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 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” przedkłada propozycję 

aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemi Chełmskiej” 

na okres programowania 2014-2020, uwzględniającą oszczędności wynikające z różnic kursowych. 

 W aktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju proponuje się wprowadzenie zmian z zgodnie  

z tabelą poniżej.   

L.p. 
Nr punktu, w którym 

dokonano zmiany 

Zapis w pierwotnej 

wersji LSR 

Zapis w aktualnej 

wersji LSR 

Uzasadnienie 

konieczności 

wprowadzonej zmiany 

Rozdział V. Cele i wskaźniki 

4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych i szczegółowych oraz przedsięwzięć 

1. 

4. Przypisanie 

wskaźników do 

celów ogólnych i 

szczegółowych oraz 

przedsięwzięć 

 

 

Według wskaźników 

przypisanych do danych 

celów zakłada się, iż w 

ramach celu 1 zostanie 

zrealizowanych 38 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa (…) 

W wyniku realizacji 

tych działań zostanie 

utworzonych  41 miejsc  

pracy (w tym 

samozatrudnienie), a co 

najmniej 41 miejsc 

pracy zostanie 

utrzymanych. (…) 

Cel 3 przewiduje: (…) 

23 zmodernizowane lub 

wyposażone obiekty 

działające w sferze 

kultury (…) 

 

 

Według wskaźników 

przypisanych do danych 

celów zakłada się, iż w 

ramach celu 1 zostanie 

zrealizowanych 39 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa (…) 

W wyniku realizacji tych 

działań zostaną utworzone  

42 miejsca  pracy (w tym 

samozatrudnienie), a co 

najmniej 42 miejsca pracy 

zostaną utrzymane. (…) 

Cel 3 przewiduje: (…) 

25 zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów 

działających w sferze 

kultury (…) 

 

Zwiększono wartość 

docelową wskaźników   

w związku ze 

zwiększeniem alokacji 

dedykowanej na 

realizację operacji 

polegających na  

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa oraz 

operacji polegających 

na 

modernizacji lub 

wyposażeniu 

obiektów działających 

w sferze kultury. 

 

 

 

 

 

Rozdział V. Cele i wskaźniki 

5. Sposób prezentacji celów i wskaźników w treści LSR 

2. 

 

Wskaźniki 

rezultatu dla celów 

szczegółowych 

41 

 

42  

 

Zwiększono wartość 

docelową wskaźników 

Liczba utworzonych 

miejsc pracy / 
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W1.1  

Liczba 

utworzonych 

miejsc pracy / 

Liczba 

utrzymanych 

miejsc pracy 

 

Plan 2023 rok 

 

Liczba utrzymanych 

miejsc pracy 

  w związku ze 

zwiększeniem alokacji 

dedykowanej na 

realizację operacji 

polegających na  

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

(zwiększenie o szt.1).  

3. 

CEL OGÓLNY 1 

Przedsięwzięcie 

1.1.1  

 

Sposób realizacji/ 

Wskaźnik 

produktu wartość 

końcowa 2023 rok  

 

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

 

Wskaźnik produktu 

wartość końcowa 2023 

rok – 38 

 

 

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

 

Wskaźnik produktu 

wartość końcowa 2023 

rok – 39 

 

 

4. 

 

CEL OGÓLNY 1 

Przedsięwzięcie 

1.1.1  

 

Sposób realizacji 

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

 

konkurs 

901 749,18 EUR 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

 

konkurs 

905 695,64 EUR 

 

Dokonano 

zwiększenia alokacji 

dedykowanej na 

realizację operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa, o 

oszczędności w 

kwocie 3 946,46 Eur 

powstałe w ramach 

Przedsięwzięć 3.1.1 

(2 487,32 Eur), 3.2.1 

(72,30 Eur), 3.3.1 

(884,60 Eur), 3.3.2 

(502,24 Eur). 

  

5. 
CEL OGÓLNY 1/ 

suma 
973 951,12 EUR 977 897,58 EUR 

Podsumowano 

zaktualizowane 

kwoty. 

6. 

CEL OGÓLNY 3 

Wskaźniki 

rezultatu dla celów 

szczegółowych 

12 000 12 000 

Pomimo zwiększenia 

2 szt. wartości 

docelowej wskaźnika 

produktu Liczba 
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W3.2/3.3  

Liczba osób 

biorących udział w 

wydarzeniach/ 

imprezach 

(kulturalnych 

promujących 

lokalne 

dziedzictwo 

kulturowe) 

Plan 2023 rok 

 

nowych, 

zmodernizowanych 

lub wyposażonych 

obiektów / podmiotów 

działających  

w sferze kultury, nie 

dokonano zwiększenia 

docelowej wartości 

wskaźnika rezultatu 

Liczba osób biorących 

udział w 

wydarzeniach/ 

imprezach 

(kulturalnych 

promujących lokalne 

dziedzictwo 

kulturowe). 

Pozostając przy 

pierwotnie przyjętym 

poziomie wskaźnika 

rezultatu wzięto pod 

uwagę trwający  

przez długi czas stan 

epidemiczny 

spowodowany 

COVID-19, a co za 

tym idzie trwające 

przez 2 lata 

ograniczenia  

w zakresie szeroko 

rozumianego ruchu 

turystycznego, 

rekreacyjnego czy 

działań kulturalnych, 

znacząco negatywnie 

wpływające na liczbę 

osób do tej pory 

korzystających  

z obiektów 

infrastruktury 

kulturalnej oraz liczbę 

osób biorących udział 

w wydarzeniach/ 

imprezach 

(kulturalnych 

promujących lokalne 

dziedzictwo 

kulturowe). 
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7. 

 

CEL OGÓLNY 3 

Przedsięwzięcie 

3.1.1  

 

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

konkurs 

(190 680,86 EUR) 

projekt grantowy II 

(16 888,89 EUR) 

 

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba nowych obiektów 

infrastruktury turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

konkurs 

(179 384,01 EUR) 

projekt grantowy II 

(16 038,15 EUR) 

 

 

konkurs 

 Dokonano 

aktualizacji faktycznie 

wykorzystanej kwoty 

środków 

dedykowanych na 

realizację operacji  

w zakresie budowy 

nowych obiektów 

infrastruktury 

turystycznej  

i rekreacyjnej – 

zmniejszenie o kwotę  

11 296,85 Eur.  

 

projekt grantowy II 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej kwoty 

(zmniejszenie o 

850,74 Eur). 

 

Łączna oszczędność w 

kwocie 12 147,59 Eur 

została przeniesiona 

na realizację 

wskaźnika Liczba 

nowych, 

zmodernizowanych 

lub wyposażonych 

obiektów / podmiotów 

działających  

w sferze kultury 

w ramach 

Przedsięwzięcia 3.2.1. 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

 

 

konkurs 

(148 349,33 EUR) 

 

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba przebudowanych 

obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

 

 

konkurs 

(131 371,04 EUR) 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej kwoty 

środków 

dedykowanych na 

realizację operacji  

w zakresie 

przebudowy obiektów 

infrastruktury 

turystycznej  

i rekreacyjnej – 

zmniejszenie o kwotę  

16 978,29 Eur.  
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Oszczędność w 

kwocie 16 978,29 Eur  

została przeniesiona 

na realizację 

wskaźnika Liczba 

nowych, 

zmodernizowanych 

lub wyposażonych 

obiektów / podmiotów 

działających  

w sferze kultury 

w ramach 

Przedsięwzięcia 

3.2.1.(14 490,97 Eur) 

oraz na realizację 

wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1 

(2 487,32 Eur). 

8. 

CEL OGÓLNY 3 

Przedsięwzięcie 

3.2.1  

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydanych 

publikacji oraz 

wyprodukowanych filmów 

z zakresu dziedzictwa 

lokalnego 

 

projekt grantowy II 

(2 228,91 EUR) 

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydanych 

publikacji oraz 

wyprodukowanych filmów 

z zakresu dziedzictwa 

lokalnego 

 

projekt grantowy II 

(2 156,61 EUR) 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację 

wskaźnika w ramach  

projektu grantowego 

II – zmniejszenie o 

kwotę 72,30 Eur. 

 

Oszczędność w 

kwocie 72,30 Eur 

została przeniesiona 

na realizację 

wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

 

Wskaźnik produktu 

 

Wskaźnik produktu 

 

Dokonano 
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Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury 

 

konkurs 

(407 717,45 EUR) 

 

Wartość końcowa  

2023 rok/konkurs - 21 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury 

 

konkurs 

(434 356,01 EUR) 

 

Wartość końcowa  

2023 rok/konkurs - 23 

zwiększenia alokacji 

środków 

dedykowanych na 

realizację operacji  

w zakresie budowy, 

modernizacji i 

wyposażenia obiektów 

/ podmiotów 

działających  

w sferze kultury 

o kwotę  

26 638,56 EUR 

(oszczędność 

wygenerowana w 

ramach 

Przedsięwzięcia 

3.1.1). 

 

W związku ze 

zwiększeniem alokacji  

dokonano także 

zwiększenia wartości 

docelowej wskaźnika 

o 2 szt. (śr. 13 319,00 

Eur/ operacja).  

9. 

 

CEL OGÓLNY 3 

Przedsięwzięcie 

3.3.1  

 

Sposób realizacji  

 

Wskaźnik produktu 

Liczba zespołów 

artystycznych z terenu 

LGD, które wyposażone 

zostały w stroje  

i instrumenty 

 

projekt grantowy II 

(17 831,27 EUR) 

Wskaźnik produktu 

Liczba zespołów 

artystycznych z terenu 

LGD, które wyposażone 

zostały w stroje  

i instrumenty 

 

projekt grantowy II 

(17 241,00 EUR) 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację 

wskaźnika w ramach  

projektu grantowego 

II – zmniejszenie o 

kwotę 590,27 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydarzeń/imprez 

(kulturalnych 

promujących lokalne 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydarzeń/imprez 

(kulturalnych 

promujących lokalne 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 



 

7 

 

dziedzictwo kulturowe) 

 

projekt grantowy II 

(5 572,27 EUR) 

dziedzictwo kulturowe) 

 

projekt grantowy II 

(5 386,39 EUR) 

na realizację 

wskaźnika w ramach  

projektu grantowego 

II – zmniejszenie o 

kwotę 185,88 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

Wskaźnik produktu 

Liczba zorganizowanych 

warsztatów z zakresu 

twórczości ludowej 

 

projekt grantowy II 

(3 343,36 EUR) 

Wskaźnik produktu 

Liczba zorganizowanych 

warsztatów z zakresu 

twórczości ludowej 

 

projekt grantowy II 

(3 234,91 EUR) 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację 

wskaźnika w ramach  

projektu grantowego 

II – zmniejszenie o 

kwotę 108,45 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

 

10. 

 

 

CEL OGÓLNY 3 

Przedsięwzięcie 

3.3.2  

 

Sposób realizacji  

 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydanych 

publikacji, przewodników, 

map turystycznych 

 

projekt grantowy II 

(2 920,99 EUR) 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydanych 

publikacji, przewodników, 

map turystycznych 

 

projekt grantowy II 

(2 671,80 EUR) 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację 

wskaźnika w ramach  

projektu grantowego 

II – zmniejszenie o 

kwotę 249,19 Eur. 

 

Oszczędność 
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przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydarzeń/imprez 

(promujących walory 

turystyczne obszaru) 

 

projekt grantowy II 

(7 801,18 EUR) 

Wskaźnik produktu 

Liczba wydarzeń/imprez 

(promujących walory 

turystyczne obszaru) 

 

projekt grantowy II 

(7 548,13 EUR) 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację 

wskaźnika w ramach  

projektu grantowego 

II – zmniejszenie o 

kwotę 253,05 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających 

na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

11. 

 

CEL OGÓLNY 3/ 

suma 

 

1 095 585,77 EUR 1 091 639,31 EUR 

Podsumowano 

zaktualizowane 

kwoty. 

12. 

 

Wskaźniki 

dotyczące kosztów 

bieżących/ 

2. Wskaźnik 

rezultatu 

liczba podmiotów, 

które otrzymały 

wsparcie po 

uprzednim 

udzieleniu 

indywidualnego 

doradztwa w 

zakresie ubiegania 

się o wsparcie na 

41 42 

Zwiększono wartość 

wskaźnika rezultatu  

o szt.1 mając na 

uwadze planowane 

nabory wniosków oraz 

zakładając, iż nie 

każdy z podmiotów 

skorzysta z 

indywidualnego 

doradztwa biura LGD.  
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realizację LSR, 

świadczonego w 

biurze LGD oraz w 

Mobilnym Punkcie 

Informacyjno-

Doradczym 

 

Stan końcowy 

2023 rok 

Rozdział VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru.  

5. Informacja o realizacji projektów grantowych 

13. 

5. Informacja o 

realizacji 

projektów 

grantowych 

 

Realizacja drugiego 

projektu przyczyni się 

częściowo do powstania 

innowacyjnego produktu 

– lokalnej marki 

„Malowniczy Wschód” 

(…). Planowana wartość 

tego projektu to 56 586,87 

Eur. 

 

Realizacja drugiego 

projektu przyczyni się 

częściowo do powstania 

innowacyjnego produktu 

– lokalnej marki 

„Malowniczy Wschód” 

(…). Planowana wartość 

tego projektu to 54 276,99 

Eur. 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie 

wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację projektu 

grantowego II. 

Rozdział VIII. Budżet LSR 

14. 
Budżet LSR 

 

 

Na działania związane z 

rozwojem 

przedsiębiorczości na 

obszarze LGD zostanie 

przeznaczone  

973 826,12 EUR 

(50,03% całego 

budżetu). Pozostała 

część środków zostanie 

przeznaczona w 

większości na realizację 

działań, które wpłyną 

na zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

LGD – łącznie  

941 835,77 EUR, tj. 

48,39% (…). 

 

Na działania związane 

z rozwojem 

przedsiębiorczości na 

obszarze LGD zostanie 

przeznaczone 

977 772,58 EUR 

(50,23% całego 

budżetu). Pozostała 

część środków zostanie 

przeznaczona w 

większości na 

realizację działań, które 

wpłyną na zwiększenie 

atrakcyjności 

turystycznej obszaru 

LGD – łącznie 

937 889,31 EUR, tj. 

48,19% (…). 

 

Zaktualizowano kwoty 

dedykowane na 

poszczególne cele LSR. 

Alokację przeznaczoną 

na realizację celu 1 

zwiększono kwotę 

3 946,46 EUR.  

Alokację przeznaczoną 

na realizację celu 3 

zmniejszono o kwotę 

3 946,46 EUR. 

Zaktualizowano rozkład 

procentowy budżetu na 

cele 1 i 3 LSR. 

Budżet celu 3 pozostał 

bez zmian. 

Analogicznych zmian 

dokonano w tabeli 

przedstawiającej 
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powiązania budżetu z 

poszczególnymi celami 

LSR. 

15. 

Załącznik 3 – 

Budżet LSR 

PLAN 

FINANSOWY  

W ZAKRESIE 

PODDZIAŁANIA 

19.2  

PROW 2014-2020 

 

 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

 

 

Wkład EFRROW  

-675 949,57 

 

Budżet państwa  

- 386 363,13 

 

RAZEM 

-1 062 312,70 

 

 

 

Beneficjenci inni niż 

jednostki sektora 

finansów publicznych 

 

 

Wkład EFRROW  

-678 460,70 

 

Budżet państwa  

- 387 798,46 

 

RAZEM 

-1 066 259,16 

 

Zaktualizowano kwoty 

wskazane w Planie 

finansowym. 

 



 

11 

 

  

 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

 

Wkład EFRROW  

-562 608,38 

 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych  

-321 578,92 

 

RAZEM 

-884 187,30 

 

 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

 

Wkład EFRROW  

-560 097,25 

 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych  

-320 143,59 

 

RAZEM 

-880 240,84 

 

 

RAZEM 

 

Budżet państwa  

- 386 363,13 

 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych  

-321 578,92 

 

 

 

 

 

 

RAZEM 

 

Budżet państwa  

- 387 798,46 

 

Wkład własny będący 

wkładem krajowych 

środków publicznych  

-320 143,59 

 

 

 

 

 

Załącznik 4 – Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu 

16. 

 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

2016-2018 

 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco – 55% 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 492 320,25 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco – 54% 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 492 452,21 

 

Zaktualizowano wartość 

kwoty wykorzystanej na 

realizację wskaźnika  

w latach 2016-2018 oraz 

wartość % wskaźnika. 
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17. 

 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

2019-2021 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco -71% 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) – 132 942,07 

% realizacji wskaźnika 

narastająco -69% 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 133 229,36 

Zaktualizowano wartość 

kwoty wykorzystanej na 

realizację wskaźnika  

w latach 2019-2021 oraz 

wartość % wskaźnika. 

 

 

18. 

 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

2022-2023 

 

 

Wartość z jedn.miary   

– 11 sztuk 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 276 486,86 

 

Wartość z jedn.miary  

– 12 sztuk 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 280 014,07 

Zwiększono alokację 

dedykowaną na 

realizację wskaźnika w 

latach 2022-2023 o 

kwotę 3 946,46 Eur. 

Zwiększono ponadto 

wartość docelową 

wskaźnika o szt.1 

 w związku ze 

zwiększeniem alokacji. 

 

Mając na uwadze kwotę 

dofinansowania, o którą 

mogą ubiegać się 

wnioskodawcy (nie 

mniej i nie więcej niż 

100 000,00 zł tj. 

25 000,00 EUR liczone 

po kursie, po którym 

LGD ogłasza nabory 

wniosków 4,00 PLN/1 

EUR), w ramach 

zaplanowanej alokacji 

możliwe, a przede 

wszystkim bezpieczne  

z punktu widzenia 

dostępnych środków, jest 

udzielenie dodatkowo 1, 

a nie 2 dofinansowań (na 

dodatkowy nabór 

planowana jest kwota 

45 500,00 EUR/ 

25 000,00 EUR = 1,82 

dotacji). Być może  

w wyniku różnic 

19. 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

RAZEM 2016-2023 

Razem wartość 

wskaźników – 38 sztuk 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 901 749,18 

Razem wartość 

wskaźników – 39 sztuk 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 905 695,64 
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kursowych zostaną 

wygenerowane środki 

umożliwiające wsparcie 

jeszcze jednej operacji 

polegającej na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa (będzie 

to realne jeśli kurs EUR 

nie spadnie poniżej 4,4 

PLN, zostanie wówczas 

osiągnięta wyższa 

wartość wskaźnika), ale 

na chwilę obecną nie 

można tego z całą 

pewnością  przewidzieć 

czy też zagwarantować  

z uwagi na zmieniający 

się kurs EURO. 

Zaplanowanie wartości 

większej niż na dzień 

dzisiejszy jest de facto 

możliwa do osiągnięcia, 

może oznaczać, iż 

zabraknie środków na 

realizację nadmiernie 

zaplanowanych 

wskaźników. 

20. 

 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

2019-2021 

 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco – 100% 

 

Wartość z jedn.miary  – 

1 sztuka 
 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 25 252,33 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco – 0% 

 

Wartość z jedn.miary  

– 0 sztuk 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) – 252,33 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

alokacji na realizację 

wskaźnika, % realizacji 

wskaźnika oraz 

osiągniętej wartości.   

21. 

 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

Wartość z jedn.miary  – 

0 sztuk 
 

% realizacji wskaźnika 

narastająco – 0% 

 

 

Planowane wsparcie 

Wartość z jedn.miary  

– 1 sztuka 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco – 100% 

 

 

Planowane wsparcie 
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polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

2022-2023 

 

(EUR) - 0 (EUR) - 25 000,00 

22. 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 

Razem cel 

szczegółowy 1.1 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2016-2018 

- 539 144,86 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

- 158 194,40 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

- 276 486,86 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

2016-2023 

- 973 826,12 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2016-2018 

-539 276,82 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-133 481,69 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-305 014,07 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  
2016-2023 

-977 772,58 

 

 

Podsumowano 

zaktualizowane kwoty. 

23. Razem cel ogólny 1 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2016-2018 

- 539 219,86 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

- 158 244,40 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

- 276 486,86 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

2016-2023 

- 973 951,12 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2016-2018 

-539 351,82 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-133 531,69 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-305 014,07 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  
2016-2023 

-977 897,58 

 

24. 

Razem planowane 

wsparcie na 

przedsięwzięcia 

związane z 

tworzeniem lub 

utrzymaniem miejsc 

pracy w ramach 

poddziałania 

Realizacja LSR 

PROW/ 

973 826,12 (EUR) 

 

50,03% 

977 772,58 (EUR) 

 

50,23% 
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% budżetu 

poddziałania 

Realizacja LSR 

 

25. 

Przedsięwzięcie 

3.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba nowych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

2019-2021 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR)  

- 16 888,89 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR)  

- 16 038,15 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

kwoty na realizację 

wskaźnika w latach 

2019-2021.  

 

26. 

 

Przedsięwzięcie 

3.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba nowych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

2022-2023 

 

Planowane wsparcie 

(EUR)  

- 92 797,46 

 

Planowane wsparcie 

(EUR)  

- 81 500,61 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

kwoty na realizację 

wskaźnika w latach 

2022-2023.  

 

27. 

Przedsięwzięcie 

3.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba nowych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej 

 

2016-2023 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 207 569,75 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 195 422,16 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

kwoty na realizację 

wskaźnika w latach 

2016-2023.  

Oszczędność w kwocie 

12 147,59 Eur została 

przeniesiona  

na realizację wskaźnika 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury 

w ramach 

Przedsięwzięcia 3.2.1. 

28. 

Przedsięwzięcie 

3.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

 

Planowane wsparcie 

(EUR)  

- 132 416,83 

 

Planowane wsparcie 

(EUR)  

- 115 438,54 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

kwoty na realizację 

wskaźnika w latach 
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przebudowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej  

 

2022-2023 

2022-2023.  

 

  

29. 

 

Przedsięwzięcie 

3.1.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

przebudowanych 

obiektów 

infrastruktury 

turystycznej 

i rekreacyjnej  

 

2016-2023 

 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 148 349,33 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 131 371,04 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

kwoty na realizację 

wskaźnika w latach 

2016-2023.  

Oszczędność w kwocie 

16 978,29 Eur  została 

przeniesiona na 

realizację wskaźnika 

Liczba nowych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury 

w ramach 

Przedsięwzięcia 

3.2.1.(14 490,97 Eur) 

oraz na realizację 

wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1  

(2 487,32 Eur). 

30. 
Razem cel 

szczegółowy 3.1 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

- 16 888,89 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

- 225 214,29 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 355 919,08  

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-16 038,15 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-196 939,15 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 326 793,20 

 

Podsumowano 

zaktualizowane kwoty. 



 

17 

 

31. 

Przedsięwzięcie 

3.2.1 

 

Wskaźnik  

Liczba wydanych 

publikacji oraz  

wyprodukowanych 

filmów z zakresu 

dziedzictwa 

lokalnego 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-2 228,91/ Realizacja 

LSR 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

2016-2023 

 2 228,91/ Realizacja 

LSR 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-2 156,61/ Realizacja 

LSR 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

2016-2023 

- 2 156,61/ Realizacja 

LSR 

 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację wskaźnika 

w ramach  projektu 

grantowego II – 

zmniejszenie o kwotę 

72,30 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1 

 

32. 

Przedsięwzięcie 

3.2.1 

 

Wskaźnik  

Liczba nowych, 

zmodernizowanych 

lub wyposażonych 

obiektów / 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

 

2016-2018 

 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco -  61% 

 

 

 

% realizacji wskaźnika 

narastająco – 56% 

 

 

Zaktualizowano % 

wartość realizacji 

wskaźnika osiągniętą  

w latach 2016-2018. 

 

  

33. 

Przedsięwzięcie 

3.2.1 

 

Wskaźnik  

Liczba nowych, 

zmodernizowanych 

lub wyposażonych 

obiektów / 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

2022-2023 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 196 665,46 

 

 

Wartość z jedn. miary -  

9 sztuk 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 223 304,02 

 

 

Wartość z jedn. miary -  

11 sztuk 

 

Dokonano zwiększenia  

alokacji środków 

dedykowanych na 

realizację operacji  

w zakresie budowy, 

modernizacji i 

wyposażenia obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury 

o kwotę  

26 638,56 EUR 

(oszczędność w ramach 

Przedsięwzięcia 3.1.1). 

 

W związku ze 

zwiększeniem alokacji  
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dokonano także 

zwiększenia wartości 

docelowej wskaźnika o 2 

szt. (śr. 13 319,00 Eur/ 

operacja). 

Mając na uwadze 

sugestie zgłaszane przez 

jednostki samorządu 

terytorialnego i gminne 

centra kultury, które 

są głównymi 

interesariuszami 

dystrybuowanych przez 

LGD środków 

dedykowanych na 

wsparcie obiektów / 

podmiotów działających  

w sferze kultury, 

dotyczące zakresu 

planowanych prac i 

niestety stale rosnących 

kosztów realizacji tych 

prac, w ramach 

dodatkowych środków  

z PROW, na realizację 

operacji założono 

jednostkowe kwoty 

wsparcia śr.23 000,00 

Eur. 

Takie założenia odnośnie 

kwot wsparcia oraz 

wartości przypisanych 

im wskaźników stanowią 

odpowiedź na realne 

potrzeby zgłaszane przez 

beneficjentów środków 

dystrybuowanych przez 

LGD, i co istotne 

umożliwią realizację 

planowanych inwestycji 

w większym zakresie i 

lepszej jakości niż to ma 

miejsce w przypadku 

inwestycji o niewielkim 

budżecie. 

Inwestycje będą 

zdecydowanie bardziej 

zauważalne i użyteczne 
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dla lokalnych 

społeczności, których 

potrzeby mają choć  

w części realizować 

działania finansowane  

w ramach LSR. 

34. 

Przedsięwzięcie 

3.2.1 

 

Wskaźnik  

Liczba nowych, 

zmodernizowanych 

lub wyposażonych 

obiektów / 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

RAZEM 2016-2023 

Razem wartość 

wskaźników – 23 

sztuki 
 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 417 031,91 

Razem wartość 

wskaźników – 25 sztuk  

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 443 670,47 

 

Zaktualizowano kwotę 

środków dedykowanych 

na realizację wskaźnika 

w latach 2016-2023 oraz 

zwiększono wartość 

docelową wskaźnika.  

 

Alokację zwiększono   

o kwotę  

26 638,56 EUR. 

 

 

35. 
Razem cel 

szczegółowy 3.2 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

- 2 228,91 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

- 196 665,46 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

2016-2023 

- 542 711,78 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-2 156,61 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-223 304,02 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  
2016-2023 

-569 278,04 

Podsumowano 

zaktualizowane kwoty. 

36. 

Przedsięwzięcie 

3.3.1 

 

Wskaźnik  

Liczba zespołów 

artystycznych z 

terenu LGD, które 

wyposażone zostały 

w stroje  

i instrumenty 

2019-2021 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) – 17 831,27 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) – 17 241,00 

 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację wskaźnika 

w ramach  projektu 

grantowego II – 

zmniejszenie o kwotę 

590,27 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

37. 

Przedsięwzięcie 

3.3.1 

 

Wskaźnik  

Liczba zespołów 

artystycznych z 

terenu LGD, które 

wyposażone zostały 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 24 817,11 

 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 24 226,84 
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w stroje  

i instrumenty 

RAZEM 2016-2023 

38. 

Przedsięwzięcie 

3.3.1 

 

Wskaźnik  

Liczba wydarzeń 

/imprez (kulturalnych 

promujących lokalne 

dziedzictwo 

kulturowe) 

2019-2021 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 5 572,27 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 5 386,39 

 

 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację wskaźnika 

w ramach  projektu 

grantowego II – 

zmniejszenie o kwotę 

185,88 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

39. 

Przedsięwzięcie 

3.3.1 

 

Wskaźnik  

Liczba wydarzeń 

/imprez (kulturalnych 

promujących lokalne 

dziedzictwo 

kulturowe) 

RAZEM 2016-2023 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 5 572,27 

 

 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 5 386,39 

 

 

40. 

Przedsięwzięcie 

3.3.1 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zorganizowanych 

warsztatów z zakresu 

twórczości ludowej 

2019-2021 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 3 343,36 

 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 3 234,91 

 

 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację wskaźnika 

w ramach  projektu 

grantowego II – 

zmniejszenie o kwotę 

108,45 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

41. 

Przedsięwzięcie 

3.3.1 

Wskaźnik  

Liczba 

zorganizowanych 

warsztatów z zakresu 

twórczości ludowej 

RAZEM 2016-2023 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 3 343,36 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 3 234,91 

 

 

42. 

Przedsięwzięcie 

3.3.2 

 

Wskaźnik  

Liczba wydanych 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 2 920,99/ 
Realizacja LSR 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 2 671,80/ 
Realizacja LSR 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację wskaźnika 
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publikacji, 

przewodników, map 

turystycznych 

2019-2021 

 

 

 

 

w ramach  projektu 

grantowego II – 

zmniejszenie o kwotę 

249,19 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

43. 

Przedsięwzięcie 

3.3.2 

 

Wskaźnik  

Liczba wydanych 

publikacji, 

przewodników, map 

turystycznych 

RAZEM 2016-2023 

Razem planowane 

(EUR) - 2 920,99/ 
Realizacja LSR 

 

 

 

 

 

 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  

- 2 671,80 

/ Realizacja LSR 

 

 

 

 

 

 

44. 

Przedsięwzięcie 

3.3.2 

 

Wskaźnik  

Liczba wydarzeń 

/imprez  

(promujących walory 

turystyczne obszaru) 

2019-2021 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 7 801,18/ 
Realizacja LSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 7 548,13/ 
Realizacja LSR  

 

 

 

 

 

Dokonano aktualizacji 

faktycznie wykorzystanej 

alokacji przeznaczonej 

na realizację wskaźnika 

w ramach  projektu 

grantowego II – 

zmniejszenie o kwotę 

253,05 Eur. 

 

Oszczędność 

przeniesiono na 

Oszczędność 

przeniesiono na 

realizację wskaźnika  

Liczba zrealizowanych 

operacji polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

w ramach 

Przedsięwzięcia 1.1.1. 

45. 

Przedsięwzięcie 

3.3.2 

 

Wskaźnik  

Liczba wydarzeń 

/imprez  

(promujących walory 

turystyczne obszaru) 

RAZEM 2016-2023 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 7 801,18/ 
Realizacja LSR  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) - 7 548,13/ 
Realizacja LSR  

 

 

 

 

 

46. 

Przedsięwzięcie 

3.3.3 

 

Wskaźnik  

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy  

 

2022-2023 

Wartość z jedn.miary  – 

1 sztuka 

(realizacja w 

przypadku 

pozyskania 

dodatkowych 

środków) 

 

Wartość z jedn.miary  

– 1 sztuka 

 

Usunięto zapis, ponieważ 

LGD pozyskało 

dodatkowe środki na 

realizację projektu 

współpracy. 
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47. 
Razem cel 

szczegółowy 3.3 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-37 469,07 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  
2016-2023 

-196 954,91 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-36 082,23 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR)  
2016-2023 

-195 568,07 

 

 

 

Podsumowano 

zaktualizowane kwoty. 

 

 

48. Razem cel ogólny 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-56 586,87 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-549 379,75 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR) 

2016-2023 

-1 095 585,77 

 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-54 276,99 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-547 743,17 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR) 

2016-2023 

-1 091 639,31 

 

49. Razem LSR, w tym: 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2016-2018 

- 1 065 027,12 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-220 931,27 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-827 366,61 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR) 

2016-2023 

-2 113 325,00 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2016-2018 

-1 065 159,08 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2019-2021 

-193 908,68 

 

Planowane wsparcie 

(EUR) 2022-2023 

-854 257,24 

 

Razem planowane 

wsparcie (EUR) 

2016-2023 

-2 113 325,00 

Załącznik 5 – Plan komunikacji 

50. 

 

Cel komunikacji 

 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru LGD o LSR, 

jej głównych celach, 

zasadach 

przyznawania 

 

Termin –  

II/2016 

I/2017 

I/2018 

I/2019 

I/2020 

 

Wskaźniki 
 

Liczna zamieszczonych 

 

Termin –  

II/2016 

I/2017 

I/2018 

I/2019 

I/2020 

2023 

 

Wskaźniki 
 

W związku z 

planowanymi w 2023 

roku dodatkowymi 

naborami wniosków, 

dokonano wydłużenia do 

2023 roku terminu 

osiągania wskaźników 

zaplanowanych w Planie 

Komunikacji oraz 

zaktualizowano wartości 

docelowe 
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pomocy oraz typach 

operacji, na których 

realizację będzie 

można otrzymać 

wsparcie. 

 

artykułów – 90 Liczna zamieszczonych 

artykułów – 92 

poszczególnych 

wskaźników. 

51. 

 

Cel komunikacji 

 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru LGD 

o planowanych 

konkursach i innych 

działaniach 

podejmowanych 

przez LGD, 

zwiększenie 

zaangażowania 

mieszkańców 

w działalność LGD 

oraz promocja 

dobrych praktyk. 

 

 

 

Termin –  

II/2016  

2017 

II/2018  

II/2019  

II/2020  

II/2021 

II/2022 

 

Wskaźniki 
 

Liczna zamieszczonych 

artykułów – 50 

 

 

 

 

Termin –  

II/2016  

2017 

II/2018  

II/2019  

II/2020  

II/2021 

II/2022 

2023 

 

Wskaźniki 
 

Liczba zamieszczonych 

artykułów – 53 

 

52. 

 

Cel komunikacji 

 

Poinformowanie 

mieszkańców 

obszaru LGD 

o ogłoszonym 

konkursie 

i terminach 

przyjmowania 

wniosków 

 

Termin –  

II/2016 

I/2017 

II/2017 

II/2018 

I/2019 

II/2019 

I/2020 

II/2021 

 

Wskaźniki 
 

Liczba opublikowanych 

artykułów – 68 

 

Liczba zamieszczonych 

wpisów – 9 

 

Termin –  

II/2016 

I/2017 

II/2017 

II/2018 

I/2019 

II/2019 

I/2020 

II/2021 

2023 

 

Wskaźniki 
 

Liczba 

opublikowanych 

artykułów – 70 

 

 

Liczba zamieszczonych 

wpisów – 11 

53. 

 

Cel komunikacji 

 

Informowanie 

o zasadach 

 

Termin –  

2016 

2017 

2018 

2019 

 

Termin –  

2016 

2017 

2018 

2019 
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rozliczania 

i realizacji projektów 

 

2020 

2021 

2022 

 

Wskaźniki 
 

Liczba zamieszczonych 

artykułów – 56 

 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

Wskaźniki 
 

Liczba zamieszczonych 

artykułów – 58 

 

54. 

 

Cel komunikacji 

 

Poinformowanie 

o wynikach konkursu  

 

Termin –  

 

2016-2022 

 

Wskaźniki 
 

Liczba opublikowanych  

artykułów – 12 

 

Termin –  

 

2016-2023 

 

Wskaźniki 
 

Liczba 

opublikowanych  

artykułów – 14 

55. 

 

Cel komunikacji 

 

Poznanie opinii 

o jakości działań 

podejmowanych 

przez LGD 

i usług 

doradczych 

świadczonych 

przez LGD 

Termin –  

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

 

 

Wskaźniki 
 

Liczba wypełnionych 

ankiet – 400 

 

Liczba opublikowanych 

raportów z monitoringu 

– 30 

 

Termin –  

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

2022 

2023 

 

Wskaźniki 
 

Liczba wypełnionych 

ankiet –410 

 

Liczba 

opublikowanych 

raportów z monitoringu 

– 31 

 

 


