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Załącznik nr 1 

 

Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia  

oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

 

Cel ogólny LSR 

Poprawa warunków życia  lokalnej społeczności poprzez budowę i rozwój kapitału społecznego 

oraz rozwój infrastrukturalny obszaru LSR. 

Cel(e) szczegółowe LSR 

Budowa i rozwój społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o lokalne zasoby. 

Przedsięwzięcia 

Wspieranie różnorodnych form aktywności lokalnej w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych , także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych . 

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 i/lub 
warsztatów o 

charakterze 

edukacyjnym z 

zakresu ochrony 

środowiska i zmian 

klimatycznych. 

 

 sztuka 8 0 8 8 

2 

Liczba pikników o 

charakterze 

ekologicznym 

 

 sztuka 4 0 4 4 

3 

 Liczba oddolnych 

inicjatyw 

polegających na 

zagospodarowaniu 

czasu wolnego 

 

 sztuka 16 0 16 16 
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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 

4 

Liczba osób 

przeszkolonych w 

tym liczba osób z 

grup 

defaworyzowanych 

objętych wsparciem. 

 osoba 160 0 160 160 

5 

Liczba uczestników 

pikników 

ekologicznych, w tym 

uczestników z grup 

defaworyzowanych 

osoba 800 0 800 800 

6 

Liczba odbiorców 

oddolnych inicjatyw 

polegających na 

zagospodarowaniu 

czasu wolnego w tym 

odbiorców z grup 

defaworyzowanych 

osoba 800 0 800 800 
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