Załącznik nr 1 do naboru nr 1/2018
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

1.1. Aktywizacja niepracującej młodzieży i absolwentów
Przedsięwzięcia

1.1.1. profesjonalne szkolenia, doradztwo, poradnictwo i kursy zawodowe
Wskaźnik
Lp.

Nazwa wskaźnika
ujętego w LSR

1

liczba szkoleń/kursów

2

3

Liczba osób młodych,
które zwiększyły swoje
kompetencje i
kwalifikacje
potwierdzone
dokumentem / liczba
osób dobrze
oceniających
szkolenie
Zwiększenie szans na
zatrudnienie

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

sztuka

10

0

9

1

Liczba osób

50

0

45

5

Liczba osób

85

0

72

13

Cel ogólny LSR

1. Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR

1.1. Aktywizacja niepracującej młodzieży i absolwentów
Przedsięwzięcia

1.1.2. trening kompetencji miękkich (zarządzania czasem, komunikowania się, autoprezentacji,
planowania kariery, motywacji, umiejętności poszukiwania pracy i in.)
Wskaźnik
Lp.

Nazwa wskaźnika
ujętego w LSR

1

Liczba szkoleń/kursów

2

3

Liczba osób młodych,
które zwiększyły swoje
kompetencje i
kwalifikacje
potwierdzone
dokumentem / liczba
osób dobrze
oceniających
szkolenie
Zwiększenie szans na
zatrudnienie

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

sztuka

10

0

8

2

Liczba osób

60

0

48

12

Liczba osób

100

0

80

20

1

Cel ogólny LSR

1. Wzrost kapitału ludzkiego i społecznego na obszarze LGD
Cel(e) szczegółowe LSR

1.4. Rozwój wolontariatu, samopomocy i usług społecznych
Przedsięwzięcia

1.4.2. tworzenie klubów samopomocy, grup samokształceniowych, świetlic środowiskowych
i wsparcia wzajemnego
Wskaźnik
Lp.

1

2

3

Nazwa wskaźnika
ujętego w LSR
Liczba projektów
Liczba osób objętych
wsparciem / liczba
osób dobrze
oceniających wsparcie
dokumentem / liczba
osób dobrze
oceniających szkolenie
Zwiększenie liczby,
rodzajów i zakresu
inicjatyw pomocy
wzajemnej

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

sztuka

2

0

1

1

Liczba osób

30

0

15

15

Liczba osób

2

0

1

1

2

