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Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2017/G 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz 
zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

 

Cel ogólny LSR 

1. Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.2 Podwyższanie kompetencji i kwalifikacji zawodowych kobiet i osób bezrobotnych i wzrost 
świadomości ekologiczno-klimatycznej 

Przedsięwzięcia 

1.2.1. edukacja i doradztwo, w tym w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu, w tym 
adaptacji do zmian klimatu 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. miary 

Wartość 
wskaźnika z LSR 

Wartość 
zrealizowanych 

wskaźników z LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 

osiągnięcia w związku 
z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do 

realizacji 

1 Liczba szkoleń/kursów sztuka 2 0 1 1 

2 

Liczba osób z grup 
docelowych, które 
zwiększyły swoje 
kompetencje i 
kwalifikacje 
potwierdzone 
dokumentem / liczba 
osób dobrze 
oceniających 
szkolenie 

Liczba osób 20 0 10 10 

3 
Zwiększenie szans na 
zatrudnienie 

Liczba osób 20 0 10 10 

 

Cel ogólny LSR 

1. Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.3. Animacja i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych 

Przedsięwzięcia 

1.3.1. przedsięwzięcia w zakresie animacji i organizacji czasu wolnego 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. miary 

Wartość 
wskaźnika z LSR 

Wartość 
zrealizowanych 

wskaźników z LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 

osiągnięcia w związku 
z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do 

realizacji 

1 Liczba projektów sztuka 17 0 7 10 

2 

Liczba osób z grup 
celowych, która 
uczestniczyła 
w działaniach 
aktywizujących / liczba 
osób dobrze 
oceniających te 
działania 

Liczba osób 350 0 140 210 

3 

Zwiększenie 
aktywności i 
zintegrowania dzieci, 
młodzieży, osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 

Liczba osób 350 0 140 210 
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Cel ogólny LSR 

1. Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.3. Animacja i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych 

Przedsięwzięcia 

1.3.2. przedsięwzięcia na rzecz aktywnej integracji 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. miary 

Wartość 
wskaźnika z LSR 

Wartość 
zrealizowanych 

wskaźników z LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 

osiągnięcia w związku 
z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do 

realizacji 

1 Liczba projektów sztuka 10 0 5 5 

2 

Liczba osób z grup 
celowych, która 
uczestniczyła 
w działaniach 
aktywizujących / liczba 
osób dobrze 
oceniających te 
działania 

Liczba osób 200 0 100 100 

3 

Zwiększenie 
aktywności i 
zintegrowania dzieci, 
młodzieży, osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 

Liczba osób 200 0 100 100 

 

Cel ogólny LSR 

1. Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.3. Animacja i organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży oraz osób starszych i niepełnosprawnych 

Przedsięwzięcia 

1.3.3. działania aktywizacyjne, motywacyjne, integracyjne i szkoleniowe 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. miary 

Wartość 
wskaźnika z LSR 

Wartość 
zrealizowanych 

wskaźników z LSR 

Wartość wskaźnika 
planowana do 

osiągnięcia w związku 
z realizacją operacji 

Wartość wskaźnika 
z LSR pozostająca do 

realizacji 

1 Liczba projektów sztuka 5 0 3 2 

2 

Liczba osób z grup 
celowych, która 
uczestniczyła 
w działaniach 
aktywizujących / liczba 
osób dobrze 
oceniających te 
działania 

Liczba osób 100 0 60 40 

3 

Zwiększenie 
aktywności i 
zintegrowania dzieci, 
młodzieży, osób 
starszych i 
niepełnosprawnych 

Liczba osób 100 0 60 40 

 


