osoby starsze (po 50 r.ż.), które przedwcześnie wypadają z rynku
pracy. To właśnie do tych grup w szczególności kierowane będzie wsparcie.
Kolejnym istotnym obszarem zainteresowań LGD jest zagadnienie niedostatecznej identyfikacji i promocji
produktów lokalnych. W znacznej mierze uczestnicy konsultacji identyfikują i wykazują się znajomością
produktów lokalnych. Niemniej jednak oferta ta nie jest powszechnie rozpoznawalna i zintegrowana w sieć
współpracy i wzajemnej dystrybucji. LGD przewiduje szereg działań w tym zakresie, zwłaszcza w kontekście
podjęcia inicjatywy identyfikowania i standaryzowania produktów lokalnych w zakresie wspólnej marki i
promocji, celem większego wykorzystania potencjału produktów charakterystycznych dla regionu. LGD mając
na uwadze znaczenie tego obszaru potencjalnych działań, podejmie się realizacji projektu współpracy, celem
bezpośredniego oddziaływania i koordynowania działań w tym zakresie.
Cel zgodny jest z celami PROW na lata 2014-2020 nr 6. Włączenie społeczne, redukcja ubóstwa i promowanie
rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich.
OCZEKIWANE REZULTATY
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba utworzonych miejsc pracy
0
47 szt.
Ankieta rocznie XII.2022 EFRRO
monitor
W
ująca
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 2.1.1. Wartość bazowa- zero, wartość
docelowa: oszacowana na podstawie sumy planowanych do dofinansowania przedsiębiorstw, w których każdy w
wyniku operacji utworzy min. 1 miejsce pracy.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie przedsiębiorczości. Wskaźnik kluczowy dla PROW 2014-2020.
Liczba projektów skierowanych do
0
2 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
następujących grup docelowych:
monitor
przedsiębiorcy/grupy
ująca
defaworyzowane (określone w LSR)/
młodzież /turyści /inne
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 2.1.2. Wartość bazowa-zero, wartość
docelowa: oszacowana na podstawie sumy zaplanowanych do realizacji projektów współpracy podczas
wdrażania niniejszej LSR.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie projektów współpracy.
TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ
2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD
 Premie w wysokości 75 tys. zł na założenie pozarolniczej działalności gospodarczej
 Wsparcie na rzecz rozwoju działalności gospodarczej w postaci zwrotu 70% poniesionych kosztów
kwalifikowalnych, ale nie więcej niż 300 tyś zł, pod warunkiem utworzenia min. 1 nowego miejsca
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pracy, co jest zgodne z wytycznymi programu.
Uzasadnienie:
Rosnący problem ubóstwa koncentruje się przede wszystkim na braku miejsc pracy dla mieszkańców LGD.
Gospodarka regionu jest monofunkcyjna i w dużej mierze opiera się na produkcji mleka. Zbyt mało rozwinięty
jest przemysł i przetwórstwo innych gałęzi. Duże bezrobocie wśród osób młodych, przyczynia się do braku
większych perspektywy do życia, zwłaszcza na terenach wiejskich, co stanowi zagrożenie niekorzystnych zmian
demograficznych obszaru LGD. LGD może temu zapobiec, a także umożliwić tworzenie nowych miejsc pracy i
wzmocnić potencjał rozwoju gospodarki, która opierać się może na produkcji, handlu a także na drobnych
usługach dla mieszkańców (opartych głównie na lokalnych zasobach). LGD dużą część środków kieruje na
rozwój przedsiębiorczości, głównie zakładanie działalności gospodarczych, ale także rozwój już istniejących.
Ułatwianie różnicowania działalności, zakładania małych przedsiębiorstw i tworzenia miejsc pracy to kluczowe
cele dla programu PROW na lata 2014-2020, stąd aż 50% budżetu działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność skierowane jest na tworzenie
miejsc pracy.
Określenie wysokości wsparcia w postaci premii na utworzenie miejsca pracy wynika z dotychczasowych
doświadczeń z poprzedniej perspektywy. Znaczna część wniosków, dotyczących rozwoju lokalnej
przedsiębiorczości i jej dywersyfikacji w kierunku działalności nierolniczych, opiewała na kwotę niższą niż
maksymalna kwota wsparcia, określona dla programu. Średnia wartość wsparcia dla 1 przedsiębiorcy wynosiła
ok. 42 tyś zł (alokacja: 677446,50 zł/16 utworzonych miejsc pracy), co stanowiło mniej niż połowę możliwych
do pozyskania środków. Zdecydowanie większa część wnioskodawców była ubezpieczona w KRUS. W
działaniu skierowanym do przedsiębiorców ubezpieczonych w ZUS udzielono tylko jednej dotacji. Wynika to
oczywiście z niższych kosztów prowadzenia działalności przez tych pierwszych. Stąd, aby stworzyć bardziej
preferencyjne warunki korzystania z dotacji dla osób ubezpieczonych w ZUS, co w obecnej perspektywie
stanowi wymóg programu, a dodatkowo uwzględnić doświadczenia z poprzednich lat, planuje się ustalenie
wartości wsparcia na poziomie 75% maksymalnej kwoty pomocy.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba operacji polegających na
0
40 szt.
Ankieta rocznie XII.2022 EFRRO
utworzeniu nowego
monitor
W
przedsiębiorstwa
ująca
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że 60% środków z dz. 19.2 PROW, tj. 3 mln zł
przeznaczone zostanie na utworzenie nowego przedsiębiorstwa. Wskaźnik zostanie osiągnięty poprzez udzielenie
40 premii w kwocie 75 tys. zł. każda.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie przedsiębiorczości. Wskaźnik kluczowy dla PROW 2014-2020.
Liczba operacji polegających na
0
10 szt.
Ankieta rocznie XII.2022 EFRRO
rozwoju istniejącego
monitor
W
przedsiębiorstwa
ująca
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że 40% środków z dz. 19.2 PROW, tj. 2 mln zł
przeznaczone zostanie na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Wskaźnik zostanie osiągnięty poprzez udzielenie
min. 10 dotacji, przy czym średnia wartość wynosić będzie do 200 tys. zł.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie przedsiębiorczości. Wskaźnik kluczowy dla PROW 2014-2020.
2.1.2. Współpraca na rzecz promocji produktów lokalnych.
 Działania typu: szkolenia, doradztwo, identyfikacja i promocja, odpowiednie oznakowanie, konkursy na
produkt lokalny, publikacje dotyczące wykorzystania produktów lub usług bazujących na lokalnych
zasobach, warsztaty, wyjazdy studyjne, udział w targach, itp.
Uzasadnienie:
Dziedzictwo lokalne, w tym wyroby kulinarne, oparte na produktach pochodzących od lokalnych producentów
żywności, wyróżniających się niskim przetworzeniem i skażeniem substancjami toksycznymi, stanowią
niedoceniony i zbyt mało wykorzystany potencjał regionu. Bogate dziedzictwo kulinarne zagrożone jest w
obecnych czasach, zalewającymi rynki żywności produktami wysokoprzetworzonymi. Jednocześnie obserwuje
się trend zdrowego stylu życia, a także ukierunkowany na turystykę wiejską. Zmęczeni życiem miejskim, a także
nie zainteresowani niskiej jakości żywnością, turyści szukają na terenach wiejskich odpoczynku oraz tzw.
smaków dzieciństwa. Produkty lokalne, czy to żywnościowe, czy oferty turystyczne, a nawet usługi, bazujące na
lokalnych walorach regionu, mogą stanowić dodatkowe źródło dochodów dla mieszkańców LGD. Stąd
potrzebne są działania informacyjne, promocyjne i identyfikacyjne na rzecz wprowadzania tych produktów do
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sprzedaży, poprzez stworzenie nowej oferty lub jej urozmaicenie, świadczonej np. przez podmioty w branży
turystycznej. LGD zaplanowało podjąć się tego zadania poprzez działanie 19.3 Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania w ramach PROW 2014-2020.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba zrealizowanych projektów
0
2 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
współpracy w tym projektów
monitor
współpracy międzynarodowej
ująca
Wartość docelowa: LGD zaplanowało realizację dwóch projektów współpracy w obszarze produktów lokalnych,
jako kontynuację działań z poprzedniej perspektywy finansowej 2007-2013.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie projektów współpracy.
Liczba LGD uczestniczących w
0
3 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
projektach współpracy
monitor
ująca
Wartość docelowa: LGD będzie kontynuowało współpracę z sąsiednim LGD analogicznie do poprzedniej
perspektywy finansowej, przy czym zamierza włączyć w tą współpracę trzeci podmiot z poza granic Polski.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie projektów współpracy.
Cel szczegółowy:
2.2. Powrót na rynek pracy mieszkańców LGD znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji społecznogospodarczej
Według statystyk problem ubóstwa i wykluczenia społecznego na obszarze LGD jest dotkliwy. Mimo że
statystyki, dotyczące wskaźnika bezrobocia są relatywnie niskie, to znaczna jego część nie jest rejestrowa. Osoby
zagrożone wykluczeniem społecznym są nieaktywne zawodowo i wykazują często postawę bierną i
roszczeniową. Ważne jest zatem podjęcie działań, mających na celu podniesienie ich aktywności zawodowej i
powrót na rynek pracy. Osobom bezrobotnym i biernym zawodowo towarzyszy często brak wsparcia ze strony
otoczenia, brak odpowiednich ofert pracy, a także niedostateczne kompetencje zawodowe, często
zdezaktualizowane w stosunku do wymogów lokalnego rynku pracy. Jednocześnie LGD obserwuje, iż ze
względu na niewystarczającą liczbę miejsc pracy, w tym poza rolnictwem, wiele osób migruje do większych
ośrodków miejskich, w tym do aglomeracji białostockiej i warszawskiej. W związku z powyższym w ramach
działań strategicznych przewidzianych w LSR podjęcie działań w tym kierunku. Wsparciem objęci zostaną
mieszkańcy LGD bierni zawodowo, w tym w szczególności: długotrwale bezrobotni, kobiety, osoby po 50 roku
życia, niepełnosprawni i osoby o niskich kwalifikacjach.
Cel ten jest zgodny z celami, jakie zakłada RPOWP na lata 2014-2020, tj. z CT 8. Promowanie trwałego i
wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników.
Preferowane będą operacje o charakterze innowacyjnym. Przez innowacyjność rozumie się zastosowanie lub
wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu
poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR
(przyrodniczych, historycznych, kulturalnych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe,
niestandardowe wykorzystanie czy promocja.
OCZEKIWANE REZULTATY
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba utworzonych miejsc pracy w
0
35 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
ramach udzielonych z EFS środków
monitor
na podjęcie działalności gospodarczej
ująca
Wartość docelowa adekwatna dla wartości wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 2.2.1.Każda osoba, której
zostanie udzielone wsparcie utworzy min. 1 miejsce pracy.
Wskaźnik adekwatny do założonego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ
2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy
 Bezzwrotne dotacje dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo wraz ze wsparciem doradczym oraz
wsparciem inwestycyjnym i pomostowym dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą.
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Uzasadnienie:
Pomoc osobom bezrobotnym lub nieaktywnym zawodowo poprzez ich aktywizację i włączenie na rynek pracy
to kluczowe wyzwanie stojące przed LGD. W związku z tym LGD zamierza zrealizować te działania angażując
się w proces powrotu osób na rynek pracy, poprzez projekt na rzecz promocji przedsiębiorczości i udzielenie
bezzwrotnych dotacji wraz ze wsparciem pomostowym na rzecz zakładania działalności gospodarczych. Proces
udzielenia wsparcia finansowego będzie poprzedzony wsparciem doradczym, zmierzającym do efektywnego
wykorzystania dotacji, a także odnalezienia się na lokalnym rynku pracy, celem eliminowania zdiagnozowanego
zagrożenia, dotyczącego niedostatecznej trwałości i efektywności udzielanego wsparcia.
LGD zakłada możliwość realizacji tego przedsięwzięcia samodzielnie, przy założeniu braku zgłoszenia zamiaru
realizacji takiego projektu na obszarze LGD przez inny podmiot.
Przedsięwzięcie spójne jest z RPOWP na lata 2014-2020 dz. 9.1 i typem projektu nr 3.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba osób pozostających bez pracy, 0
35 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFS
które otrzymały bezzwrotne środki na
monitor
podjęcie działalności gospodarczej w
ująca
programie
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, że ok. 19% środków z EFS przeznacza się na wsparcie
przedsiębiorczości. Przy założeniu (opracowanym na podstawie wymogów proceduralnych dla analogicznego
działania w osi głównej RPOWP) koszt udzielenia kompleksowego wsparcia dla 1 osoby wraz z obsługą projektu
waha się na poziomie ok. 47 tys zł. (szacunkowo 1 650 000/47 000= 35).
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 9.1 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.

Cel ogólny:
III. Dostępność i atrakcyjność infrastrukturalna obszaru
Jednym z najczęściej wskazywanych uwag w trakcie konsultacji społecznych było niedostateczne zaspokojenie
potrzeb w zakresie infrastruktury, pełniącej funkcje społeczne. Dbałość o jej dostępność i atrakcyjność
umożliwia zagospodarowanie wolnego czasu w sposób efektywny i korzystny zarówno dla jednostek, ale także
dla całej lokalnej społeczności. Konieczne jest zaangażowanie lokalnej społeczności w proces samo zaspokajania
istotnych problemów, w oparciu o tworzoną infrastrukturę, co zapewnia większy i efektywniejszy stopień jej
wykorzystania.
Ważnym aspektem jest także zadbanie o infrastrukturę techniczną, wykorzystywaną w indywidualnych
gospodarstwach domowych do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, co zapewnia dbałość o środowisko w
którym żyją mieszkańcy obszaru LGD, poprzez stopniowe ograniczanie emisji gazów cieplarnianych,
szkodliwych dla środowiska, a w konsekwencji dla samych mieszkańców. Wzmocnieniem tych działań będzie
także odpowiednia edukacja i kształtowanie postawy pro-ekologicznej, zmierzająca do upowszechniania takich
rozwiązań i zwiększenia stopnia ich wykorzystania.
Premiowane będą projekty skierowane do grup defaworyzowanych, określonych w diagnozie obszaru LGD.
WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA
Nazwa wskaźnika (jednostka miary) Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
bazowa
docelowa danych iwość
na
Saldo migracji wewnętrznych na
-485
-388
GUS
na
XII.2022
EFRROW
obszarze LGD
koniec
/EFRR
Wartość bazowa według danych GUS za rok 2014, która pokazuje zmianę migracji w stosunku do roku 2009. W
oparciu o dotychczasowe obserwacje, dostępność środków oraz zakres podejmowanych działań, wartość
docelową oszacowano na podstawie założenia, że w wyniku wszelkich działań nastąpi zmniejszenie
zaobserwowanej tendencji o 20%.
O jakości życia oprócz gwarancji pracy zarobkowej oraz dostępności do edukacji, świadczy powszechność
infrastruktury, pełniącej funkcje kulturalne i rekreacyjne. Przyczynia się to do zwiększenia zadowolenia z faktu
zamieszkania w danym miejscu, a także zmniejszenia wydatków na aktywność pozalekcyjną, czy poza godzinami
pracy mieszkańców LGD. Podobny efekt satysfakcji z zamieszkiwania na danym terenie, z dala od dużych miast,
daje upowszechnienie proekologicznej postawy i korzystania ze źródeł odnawialnych, bo oprócz oszczędności
korzystania z energii elektrycznej, a zatem i bieżących nakładów finansowych, otrzymujemy efekt czystszego
środowiska, co wpływa korzystnie także na zdrowie mieszkańców LGD. Wzrost takiej satysfakcji jakości życia
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mierzony jest wskaźnikiem migracji, a zatem odpływu i przypływu mieszkańców w gminach objętych LSR.
Wskaźnik jest zatem adekwatny do zakładanego celu.
Cel szczegółowy:
3.1. Poprawa stanu ogólnodostępnej infrastruktury technicznej i wsparcie działań na rzecz ochrony
środowiska
Diagnoza obszaru LGD oraz zagadnienia zgłaszane przez mieszkańców, wskazują na potrzebę podjęcia działań
wspierających wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Gminy z obszaru LGD chcą aktywnie uczestniczyć w
kształtowaniu lokalnej polityki ochrony środowiska, w tym w zakresie praktycznych działań na rzecz
wprowadzania i upowszechniania odnawialnych źródeł energii. Wpłynie to na poprawę efektywnego
gospodarowania zasobami energetycznymi oraz powszechniejsze wykorzystania OZE na terenie LGD.
Towarzyszyć temu będą działania uzupełniające, w ramach akcji szkoleniowych i promujących postawy
proekologiczne i świadomościowe w zakresie zachowania czystego środowiska, w tym upowszechniania
zagadnienia zmian klimatycznych.
Cel jest zgodny z celami przekrojowymi PROW 2014-2020: Innowacyjność, zmiana klimatu, środowisko.
Ponadto wykazuje także zgodność z RPOWP na lata 2014-2020 z CT 4. Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach.
OCZEKIWANE REZULTATY
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
0
220
MW
Ankieta
rocznie
XII.2022
EFRR
Produkcja energii elektrycznej z nowo
monitor
wybudowanych/nowych mocy
ująca
wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 3.1.1.
Wartość docelowa oszacowana wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do danego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadających typów projektów.
0
45 MW
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
Produkcja energii cieplnej z nowo
monitor
wybudowanych/nowych mocy
ująca
wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 3.1.1.
Wartość docelowa oszacowana wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do danego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadających typów projektów.
0
525 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
Liczba osób uczestniczących w
monitor
inicjatywach w zakresie postaw
ująca
proekologicznych
Wskaźnik rezultatu odpowiadający wskaźnikowi produktu przedsięwzięcia 3.1.2.
Wartość docelową oszacowano na podstawie założenia, w ramach którego: z broszurą informacyjną zapozna się
min. 200 osób, w konferencji udział weźmie 100 osób, w zajęciach wyjazdowych – 24 osoby, natomiast w cyklu
zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej udział weźmie 200 dzieci. Łącznie wsparcie w ramach tego przedsięwzięcia
skierowane zostanie do ok. 525 osób.
Rezultat przełoży się na osiągnięcie celu szczegółowego, jakim jest upowszechnianie postaw proekologicznych.
TYPY PRZEDSIEWZIĘĆ
3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej służącej mieszkańcom LGD
 Instalacje OZE w gospodarstwach domowych (np. fotowoltaiczne, kolektory słoneczne)
Uzasadnienie:
Wykorzystanie źródeł odnawialnych do produkcji energii cieplnej czy elektrycznej to bardzo dobre rozwiązania
dla gospodarstw domowych, zwłaszcza na terenach wiejskich, gdzie pobór energii jest dość duży, chociażby na
potrzeby gospodarstw rolnych. Koszt tych instalacji jest dla wielu mieszkańców zbyt wysoki, co sprawia iż
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pomimo chęci wprowadzania takich rozwiązań proekologicznych, są one często niemożliwe ze względów
finansowych. Jednocześnie potrzebna jest ciągła popularyzacja idei wykorzystywania energii ze źródeł
odnawialnych, celem zwiększenia dbałości o naturalne środowisko. Stąd potrzeba dotowania wykorzystania
instalacji produkującej energię elektryczną i cieplną w postaci ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych
w gospodarstwach domowych na użytek mieszkańców LGD.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba wybudowanych jednostek
0
90 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
wytwarzania energii elektrycznej z
monitor
OZE
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
Liczba wybudowanych jednostek
0
20 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
wytwarzania energii cieplnej z OZE
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
3.1.2. Upowszechnianie postaw pro-środowiskowych w społeczności lokalnej
 Akcja informacyjno-promocyjna wśród lokalnej społeczności z zakresu ochrony środowiska, cennych
wartości przyrodniczych, zapobiegania zmianom klimatu, wdrażania technologii i rozwiązań
proekologicznych oraz OZE, w tym za pośrednictwem portalu internetowego, a także wydanej broszury.
 Spotkania i wyjazdy poświęcone dobrym praktykom wykorzystania rozwiązań proekologicznych.
Uzasadnienie:
Mimo zauważalnego trendu związanego z upowszechnianiem postawy proekologicznej ciągle dostrzegalny jest
opór ze strony mieszkańców obszaru LGD wynikający z niedostatecznej wiedzy w zakresie wdrażania rozwiązań
proekologicznych w codziennym życiu. Konieczne jest prowadzenie szeroko pojętych działań informacyjnopromocyjnych wśród społeczności lokalnej. Promowanie idei wykorzystywania odnawialnych źródeł energii,
racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także dbałości o środowisko, zwłaszcza wśród osób
młodych przyczyni się do zwiększenia świadomości i realnego wpływania na stan naszego środowiska i
różnorodność klimatu. Działanie te jest zgodne z celami przekrojowym PROW na lata 2014-2020
Innowacyjność, zmiana klimatu, środowisko i realizowane będzie bezpośrednio przez LGD w ramach
działania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji tego programu.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba inicjatyw z zakresu postaw
0
4 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
proekologicznych
monitor
ująca
W ramach działań upowszechniających postawę i rozwiązania proekologiczne, jako element uzupełniający
działania w przedsięwzięciu 3.1.1. w okresach ogłaszanych konkursów na upowszechnianie rozwiązań
wykorzystujących OZE w gospodarstwach domowych, zaplanowano 4 inicjatywy, takie jak: broszura
informacyjna, konferencja, wyjazd oraz cykl zajęć dla dzieci i młodzieży szkolnej.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wpływający na realizację celu związanego z upowszechnianiem postaw
proekologicznych wśród mieszkańców.

Cel szczegółowy:
3.2. Zwiększenie dostępności mieszkańców do zrewitalizowanych obszarów służących poprawie jakości
życia mieszkańców LGD
Obszar LGD, poza kilkoma większymi ośrodkami miejskimi, charakteryzuje rozproszona sieć osadnicza.
Wpływa to na specyficzne więzi społeczne oparte o zaszłości historyczne. Mieszkańcy zauważają pogłębiające
się dysproporcje w rozwoju obszarów wiejskich (typowo rolniczych) i podmiejskich oraz miejskich. Deklarują
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potrzebę większego i bardziej powszechnego dostępu do infrastruktury kulturalnej i usług świadczonych przez
istniejące obiekty. Z drugiej zaś strony uczestnicy konsultacji przyznają, iż słabo wykorzystany jest potencjał
świetlic wiejskich oraz obiektów kulturalnych przy jednoczesnej niewystarczająco powszechnej infrastrukturze
rekreacyjnej i słabo zagospodarowanym potencjale przyrodniczym tego obszaru. W wielu miejscowościach od
lat zaniedbana jest przestrzeń publiczna, a także obserwowane jest niszczenie obiektów zabytkowych, które
mogłyby być wykorzystane na cele społeczne. Te wskazane przez uczestników konsultacji obszary problemowe
uzasadniają potrzebę równomiernego rozwoju obszaru LGD. Aby z jednej strony poprawiać jakość życia
mieszkańców, przyczyniać się do wzrostu aktywności społecznej i obywatelskiej w życiu społecznym,
kulturalnym i gospodarczym tego obszaru, przy jednoczesnej dbałości o obiekty dziedzictwa kulturowego
służące mieszkańcom.
OCZEKIWANE REZULTATY
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Otwarta przestrzeń utworzona lub
0
0,15 ha
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
rekultywowana na obszarach
monitor
miejskich
ująca
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 3.2.1 oraz 3.2.3.Wartość docelowa oszacowana
wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na podstawie zdiagnozowanych
problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do danego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadających typów projektów.
Wzrost liczby osób korzystających z
480 os.
4080 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
obiektów infrastruktury turystycznej i
monitor
rekreacyjnej
ująca
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 3.2.2 Wartość bazowa oraz docelowa
oszacowane wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na podstawie
zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania. Na podstawie informacji, zebranych w trakcie
konsultacji, wynika iż na obszarze LGD istnieją potrzeby modernizacji istniejącej infrastruktury, z której wg
stanu na koniec roku 2014 korzystało ok. 480 osób. Dotkliwsze są jednakże całkowite braki takiej infrastruktury,
obserwowane na obszarze wielu miejscowości gmin objętych LSR. W tym przypadku wartość bazowa wskaźnika
równa się zero. Ilość użytkowników liczona będzie w tej sytuacji od zera. Oszacowano, iż w związku z
interwencją nastąpi wzrost osób korzystających z danej infrastruktury łącznie o 3600 osób.
Wskaźnik adekwatny do danego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. dz. PROW w
zakresie dziedzictwa.
Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin 220 os.
620 os.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
w objętych wsparciem miejscach
monitor
należących do dziedzictwa
ująca
kulturalnego i naturalnego oraz
stanowiących atrakcje turystyczne
Rezultat adekwatny do wskaźnika produktu dla przedsięwzięcia 3.2.3.
Wartość bazowa oraz docelowa oszacowane na podstawie deklaracji potencjalnych beneficjentów, dotyczących
planowanych inwestycji w ramach danego działania. W ramach trzech obiektów, planowanych do odnowienia,
tylko jeden w obecnym stanie nadaje się do wykorzystywania na cele społeczne. Wg deklaracji w roku 2014 z
danego obiektu korzystało ok. 220 osób. W wyniku interwencji nastąpi wzrost tej liczby o 400 osób.
Wskaźnik adekwatny do danego celu, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadających typów projektów.
TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ
3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i przestrzeni użyteczności publicznej.
Projekty infrastrukturalne w zakresie:
 Uporządkowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej,
 Poprawy bezpieczeństwa publicznego,
 Przebudowy i adaptacji zdegradowanych obiektów, terenów i przestrzeni w celu przywrócenia lub
nadania im nowych funkcji, kulturalnych, społecznych, edukacyjnych,
 Poprawy estetyki oraz nadania walorów funkcjonalnych przestrzeni,
 Udostępnienia terenów dla mieszkańców.
Uzasadnienie:
Na obszarze LGD istnieją obszary i budynki, których stan uniemożliwia ich wykorzystanie na cele społeczne.
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Jednocześnie jakość życia, czy nasilające się problemy społeczne, wynikają w dużej mierze z braku
odpowiedniej oferty kulturalnej lub rekreacyjnej. Koniecznym jest zatem przywrócenie lokalnej społeczności
terenów i obiektów, znajdujących się w przestrzeni publicznej. Ważnym aspektem jest zaangażowanie
mieszkańców skupionych np. w organizacjach pozarządowych do wspólnego decydowania o sposobie
wykorzystania tej infrastruktury do celów społecznych. Elementem uzupełniającym do działań
infrastrukturalnych będą odpowiednie działania miękkie (o charakterze edukacyjnym, aktywizującym,
integracyjnym), w których wykorzystany zostanie kapitał lokalnej społeczności, tj. wiedza, doświadczenie i
zaangażowanie. Przedsięwzięcie spójne jest z RPOWP na lata 2014-2020 dz. 8.6 i typem projektu nr 9.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Powierzchnia zrewitalizowanych
0
7 ha
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
obszarów
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
Liczba wspartych obiektów
0
2 szt.
Ankieta rocznie XII.2022 EFRR
infrastruktury zlokalizowanych na
monitor
rewitalizowanych obszarach
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu. Wskaźnik kluczowy dla RPOWP na lata 2014-2020.
3.2.2. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje kulturalne, rekreacyjne.
 Budowa lub przebudowa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, kulturalnej lub rekreacyjnej, w tym
m.in.: placów zabaw, miejsc grillowo-ogniskowych, altan, boisk sportowych, siłowni zewnętrznych itp.
 Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych inwestycji wynosi 350000,00 zł.
Uzasadnienie:
Dany typ operacji odpowiada na wielokrotnie zgłaszane podczas konsultacji potrzeby, dotyczące zwiększenia
dostępności do oferty kulturalnej i rekreacyjnej na obszarze objętym LSR. Dostrzegalny jest trend rozwijania się
infrastruktury służącej mieszkańcom, a dodatkowo wzrastającej ich aktywności w uczestniczeniu w życiu
społecznym i kulturalnym. Jednocześnie ciągle widoczne są braki w zakresie m.in. świetlic wiejskich, obiektów
kulturalnych, infrastruktury sportowej, czy placów zabaw. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach PROW
na lata 2014-2020 i dz.19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność.
Preferowane będą operacje o charakterze innowacyjnym. Przez innowacyjność rozumie się zastosowanie lub
wprowadzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów (technologii), metod organizacji lub marketingu
poprzez praktyczne wykorzystanie lokalnych zasobów unikalnych i charakterystycznych na obszarze LSR
(przyrodniczych, historycznych, kulturalnych czy społecznych). Innowacyjne może być ich nietypowe,
niestandardowe wykorzystanie czy promocja.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba nowych lub
0
30 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRROW
zmodernizowanych obiektów
monitor
infrastruktury turystycznej i
ująca
rekreacyjnej
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. PROW w
zakresie dziedzictwa.
3.2.3. Inwestycje w obiekty działające w sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające do zwiększenia ich
dostępności dla mieszkańców
 Projekty dotyczące prac konserwatorskich, restauratorskich, odbudowy, przebudowy obiektów
zabytkowych (wpisanych do rejestru zabytków/ewidencji zabytków)
 Budowa towarzyszącej infrastruktury technicznej, informacyjnej oraz kompleksowe zagospodarowanie
terenu wokół obiektów dziedzictwa kulturowego
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Dostosowanie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego do potrzeb osób niepełnosprawnych
Zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń (np.
monitoring, instalacje alarmowe, przeciwpożarowe itp.)
Dostosowanie obiektów zabytkowych do działalności kulturalnej
Konserwacja muzealiów, starodruków, archiwaliów, księgozbiorów oraz innych zabytków ruchomych
wraz z dostosowaniem pomieszczeń do właściwego przechowywania zbiorów i ich zabezpieczenia
Zakup trwałego wyposażenia wpływającego na unowocześnienie obiektów kultury, w tym m.in. sprzętu
wystawienniczego, magazynowego, technicznego i multimedialnego

Uzasadnienie:
Na terenie LGD znajdują się zabytkowe obiekty, które mają szczególne znaczenie dla mieszkańców. Niestety ich
aktualny stan nie oddaje ich wartości, jaką mogą mieć dla rozwoju życia kulturalnego lokalnej społeczności.
Dlatego ważnym zadaniem dla rozwoju obszaru LGD jest przywrócenia stanu tych obiektów, wpisanych do
rejestru lub ewidencji zabytków, a także przywrócenia ich funkcji, lub dostosowania do pełnienia nowych
funkcji społecznych. Ważnym elementem realizacji danych operacji będzie włączenie lokalnej społeczności w
proces ich wdrażania (np. poprzez wspólną realizację projektu, zaangażowanie w działania dotyczące
wykorzystania odnowionej/dostosowanej infrastruktury na rzecz mieszkańców, poprzez utworzenie na jej
podstawie oferty kulturalnej, edukacyjnej, społecznej). Przedsięwzięcie realizowane w ramach dz. 8.6 RPOWP
na lata 2014-2020 i typu projektu nr 7.
Nazwa wskaźnika (jednostka
Wartość
Wartość
Źródło
Częstotl Wg stanu Fundusz
miary)
bazowa
docelowa danych iwość
na
Liczba zabytków nieruchomych /
0
2 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
ruchomych objętych wsparciem
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektu.
Liczba instytucji kultury objętych
0
1 szt.
Ankieta rocznie
XII.2022
EFRR
wsparciem
monitor
ująca
Wartość docelową oszacowano wg wskazań uczestników konsultacji oraz potencjalnych beneficjentów, na
podstawie zdiagnozowanych problemów i sposobów ich rozwiązania.
Wskaźnik adekwatny do przedsięwzięcia, wybrany z listy wskaźników rekomendowanych dla dz. 8.6 RPOWP dla
odpowiadającego typu projektów.
Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące sposobu określania i dokonywania pomiaru wskaźników
Wartość bazowa dla wskaźników produktu (dla poszczególnych przedsięwzięć) określona na poziomie zerowym, z
racji przyjęcia sposobu liczenia wskaźników produktu metodą statyczną, dotyczy pomiaru konkretnych efektów w
wyniku danej interwencji ze środków ujętych w LSR– wartość bazowa w tym przypadku wynosi zawsze „0”.
Źródło danych- sposób pozyskiwania danych odbywać się będzie zawsze w oparciu o ankietę monitorującą
beneficjentów, w przypadku działań konkursowych, a także ankietę monitorującą LGD, w przypadku działań
podejmowanych przez LGD. Szczegółowo o sposobie pomiaru osiągania wskaźników w rozdziale XII. Monitoring
i ewaluacja.
Częstotliwość i termin osiągnięcia wskaźników- dokonywanie pomiaru osiągania wskaźników odbywać się będzie
w każdym roku poprzez analizę składanych ankiet, o których mowa powyżej i ujmowanych w okresowych
raportach ewaluacyjnych w roku następującym po roku, którego pomiar dotyczy. Ostateczny pomiar dokonany
zostanie w I kwartale 2023 roku na podstawie ankiet złożonych do 31.XII.2022r. i dotyczyć będzie wszystkich
wskaźników osiągniętych wg stanu na ten dzień od początku wdrażania LSR. Szczegółowo o częstotliwości
pomiaru osiągania wskaźników w rozdziale XII. Monitoring i ewaluacja.
Wskaźniki zaczerpnięte z RPO WP na lata 2014-2020 dla adekwatnych typów projektów zgodne z definicjami
określonymi w takich dokumentacji jak:

20




Metodologia szacowania wartości docelowych dla wskaźników wybranych do realizacji w RPO WP na lata
2014-2020,
Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji Programów Operacyjnych na lata
2014-2020, w tym:
 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020- EFRR, FS,
 Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 2014-2020 EFS.
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