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Tabela 1. Przedsięwzięcia zaplanowane w ramach RLKS wraz ze sposobem realizacji oraz uzasadnieniem  

PRZEDSIĘWZIĘCIE GRUPA 

DOCELOWA 
UZASADNIENIE (Z ODNIESIENIEM DO DIAGNOZY) PLANOWANE OPERACJE BENEFICJENCI 

OPERACJI  

1.1.1 Edukacja na rzecz 
zdrowia (w aspekcie 
psychicznym, fizycznym 
i społecznym) i 
bezpieczeństwa 
mieszkańców regionu 

wszyscy 
mieszkańcy 
obszaru LGD, w 
tym grupy 
defaworyzowane 
(seniorzy, os. 
niepełnosprawne) 

Na terenie „EUROGALICJI” zachodzi niekorzystny trend demograficzny polegający 
na powolnym, ale stałym wzroście liczby seniorów, zwłaszcza z najbardziej 
zaawansowanych grup wiekowych 80–84 oraz 85+, którym liczne deficyty (w tym 
zdrowotne) utrudniają życie codzienne i eliminują z życia społecznego i 
obywatelskiego . Ponadto znacząca liczba mieszkańców (w każdym wieku) 
prowadzi niezdrowy tryb życia; niska jest świadomość wpływu diety czy 
systematycznej aktywności fizycznej na ich aktualną oraz przyszłą sytuację. 
Mieszkańcy zdecydowanie rzadziej niż w województwie korzystają z usług 
medycznych, a sporadyczne kontakty ze służbą zdrowia ograniczają możliwy 
wpływ kampanii dotyczących profilaktyki chorób oraz upowszechnianie zachowań 
prozdrowotnych (m.in. dieta; ruch; systematyczne badania kontrolne) wśród ogółu 
mieszkańców wsi. W regionie wzrasta ruch kołowy i jednocześnie brakuje akcji 
uświadamiających mieszkańcom zagrożenia.  Wszystkie te aspekty obniżają 
jakość kapitału społecznego regionu i wymagają działań zapobiegających i 
naprawczych. Patrz – diagnoza p. 3.1.1; 3.1.5; 3.3.  

Projekt grantowy: 
- zajęcia edukacyjne (teoretyczne 
i praktyczne) dla różnych grup 
wiekowych mieszkańców 
upowszechniające zdrowy styl 
życia i aktywność społeczną . 
Projekt współpracy:  
- zajęcia szkoleniowo-edukacyjne 
dla mieszkańców i 
trenerów/instruktorów nordic 
walking; 
- zajęcia szkoleniowo-edukacyjne 
dla mieszkańców propagujące 
zdrowy styl życia i zasady 
bezpieczeństwa 

- podmioty sektora 
publicznego, 
społecznego, 
gospodarczego, 
grupy 
nieformalne, 
stowarzyszenia, 
osoby fizyczne;  
 

1.2.1 Organizacja 
kampanii społecznej, 
uwzględniającej 
przedsięwzięcia 
edukacyjne i 
promocyjne,  na rzecz 

wszyscy 
mieszkańcy 
obszaru LGD (w 
szczególności 
dzieci i młodzież, 
przedsiębiorcy, 

Warunkiem utrzymania dobrej kondycji ekologicznej „EUROGALICJI”, istotnej 
zarówno z punktu widzenia atrakcyjności turystycznej obszaru, jak i znaczącej dla 
jakości życia mieszkańców, jest podniesienie poziomu świadomości ekologicznej 
społeczności lokalnej; obecnie jest on niski, co potwierdza m.in. jedno z ostatnich 
miejsc, jakie uczestnicy spotkań konsultacyjnych przyznali działaniom na rzecz 
środowiska naturalnego, kategoryzując najważniejsze kierunki rozwoju obszaru 

Aktywizacja: 
- szkolenia dotyczące ochrony 
ekosystemów; 
- działania informacyjno-doradcze 
w zakresie ekologii, ochrony 
środowiska i odnawialnych źródeł 

- LGD 
„EUROGALICJA”;  



 
 

wzrostu wiedzy 
społeczności lokalnej nt. 
ochrony środowiska i 
zmian klimatycznych, 
kształtowania 
świadomych postaw 
konsumenckich i 
proekologicznych 

rolnicy, 
przedstawiciele 
sektora JST) 

LGD. Mieszkańcy zajmujący się od lat rolnictwem nie dostrzegają, że dokonująca 
się w ostatnich latach intensyfikacja produkcji i związane z nią stosowanie 
przemysłowych środków produkcji (nawozy mineralne, środki ochrony roślin) 
powoduje znaczące zagrożenie dla środowiska. Dążenie do maksymalizacji 
efektów produkcyjnych i ekonomicznych, zrozumiałe w kontekście niewielkiego 
areału upraw rolników z obszaru „EUROGALICJI”, prowadzi do zaniku naturalnej 
flory i fauny, zakłóca gospodarkę wodną i mikroklimat, i w konsekwencji 
niekorzystnie wpływa na wiele ekosystemów. Członkom społeczności 
„EUROGALICJI” brakuje wiedzy nt. nieodwracalności większości negatywnych 
zjawisk środowiskowych, tym bardziej że skutek większości działań jest 
niebezpośredni. Z uwagi na niską świadomość społeczną w tym zakresie – jednym 
z priorytetowych kierunków działania w ramach LSR na lata 2016–2023 będzie 
zmiana zachowań konsumenckich mieszkańców obszaru i budowanie ich 
świadomości ekologicznej. 
Patrz – diagnoza p. 3.3. 

energii; 
- animowanie społeczności 
lokalnych w zakresie 
wykorzystywania odnawialnych 
źródeł energii; 
- animowanie społeczności 
lokalnych w zakresie 
współodpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego; 
Projekt współpracy:  
- wydarzenia informacyjne/ 
szkoleniowe/ warsztatowe z 
zakresu ekologii i ochrony 
środowiska 

1.3.1 Budowa lub 
modernizacja 
niekomercyjnych 
obiektów infrastruktury 
rekreacyjno-
wypoczynkowej i 
turystycznej 

wszyscy 
mieszkańcy LGD, 
turyści 

Uczestnicy konsultacji społecznych nisko oceniają stan gminnych obiektów 
sportowych (boisk, stadionów, hal). Brakuje także infrastruktury rekreacyjnej 
(siłowni na świeżym powietrzu, ścieżek biegowych i turystycznych), które 
zachęcałyby mieszkańców do aktywności fizycznej, co pomagałoby budować 
świadomość mieszkańców nt. jej zalet. Wciąż ogromna jest liczba mieszkańców 
uznających regularne uprawianie sportu za fanaberię oraz takich, którzy z różnych 
względów są wykluczeni z aktywności sportowej (niepełnosprawni, seniorzy). Stąd 
też jednym z priorytetowych kierunków działań planowych przez LGD jest 
propagowanie zdrowego stylu życia, którego znaczącą częścią jest regularna 
aktywność fizyczna, obejmujące zarówno rozwój infrastruktury rekreacyjno-
sportowej, jak i stworzenie oferty edukacyjnej, zachęcającej mieszkańców do 
sportu. Towarzyszące aktywności sportowej emocje mają ważne znaczenie dla 
integracji mieszkańców i włączenia społecznego przedstawicieli grup 
defaworyzowanych. Opinie społeczności lokalnej jednoznacznie wskazują na 
niedobór na terenie „EUROGALICJI” infrastruktury o charakterze rekreacyjno-
wypoczynkowym, tj. placów zabaw dla dzieci, miejsc spotkań dla młodzieży czy 
dorosłych, sprzyjających budowaniu więzi społecznych, w tym w szczególności 
między ludnością rdzenną i napływową. Pomimo podejmowanych w ostatnich 
latach działań wciąż niewystarczający jest także stan infrastruktury turystycznej: 
obiektów jest mało, są mało różnorodne i raczej sezonowe (wiosna-lato). 

- budowa, przebudowa, 
modernizacja i doposażenie 
obiektów rekreacyjno-
wypoczynkowych i turystycznych;  
- urządzanie i porządkowanie 
terenów zielonych, parków, miejsc 
wypoczynku;  

- podmioty sektora 
publicznego, 
społecznego, 
gospodarczego, 
stowarzyszenia;  



 
 

Zaplanowane przedsięwzięcie bezpośrednio odpowiada na zdiagnozowane 
problemy obszaru LSR. Patrz – diagnoza p. 3.1.5. 

1.3.2 Kreowanie 
produktów turystycznych 
w oparciu o zasoby 
lokalne i regionalne 

wszyscy 
mieszkańcy LGD, 
turyści, JST, 
organizacje 
pozarządowe, 
przedsiębiorcy  

Istniejąca oferta turystyczna „EUROGALICJI” jest niespójna i niekompleksowa. 
Wokół rozsianych pojedynczych obiektów brakuje okołoturystycznej działalności 
komercyjnej: wypożyczalni sprzętów sportowych, obiektów gastronomicznych, 
punktów informacji turystycznej, czyli elementów, które czynią wycieczki atrakcyjną 
formą spędzania wolnego czasu. Uczestnicy badań ankietowych zwracają uwagę 
na niedobór atrakcyjnych i dobrze promowanych produktów turystycznych, 
stworzonych na bazie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru, dzięki którym 
wzrosłoby zainteresowanie turystyką na obszarze LGD. Z drugiej strony – region 
posiada kilka interesujących tradycji (garncarskie, wikliniarskie), a także 
przywoływane już wielokrotnie walory krajobrazowe, które mogą stać się osnową 
atrakcyjnych zarówno dla mieszkańców, jak i turystów produktów. Mając na 
względzie oczekiwania lokalnej społeczności oraz potrzeb ę wspierania i 
uatrakcyjnienia lokalnej oferty turystycznej opracowano założenia projektu 
polegającego na utworzeniu wspólnego i spójnego dla całego obszaru LGD 
produktu w postaci tras Nordic Walking. Analizując wstępną koncepcje, uznano, że 
na wzrost jego atrakcyjności wpłynie rozszerzenie projektu na tereny 
sąsiadującego LGD „Ziemia Łańcucka”. Ponieważ tak zdefiniowane operacja 
wpisuje się także w cele i założenia LSR LGD „Ziemia Łańcucka” zdecydowano o 
realizacji międzyregionalnego projektu współpracy w tym zakresie.   
Patrz – diagnoza p. 3.1.5; 3.3. 

- stworzenie produktów 
turystycznych (trasy Nordic 
Walking) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą;  
- stworzenie produktu 
turystycznego (rowerowy szlak 
miodowy) wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą; 

Projekt 
współpracy o 
zasięgu krajowym 
międzyregionalny
m: 
- podmioty sektora 
publicznego, 
społecznego, 
gospodarczego, 
grupy 
nieformalne, 
stowarzyszenia, 
osoby fizyczne 

1.3.3 Promowanie 
walorów turystyczno-
rekreacyjnych obszaru 
LGD 

wszyscy 
mieszkańcy LGD, 
turyści, jednostki 
organizacyjne 
JST, organizacje 
samorządowe 

Obszar „EUROGALICJI”, choć leży w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji 
rzeszowskiej, rzadko jest sam w sobie celem odwiedzin. Wynika to zarówno z 
braków opisanych powyżej, jak i słabej promocji regionu „na zewnątrz”. Jak 
podkreślają członkowie LGD – na targach wojewódzkich trudno jest promować 
turystyczne walory „EUROGALICJ” obok zdecydowanie bogatszych pod tym 
względem regionów, np. Bieszczad. Dobrym rozwiązaniem w tym zakresie wydaje 
się natomiast wykorzystywanie różnych wydarzeń własnych, przyciągających 
szersze rzesze turystów (np. Festiwal Podkarpackich Smaków), by pokazać im 
również inne interesujące aspekty kultury czy przyrody tego terenu. Operacje 
realizowane w ramach tego przedsięwzięcia będą miały na celu wypromowanie 
nieodkrytych jeszcze przez turystów walorów turystycznych obszaru 
„EUROGALICJI” oraz budowanie wizerunku tej części Podkarpacia jako 
subregionu stanowiącego miejsce zapewniające doskonałe warunki do uprawiania 

- przygotowanie i wydawanie 
różnego rodzaju publikacji: 
monografie miejscowości, mapy, 
foldery, przewodniki itp.; 
- organizacja imprez i wydarzeń  
popularyzujących walory obszaru 
LGD;  

- podmioty sektora 
publicznego, 
społecznego, 
gospodarczego, 
stowarzyszenia; 



 
 

aktywnych form wypoczynku. Patrz – diagnoza p. 3.43 
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Tabela 2. Cele i wskaźniki 

1.0 CEL OGÓLNY 1 Poprawa komfortu życia mieszkańców obszaru LGD „EUROGALICJA” i wzmocnienie kapitału społecznego do 2023 r.  

1.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie i zdrowy styl życia oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo do 2023 r.  

1.2 Ochrona różnorodności biologicznej i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju do 2023 r.  

1.3 Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszarów LGD do 2023 r. 

 Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego  Jednostk
a miary 

Stan 
początkow
y 2015 rok 

Plan  
2023 
rok 

Źródła danych/sposób pomiaru  

W1.0 Liczba mieszkańców deklarujących zadowolenie z komfortu życia na obszarze 
„EUROGALICJI” 

Sztuka 5660 8516 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie badania 
kwestionariuszowego 2015;oraz pomiar dwukrotnie: 
w 2018 i 2023 r.  

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych  Jednostk
a miary 

Stan 
początkow
y 2014 rok 

Plan  
2023 
rok 

Źródła danych/sposób pomiaru  

W1.1 Liczba uczestników, których wiedza nt. profilaktyki zdrowotnej i 
bezpieczeństwa wzrosła 

Szt. 0 500 

560 

Raport ewaluacyjny LGD na podstawie danych od 
beneficjentów operacji; pomiar: kwartalne weryfikacja 
składanych sprawozdań   

Liczba odbiorców działań z zakresu bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia Szt. 0 1425 

1485 

Jw. 

W1.2 Liczba mieszkańców, którzy nabędą wiedzę z zakresu ochrony środowiska i 
ekologii 

Szt. 0 200 

536 

Jw. 

Wzrost świadomości prośrodowiskowej i proekologicznej mieszkańców %  60,7 64,2 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie badania 
kwestionariuszowego 2015; oraz pomiar dwukrotnie: 
w 2018 i 2023 r. 

Liczba działań z zakresu ochrony środowiska i łagodzenia zmian klimatu Szt. 0 3  

31 

Jw. 



 
 

W1.3 Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej 

Szt. 0 7410 

7470 

Jw. 

Liczba nowo powstałych atrakcji turystycznych Szt.  0 18 

19 

Jw. 

Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, 
kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne 

Szt. 0 1 

2 

Raport ewaluacyjny LGD na podstawie danych 
własnych; pomiar: jednorazowo, 2023 r.  

Liczba osób, które pozyskały wiedzę na temat walorów turystyczno-
rekreacyjnych obszaru LGD do 2023 r. 

Szt. 0 2660 

3777 

Jw. 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 
grantowy, 
operacja własna, 
projekt 
współpracy, 
aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednost
ka 
miary 

Wartość Źródło 
danych/sposób 
pomiaru 

Początkow
a  
2015 rok 

Końcowa  
2023 rok 

1.1.1 Edukacja na rzecz zdrowia 
(w aspekcie psychicznym, 
fizycznym i społecznym) i 
bezpieczeństwa 
mieszkańców regionu 

wszyscy 
mieszkańcy 
obszaru LGD, w 
tym grupy 
defaworyzowane 
(seniorzy, os. 
niepełnosprawne) 

Projekt grantowy 
(95 000,00 zł 

17 983,98 EUR) 

Projekt 
współpracy 
(3000,00 zł) 

(3 250,00 EUR) 

Liczba zorganizowanych 
wydarzeń edukacyjnych na 
rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa 

 

 

Szt.  

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

11 

12 

 

 

 

 

Raport 
ewaluacyjny LGD 
na podstawie 
danych od 
beneficjentów 
operacji; pomiar: 
kwartalna 
weryfikacja 
składanych 
sprawozdań 



 
 

1.2.1 Organizacja kampanii 
społecznej, uwzględniającej 
przedsięwzięcia edukacyjne i 
promocyjne na rzecz 
wzrostu wiedzy społeczności 
lokalnej nt. ochrony 
środowiska i zmian 
klimatycznych, kształtowania 
świadomych postaw 
konsumenckich i 
proekologicznych 

wszyscy 
mieszkańcy 
obszaru LGD 

Aktywizacja 
(10 000,00 zł) 

(2 500,00 EUR) 

 

Projekt 
współpracy  

(8 029,50 EUR) 

Liczba spotkań/ wydarzeń 
adresowanych do 
mieszkańców 

Szt.  0 1 

29 

Raport 
ewaluacyjny LGD 
na podstawie 
danych od 
beneficjentów 
operacji; pomiar: 
kwartalna 
weryfikacja 
składanych 
sprawozdań 

1.3.1 Budowa lub modernizacja 
niekomercyjnych obiektów 
infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej i 
turystycznej 

wszyscy 
mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści 

Konkurs, inne 
(2 185 000,00 zł) 

(467 192,80 EUR) 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej  i 
turystycznej 

Szt.  0 31 Jw. 

1.3.2 Kreowanie produktów 
turystycznych w oparciu o 
zasoby lokalne i regionalne 

wszyscy 
mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści 

Projekt 
współpracy  

(318 500,00 zł) 

(206 205,87 EUR) 

Liczba zrealizowanych 
projektów współpracy 

Szt.  0 1 

2 

Umowa o 
współpracy; Raport 
ewaluacyjny LGD; 
pomiar: kwartalne 
weryfikacja danych 

1.3.3 Promowanie walorów 
turystyczno-rekreacyjnych 
obszaru LGD 

wszyscy 
mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści 

Konkurs, inne 
(200 000,00 zł) 

(50 000,00 EUR) 

Projekt 
współpracy  

(30 000,00 zł) 

(20 014,63  EUR) 

Liczba przedsięwzięć 
(wydarzenia i publikacje) 
promujących lokalne 
produkty i usługi  

Szt.  0 5 

34 

Raport 
ewaluacyjny LGD 
na pdstw. danych 
od beneficjentów 
operacji; pomiar: 
kwartalna 
weryfikacja 
składanych 
sprawozdań 

Suma    - Szt. 0  49 108 - 

2.0 CEL OGÓLNY 2 Wzrost aktywności gospodarczej obszaru LSR na rzecz konkurencyjności i zatrudnienia do 2023 r.  



 
 

2.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Aktywizacja przedsiębiorczości mieszkańców do 2023 r.  

2.2 Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej  przedsiębiorczości do 2023 r.  

2.3 Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 2023 r. 

 Wskaźnik oddziaływania dla celu 
ogólnego  

Jednostk
a miary 

Stan 
początkowy  
2014 rok 

Plan  
2023 rok 

Źródła danych/sposób pomiaru  

W2.0 Liczba podmiotów wpisanych do rejestru REGON na 10 tys. ludności Szt. 733 737 dane statystyczne GUS 

Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku 
produkcyjnym  

% 9,4 9,1 dane statystyczne GUS 

 Wskaźnik rezultatu dla celów 
szczegółowych  

Jednostk
a miary 

Stan 
początkowy  
2015 rok 

Plan  
2023 rok 

Źródła danych/sposób pomiaru  

W2.1 Liczba mieszkańców, którzy nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie 
przedsiębiorczości  

szt. 0 100 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie 
danych własnych; pomiar: kwartalnie,  
weryfikacja składanych sprawozdań 

Liczba osób zadowolonych ze spotkań przeprowadzonych przez LGD  szt. 0 100 Jw. 

W2.2 Liczba utworzonych miejsc pracy  szt. 0 61 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie 
danych od beneficjentów operacji; pomiar: 
kwartalnie,  weryfikacja składanych 
sprawozdań  

Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób z grup defaworyzowanych  Szt. 0 16 Jw. 

Liczba wdrożonych nowych lub znacząco ulepszonych 
produktów/usług 

Szt. 0 14 Jw. 

Liczba zrealizowanych operacji innowacyjnych Szt. 0 14 Jw. 

W2.3 Liczba osób, które podniosły kompetencje zawodowe Szt. 0 6 Jw. 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 
grantowy, operacja 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka Wartość Źródło danych/sposób 



 
 

własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja itp.) 

miary Początko
wa  
2015rok 

Końcowa  
2023 rok 

pomiaru 

2.1.1. Promowanie postaw 
przedsiębiorczych do 
2023 r. 

Wszyscy 
mieszkańcy LGD, 
w szczególności 
grupy 
defaworyzowane  

Aktywizacja 

Koszty bieżące 

Liczba spotkań/ 
wydarzeń 
adresowanych do 
mieszkańców 

Szt. 0 6 Raport ewaluacyjny LGD 
na pdstw. danych 
własnych; pomiar 
kwartalnie  

Liczba godzin 
doradztwa 
zawodowego i 
gospodarczego 

Szt. 0 240 

2.2.1 Tworzenie nowych 
mikroprzedsiębiorstw na 
obszarze LSR do 2023 r. 

mieszkańcy, w tym 
grupy 
defaworyzowane 
w dostępie do 
rynku pracy (os. 
bezrobotne do 25 
r.ż., bez lub z 
krótkim stażem 
pracy, os. 
bezrobotne z 
niskim 
wykształceniem) 

Konkurs (zakładanie 
działalności 
gospodarczej,  

2 470 000,00 zł 

589 801,90 EUR) 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji polegających 
na utworzeniu 
nowego 
przedsiębiorstwa 

Szt. 0 33 

 

Raport ewaluacyjny LGD 
na pdstw. danych od 
beneficjentów operacji 
(wyciąg z CEIDG/KRS); 
pomiar: kwartalnie,  
weryfikacja składanych 
sprawozdań 

Liczba nowo 
utworzonych 
innowacyjnych 
przedsiębiorstw  

Szt. 0 10 Jw. 

Liczba nowo 
utworzonych 
przedsiębiorstw 
przez osoby z grup 
defaworyzowanych 

Szt. 0 9 Jw. 

2.2.2 Podnoszenie 
innowacyjności i 
konkurencyjności mikro- i 
małych przedsiębiorstw z 

mikro i mali 
przedsiębiorcy 

Konkurs (rozwijanie 
działalności 
gospodarczej, kwota 
2 280 000,00 zł 

Liczba 
zrealizowanych 
operacji polegających 
na rozwoju 
istniejącego 

Szt. 0 16 Raport ewaluacyjny LGD 
na podstawie danych od 
beneficjentów operacji; 
pomiar: kwartalnie,  
weryfikacja składanych 



 
 

obszaru LSR do 2023 r. 703 669,57 EUR) 

 

przedsiębiorstwa sprawozdań 

Liczba bezpośrednio 
utworzonych nowych 
etatów dla osób z 
grup 
defaworyzowanych 

Szt. 0 7 Jw. 

Liczba operacji 
ukierunkowanych na 
innowacje w 
przedsiębiorstwach 
rozwijanych 

Szt. 0 4 Jw. 

2.3.1 Szkolenia na rzecz 
wzrostu kompetencji 
przedsiębiorców oraz 
pracowników 
przedsiębiorstw 

przedsiębiorcy i 
pracownicy 
przedsiębiorstw  

Konkurs (zakładanie 
działalności, 
rozwijanie 
działalności, 
14 000,00 zł 

2 890,25 EUR) 

Liczba szkoleń Szt. 0 6 Jw. 

Suma    - - 0 331 - 

3.0 CEL OGÓLNY 3 Budowanie tożsamości lokalnej i trwałych więzi społecznych  bazujących na zasobach dziedzictwa lokalnego do 2023 r.  

3.1 CELE SZCZEGÓŁOWE Zachowanie i ochrona materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego do 2023 r.  

3.2 Zachowanie i ochrona niematerialnych zasobów dziedzictwa lokalnego (kultura, historia, obrzędy, wyobrażenia itp.) do 2023 r. 

3.3 Wzrost aktywności lokalnej i integracji społecznej mieszkańców obszaru do 2023 r. 

3.4 Wzrost kompetencji osób i organów LGD uczestniczących we wdrażaniu LSR do 2023 r. 

 Wskaźnik oddziaływania dla celu 
ogólnego  

Jednostka 
miary 

Stan 
początkowy  
2014 rok 

Plan  
2023 rok 

Źródła danych/sposób pomiaru  

W3.0 Wzrost liczby lokalnych organizacji pozarządowych szt. 185 190 dane statystyczne GUS 

 Odsetek mieszkańców deklarujących poczucie więzi i solidarności z 
lokalną społecznością 

% 84 90 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie 
badania kwestionariuszowego; pomiar 



 
 

dwukrotnie: w 2018 i 2023 r. 

 Wskaźnik rezultatu dla celów 
szczegółowych  

Jednostka 
miary 

Stan 
początkowy  
2015 rok 

Plan  
2023 rok 

Źródła danych/sposób pomiaru  

W3.1 

 

Wzrost liczby osób odwiedzających odnowione i zrewitalizowane 
zabytki świeckie i sakralne 

szt. 0 2000 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie 
danych od beneficjentów operacji; pomiar: 
kwartalna weryfikacja składanych sprawozdań 

W3.2 Liczba osób, których wiedza na temat lokalnej kultury, tradycji i 
obyczajów wzrośnie 

Szt. 0 9 880 Jw. 

Liczba uczestników wydarzeń promujących lokalne dziedzictwo 
kulturowe i tradycje zrealizowanych dzięki otrzymanemu wsparciu 

Szt. 0 2280 Jw. 

W3.3 Liczba odbiorców przeprowadzonych spotkań konsultacyjno-
informacyjnych 

Szt. 0 240 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie 
danych własnych; pomiar dwukrotnie: w 2018 
i 2023 r. 

Liczba animatorów lokalnych i liderów organizacji posiadających 
wiedzę i umiejętności z zakresu aktywizacji lokalnych społeczności na 
obszarze LSR do roku 2023 

Szt. 0 24 Raport ewaluacyjny LGD na pdstw. danych 
od beneficjentów operacji; pomiar: kwartalna 
weryfikacja składanych sprawozdań 

Liczba zorganizowanych w nowych lub zmodernizowanych obiektach 
wydarzeń i imprez sprzyjających aktywności, integracji i włączeniu 
społecznemu grup defaworyzowanych 

Szt. 0 14 Jw.  

Liczba osób objętych działaniami informacyjnymi i promocyjnymi Szt. 0 1419 Raport ewaluacyjny LGD na podstawie 
danych własnych; pomiar kwartalnie 

Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych Szt. 0 3 Jw. 

W3.4 Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 
indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na 
realizację LSR, świadczonego w biurze LGD 

Szt. 0 57 Jw.  

Przedsięwzięcia Grupy 
docelowe 

Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 
grantowy, operacja 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostk Wartość Źródło danych/sposób 



 
 

własna, projekt 
współpracy, 
aktywizacja itp.) 

a miary Początkowa  
2014 rok 

Końcowa  
2023 rok 

pomiaru 

3.1.1 Odbudowa i renowacja 
zabytków świeckich i 
sakralnych 

mieszkańcy, 
organizacje 
pozarządowe  

Konkurs, inne 
(427 000,00 zł) 

(77 366,91 EUR) 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim  

Szt. 0 3 Raport ewaluacyjny 
LGD na pdstw. danych 
od beneficjentów 
operacji; pomiar: 
kwartalnie: weryfikacja 
składanych 
sprawozdań 

projekt grantowy 
(114 000,00 zł) 

(28 500,00 EUR) 

Liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim 

Szt. 0 6 

3.2.1 Upowszechnianie oraz 
promocja kultury, tradycji i 
obyczajów poprzez 
organizację imprez i 
przedsięwzięć edukacyjnych 
oraz wydawnictw 

wszyscy 
mieszkańcy, 
organizacje 
pozarządowe, 
grupy 
nieformalne 

konkurs ,inne 
(475 000,00 zł) 

(110 353,45 EUR) 

Liczba publikacji, 
przedsięwzięć 
edukacyjnych i imprez 
upowszechniających i 
promujących lokalną 
kulturę, tradycję i 
obyczaje 

Szt. 0 11 Jw. 

3.2.2 Wzmocnienie potencjału 
podmiotów promujących 
lokalne dziedzictwo 
kulturowe i tradycje z 
obszaru „EUROGALICJI” 

wszyscy 
mieszkańcy,  
organizacje 
pozarządowe, 
grupy 
nieformalne 

Projekt grantowy 
(285 000,00 zł) 

(71 809,37 EUR) 

Liczba podmiotów 
wspartych w ramach 
operacji obejmujących 
wyposażenie mające 
na celu szerzenie 
lokalnej kultury i 
dziedzictwa lokalnego 

Szt. 0 30 Jw. 

3.3.1 Organizacja kompleksowych 
działań edukacyjno-
aktywizujących  na rzecz 
wzrostu zaangażowania i 

wszyscy 
mieszkańcy 
LGD, 
stowarzyszeni

Aktywizacja  Liczba spotkań / 
wydarzeń 
adresowanych do 
mieszkańców 

Szt. 0 12 Jw. 



 
 

samoorganizacji lokalnej 
społeczności 

a  Aktywizacja Liczba 
projektów/szkoleń na 
rzecz wzrostu 
kompetencji liderów i 
animatorów rozwoju 
lokalnego 

Szt. 0 1 Jw. 

Projekt grantowy 
(95 000,00 zł) 

(23 750,00 EUR) 

Liczba wydarzeń / 
imprez 

Szt. 0 6 Jw. 

Aktywizacja 

(328 900,00 zł) 

(82 225,00 EUR) 

Liczba zrealizowanych 
zadań informacyjnych 
i promocyjnych 
związanych z 
realizacją planu 
komunikacji 

Szt. 0 58 Raport ewaluacyjny 
LGD na podstawie 
danych własnych; 
pomiar: kwartalna 
weryfikacja danych 

3.3.2 Budowa, rozbudowa i 
modernizacja 
ogólnodostępnej i 
niekomercyjnej infrastruktury 
sprzyjającej aktywności 
społecznej i integracji 
mieszkańców 

wszyscy 
mieszkańcy 
LGD 

Konkurs, inne 
(860 000,00 zł) 

(231 681,77 EUR) 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury 
kulturalno-społecznej 

Szt. 0 8 Jw. 

3.4.1 Podnoszenie kompetencji, 
wiedzy i umiejętności osób 
zaangażowanych we 
wdrażanie LSR 

pracownicy i 
organy LGD 

Koszty bieżące Liczba osobodni 
szkoleń dla 
pracowników  i 
organów LGD 

Szt. 0 54 Raport ewaluacyjny 
LGD na podstawie 
danych własnych; 
pomiar: kwartalna 
weryfikacja danych 

Ilość miesięcy 
prowadzenia biura 

Miesiąc 0 84 Jw. 

Suma    - - 0 273 - 
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6. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 
6.1. Ogólna charakterystyka przyjętych rozwiązań formalno-instytucjonalnych  

Cele określone w LSR na lata 2016–2023 zostaną zrealizowane za pomocą następujących rodzajów 
operacji: 

 operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż 
LGD i wybieranych przez organ decyzyjny, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW; 

 projektów grantowych (4); 

 projektu współpracy (1) (2). 
 
 
Str. 55-56 
 

7. Plan działania 

Realizację działań w ramach LSR na lata 2016–2023 zaplanowano w 3 etapach, tj.: 

 1 etap: lata 2016–2018; 

 2 etap: lata 2019–2021; 

 3 etap: lata 2022–2023. 
W tym okresie zaplanowano do przeprowadzenia 19 naborów, w ramach których rozdysponowane zostaną 

środki niezbędne do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników produktu, potwierdzających pomyślną realizację 
poszczególnych operacji. Szczegółowy harmonogram naborów powstał w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenie LGD we wdrażaniu strategii rozwoju, a także z uwzględnieniem potencjału biura w obecnej 
perspektywie finansowania. LGD przewiduje ogłosić 4 nabory z zakresu rozpoczynania działalności 
gospodarczej, 2 w zakresie rozwoju, 9 konkursów na pozostałe zakresy tematyczne; ponadto przewiduje się 
realizację 4 projektów grantowych, a także 1 2 projektu współpracy o zasięgu krajowym międzyregionalnym, 
wpisującego się w 2 cele szczegółowe w ramach celu ogólnego 1.  

Szczegółowe informacje nt. kluczowych efektów realizacji strategii, a także przebiegu postępu realizacji 
strategii mierzonego poziomem osiągania zaplanowanych i adekwatnych do podejmowanych działań wskaźników 
produktu, zawarto w Załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu, tj. Planie działania.  

8. Budżet LSR 

Działania zaplanowane do realizacji w ramach LSR na lata 2016–2023 LGD „EUROGALCJA” finansowane 
będą z EFPROW w ramach PROW na lata 2014–2020. Kwalifikują się one do realizacji z poddziałania 19.2, 19.3 
oraz 19.4 rozporządzenia nr 1303/2013. Wartość wsparcia w poszczególnych zakresach przedstawiono w 
poniższej tabeli. 

 

ZAKRES WSPARCIA  WSPARCIE FINANSOWE PROW (EUR) 

Realizacja LSR – poddziałanie 19.2  2 375 000,00 

Współpraca – poddziałanie 19.3 87 875,00  237500,00 

Koszty bieżące i aktywizacja – poddziałanie 19.4 534 375,00 

Razem  2 997 250,00  3 146 875,00 

W poddziałaniu 19.2 kwota1296361,72EUR przeznaczona zostanie na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie 
nowych miejsc pracy,   z   czego 427940,96   EUR środków  przeznaczonych  będzie  na  bezpośrednie  
wsparcie  przedstawicieli  grup defaworyzowanych w dostępie do rynku pracy. Maksymalna dopuszczalna pomoc 



 
 

na podejmowanie działalności gospodarczej wyniesie  100%  kosztów  kwalifikowalnych.  W  odniesieniu  do  
pozostałych  zakresów  operacji wartość  pomocy  będzie  zgodna z rozporządzeniem MRiRW z 24.09.2015 r., tj. 
do 70% w przypadku przedsiębiorstw; do 63,63% w przypadków jednostek sektora finansów publicznych oraz do 
100% dla pozostałych podmiotów. Środki wydatkowane na realizację operacji w ramach poddziałania 19.2 będą 
pochodziły z trzech źródeł, w szczególności: budżetu EFRROW; budżetu państwa; wkładu własnego 
beneficjentów. Montaż finansowy wymienionych operacji jest zależny od tego, czy beneficjent wsparcia jest 
podmiotem należącym, czy też nienależącym do sektora finansów publicznych. Szczegółowy podział budżetu na 
poszczególne cele ogólne, cele szczegółowe i przedsięwzięcia uwzględnia zdiagnozowane w badaniach 
społecznych oraz na etapie konsultacji potrzeby mieszkańców „EUROGALICJI”, a także odzwierciedla 
priorytetowe obszary rozwoju „EUROGALICJI”. 54,48% środków z poddziałania 19.2 przeznaczono na cel ogólny 
2, w ramach którego realizowane będą przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc  pracy, 
co wynika z faktu, że aktywność gospodarcza i przedsiębiorczość  mieszkańców „EUROGALICJI” ma decydujące 
znaczenie dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru. Dostęp do trwałych miejsc pracy gwarantuje 
mieszkańcom wyższy poziom stabilizacji życiowej, przekłada się na wzrost dobrostanu, pobudza popyt na dobra 
konsumpcyjne. Większa liczba aktywnych przedsiębiorców stanowi również o wyższych dochodach gmin. 
Ponadto przedsiębiorczy mieszkańcy  są  też  bardziej  kreatywni,  otwarci  na  zmiany  i  chętniej  angażują  się  
w  życie  społeczne,  a  zatem  pobudzenie przedsiębiorczości ma szansę długotrwale i skutecznie wzmocnić 
kapitał społeczny obszaru. Na realizację celu ogólnego 1 i 3 przeznaczono zbliżone kwoty, stanowiące 
odpowiednio wartość 22,86% i 22,65% budżetu poddziałania 19.2.  W  ramach  celu ogólnego 1 zaplanowano 
także projekt współpracy, na którego realizację przewiduje się przeznaczyć 87 875,00 EUR 237 500,00 EUR (w 
ramach celu szczegółowego 1, 2 i 3). Przewiduje się realizację projektu współpracy ponad gwarantowany limit, 
do  poziomu 3,7% 10% środków przeznaczonych na realizację poddziałania 19.2. 
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3. Plan działania wskazujący harmonogram osiągania poszczególnych wskaźników produktu. 

Cel 
ogólny 

1  

Lata 2016–2018 2019–2021 2022–2023 Razem 2016–2023 

Program 
Poddziałanie/zakres 

Programu 
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Cel szczegółowy 1 Rozwijanie postawy dbałości o zdrowie i zdrowy styl życia oraz szeroko pojęte bezpieczeństwo do 2023 r.  PROW/RPO   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 1
.1

.1
 

Liczba zorganizowanych wydarzeń 
edukacyjnych na rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa 

10 100% 17 983,98 0 100% 0,00 0 100% 0,00 10 17 983,98 PROW 

Realizacja LSR 
(projekt grantowy, 
17 983,98 EUR 
wydarzenia 
edukacyjne w 
ramach projektu 
grantowego- 10);  

Liczba zorganizowanych wydarzeń 
edukacyjnych na rzecz zdrowia i 
bezpieczeństwa 

0 0% 0,00 
1 
2 

100% 
750,00 

3 250,00 
0 100% 0,00 

1 
2 

750,00 
3 250,00 

PROW 

Realizacja LSR 
(projekt współpracy, 
750 3250,00 EUR 
wydarzenia 
edukacyjne  w 
ramach projektu 
współpracy- 1 2); 

Razem cel szczegółowy 1   17 983,98   
750,00 

3 250,00 
  0,00   

18 733,98 
21 233,98 

    

Cel szczegółowy 2 Ochrona środowiska, różnorodności biologicznej i propagowanie zasad zrównoważonego rozwoju do 2023 r. PROW/RPO   
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 1
.2

.1
 

Liczba spotkań / wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców 

1 100% 2 500,00 0 100% 0,00 0 100% 0,00 1 2 500,00 PROW 
Aktywizacja, 2,5 
tys. EUR 

Liczba spotkań / wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców 

0 0% 0,00 28 100% 8 029,50 0 100% 0,00 28 8 029,50 PROW 
Projekt współpracy, 
8 029,50 EUR 

Razem cel szczegółowy 2   2 500,00   8 029,50   0,00   10 529,50   
 

Cel szczegółowy 3 Wzrost atrakcyjności turystyczno-rekreacyjnej obszarów LGD do 2023 r. PROW/RPO   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

1.
3.

1 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury rekreacyjno-
wypoczynkowej  i turystycznej 

24 77% 292 850,16 7 100% 174 342,64 0 100% 0,00 31 467 192,80 PROW 
Realizacja LSR 
(konkurs inne, 
467 192,80 EUR) 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ę

ci
e 

1.
3.

2 

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy 

1 
100

% 
50% 

79 625,00 
67 265,62 

0 
1 

100% 138 940,25 0 100% 0,00 
1 
2 

79 625,00 
206 205,87 

PROW 
Projekt współpracy,   
79 625,00 
206 205,87 EUR. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
i

e 
1.

3.
3 Liczba przedsięwzięć (wydarzenia 

i publikacje) promujących lokalne 
produkty i usługi 

1 
20 % 
3 % 

7 500,00 
7 269,13 

4 
33 

100% 
50 000,00 
62 745,50 

0 100% 0,00 
5 

34 
57 500,00 
70 014,63 

PROW 

Realizacja LSR 
(konkurs  inne,50 
tys. EUR); projekt 
współpracy, 7,5 tys. 
20 014,63 EUR.) 

Razem cel szczegółowy 3   
379 975,16 
367 384,91 

  
224 342,64 
376 028,39 

  0,00   
604 317,80 
743 413,30 

    

Razem cel ogólny 1   
400 459,14 
387 868,89 

  
225 092,64 
387 307,89 

  0,00   
625 551,78 
775 176,78 

    



 
 

Cel 
ogólny 

2 
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Cel szczegółowy 1 Aktywizacja przedsiębiorczości mieszkańców do 2023 r. PROW/RPO   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

2.
1.

1 

Liczba spotkań / wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców 

2 33% 250,00 2 67% 250,00 2 100% 250,00 6 750,00 PROW 
Aktywizacja, 750 
EUR. 

Liczba godzin doradztwa 
zawodowego i gospodarczego 

60 25% 500,00 150 88% 500,00 30 100% 500,00 240 1 500,00 PROW 
Koszty bieżące, 1,5 
tys. EUR 

Razem cel szczegółowy 1   750,00   750,00   750,00   2 250,00     

Cel szczegółowy 2 Rozwój nowoczesnej i konkurencyjnej  przedsiębiorczości do 2023 r.  PROW/RPO   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.2

.1
 

Liczba zrealizowanych  operacji 
polegających na utworzeniu 
nowego przedsiębiorstwa 

4 18% 72 128,66 29 100% 517 673,24 0 100% 0,00 33 589 801,90 PROW 

Realizacja LSR 
(zakład. działalności 
gospod., 
589 801,90 EUR.) 

Liczba nowo utworzonych 
innowacyjnych przedsiębiorstw  

4 75% 72 128,66 6 88% 45 581,39 0 100% 0,00 10 117 710,05 PROW 
w kwocie 
589 801,90 EUR 
jest zawarta kwota 
na przedsiębiorstwa 
innowacyjne 
117 710,05 EUR. 
oraz na grupy 

Liczba nowo utworzonych 
przedsiębiorstw przez osoby z 
grup defaworyzowanych 

1 
 

12,5
% 

18 723,99 8 100% 131 508,57 0 100% 0,00 9 150 232,56 PROW 



 
 

defaworyzowane w 
kwocie 150 232,56 
EUR 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 2
.2

.2
 

Liczba zrealizowanych  operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego przedsiębiorstwa 

3 25% 93 432,65 13 100% 610 236,92 0 100% 0,00 16 703 669,57 PROW 

Realizacja LSR 
(rozwijanie 
działalności 
gospod., 
706 559,82 EUR.) 

Liczba bezpośrednio utworzonych 
nowych etatów dla osób z grup 
defaworyzowanych  

3 50% 93 432,65 4 100% 184 275,75 0 100% 0,00 7 277 708,40 PROW 

w kwocie 
706 559,82 EUR. 
jest zawarta kwota 
277 708,40 EUR. 
dla grup 
defaworyzowanych, 
kwota 135 208,40 
EUR. dla 
przedsiębiorstw 
innowacyjnych oraz 
2 890,25 EUR dla 
szkoleń 
zawodowych 
realizowanych w 
ramach 
przedsięwzięcia 
2.3.1) 

Liczba operacji ukierunkowanych 
na innowacje  w 
przedsiębiorstwach rozwijanych 

3 75% 93 432,65 1 100% 41 775,75 0 100% 0,00 4 135 208,40 PROW 

Razem cel szczegółowy 2   165 561,31   1 127 910,16   0,00   1 293 471,47     

Cel szczegółowy 3 Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw i przedsiębiorców do 2023 r. PROW/RPO   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

2.
3.

1 

Liczba szkoleń 1 20% 419,72 5 100% 2 470,53 0 100% 0,00 6 2 890,25 PROW 

Realizacja LSR 
(związane 
wyłącznie z 
przedsięwzięciem 
2.2.2 , 2 890,25 
EUR. ) 



 
 

Razem cel szczegółowy 3 
 

419,72 
 

2 470,53   0,00 
 

2 890,25     

Razem cel ogólny 2   166 731,03   1 131 130,69   750,00   1 298 611,72     

Cel 
ogólny 

3 

Lata 2016–2018 2019–2021 2022–2023 Razem 2016–2023 

Program 
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Cel szczegółowy 1 Zachowanie i ochrona materialnych zasobów dziedzictwa lokalnego kulturowego i przyrodniczego do 2023 r. PROW/RPO   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 3
.1

.1
 

Liczba zabytków poddanych 
pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim  

3 100% 77 366,91 0 100% 0,00 0 100% 0,00 3 77 366,91 PROW 
Realizacja LSR 
(konkurs inne, 
77 366,91 EUR) 

Liczba zabytków poddanych 
pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim 

0 0% 0,00 6 100% 28 500,00 0 100% 0,00 6 28 500,00 PROW 
Realizacja LSR 
(projekt grantowy, 
28,5 tys. EUR) 

Razem cel szczegółowy 1   77 366,91   28 500,00   0,00   105 866,91     

Cel szczegółowy 2 Zachowanie i ochrona niematerialnych zasobów dziedzictwa lokalnego (historia, obrzędy, wyobrażenia itp.) do 2023 r. PROW/RPO   



 
 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 

3.
2.

1 

Liczba publikacji, przedsięwzięć 
edukacyjnych i imprez 
upowszechniających i 
promujących lokalną kulturę, 
tradycję i obyczaje 

4 37% 34 883,72 7 100% 
 

75 469,73 
 

0 100% 0,00 11 110 353,45 PROW 
Realizacja LSR 
(konkurs inne, 
110 353,45 EUR.) 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
i

e 
3.

2.
2 

Liczba podmiotów wspartych w 
ramach operacji obejmujących 
wyposażenie mające na celu 
szerzenie lokalnej kultury i 
dziedzictwa lokalnego 

10 33% 22 561,61 20 100% 49 247,76 0 100% 0,00 30 71 809,37 PROW 
Realizacja LSR 
(projekt grantowy, 
71 809,37 EUR.) 

Razem cel szczegółowy 2   57 445,33   124 717,49   0,00   182 162,82     

Cel szczegółowy 3 Wzrost aktywności lokalnej i integracji społecznej mieszkańców obszaru do 2023 r. PROW/RPO   

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 3
.3

.1
 

Liczba spotkań / wydarzeń 
adresowanych do mieszkańców 

6 50% 750,00 6 100% 750,00 0 100% 0,00 12 1 500,00 PROW 
Aktywizacja, 1,5 
tys. EUR 

Liczba projektów/szkoleń na rzecz 
wzrostu kompetencji liderów i 
animatorów rozwoju lokalnego 

0 0% 0,00 1 100% 10 000,00 0 100% 0,00 1 10 000,00 PROW 
Aktywizacja, 10 tys. 
EUR. 

Liczba wydarzeń / imprez 0 0% 0,00 6 100% 23 750,00 0 100% 0,00 6 23 750,00 PROW 
Realizacja LSR 
(projekt grantowy, 
23 750,00 EUR.) 

Liczba zrealizowanych zadań 
informacyjnych i promocyjnych 
związanych z realizacją planu 
komunikacji  

20 34% 28 350,00 24 76% 34 025,00 14 100% 19 850,00 58 82 225,00 PROW 
Aktywizacja, 
82 225,00 EUR. 

Przed
sięwzi
ęcie 
3.3.2 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury kulturalno-społecznej 

2 43% 86 320,91 6 100% 145 360,86 0 100% 0,00 8 231 681,77 PROW 
Realizacja LSR 
(konkurs inne, 
231 681,77 EUR.) 

Razem cel szczegółowy 3   115 420,91   213 885,86   19 850,00   349 156,77     

Cel szczegółowy 4 Wzrost kompetencji osób i organów LGD uczestniczących we wdrażaniu LSR do 2023 r. PROW/RPO  



 
 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 3
.4

.1
 

Liczba osobodni szkoleń dla 
pracowników  i organów LGD 
 

24 44% 
 

2 400,00 
 

24 88% 2 400,00 6 100% 600,00 54 5 400,00 PROW 
Koszty bieżące, 5,4 
tys. EUR 

Ilość miesięcy prowadzenia biura 30 36% 153 750,00 36  79% 184 500,00 18 100% 92 250,00 84 430 500,00 PROW 
Koszty bieżące,           
430,5 tys. EUR. 

Razem cel szczegółowy 4   156 150,00   186 900,00   92 850,00   435 900,00     

Razem cel ogólny 3  406 383,15  554 003,35  112 700,00  1 073 086,50   

Razem LSR   
973 573,32 
960 983,07 

  
1 910 226,68 
2 072 441,93 

  113 450,00   
2 997 250,00 
3 146 875,00 

    

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW % budżetu poddziałania  
Realizacja LSR  

  1 296 361,72 54,48% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Str. 75 

 
4. Budżet LSR w podziale na poszczególne fundusze EFSI i zakresy wsparcia tj. realizację operacji w ramach LSR, 

wdrażanie projektów współpracy, koszty bieżące i aktywizację, oraz „Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 
PROW 2014-2020”. 

ZAKRES WSPARCIA 
WSPARCIE FINANSOWE (EUR) 

PROW RAZEM EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303/2013) 2 375 000,00 2 375 000,00 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013) 
87 875,00 

237 500,00 
87 875,00 

237 500,00 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 1303/2013) 437 400,00 437 400,00 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 1303/2013) 96 975,00 96 975,00 

Razem 
2 997 250,00 
3 146 875,00 

2 997 250,00 
3 146 875,00 

 

  

WKŁAD EFRROW BUDŻET PAŃSTWA 

WKŁAD WŁASNY 

BĘDĄCY WKŁADEM 

KRAJOWYCH 

ŚRODKÓW 

PUBLICZNYCH  

RAZEM 

Beneficjenci inni niż jednostki sektora 
finansów publicznych  

850 812,50 486 312,50   1 337 125,00 

Beneficjenci będący jednostkami sektora 
finansów publicznych  

660 400,00   377 475,00 1 037 875,00 

Razem 1 511 212,50 486 312,50 377 475,00 2 375 000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


