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Skawina, grudzień 2013 roku 

1. OKREŚLENIE CELÓW OGÓLNYCH I SZCZEGÓŁOWYCH LSR 

ORAZ WSKAZANIE PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

SŁUŻĄCYCH OSIĄGNIĘCIU POSZCZEGÓLNYCH CELÓW 

SZCZEGÓŁOWYCH, W RAMACH KTÓRYCH BĘDĄ 

REALIZOWANE OPERACJE, ZWANYCH DALEJ 

PRZEDSIĘWZIĘCIAMI. 
  

Cel ogólny 1 

Dobre warunki sprzyjają aktywności kulturalnej sportowej i rekreacyjnej mieszkańców 

 

Wskaźnik oddziaływania 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost jakości życia 

mieszkańców przez poprawę 

warunków sprzyjających 

aktywności kulturalnej 

sportowej i rekreacyjnej 

Badania 

prowadzone 

przez LGD 

0 

W 2015 roku co najmniej 20 % badanych 

deklaruje poprawę warunków 

sprzyjających aktywności kulturalnej 

sportowej i rekreacyjnej w stosunku do 

2009 roku 

Cel szczegółowy 1.1 

Budowa, wyposażenie i modernizacja infrastruktury kulturalnej, sportowej i rekreacyjnej 

 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji 
Wartość 

bazowa 

Wartość docelowa do 2015 

roku 

Średnia miesięczna liczba 

osób korzystających z nowej, 

wyposażonej, 

zmodernizowanej  

infrastruktury kulturalnej, 

sportowej i rekreacyjnej 

Dane od beneficjentów 

operacji 
0 500 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika 

Działanie  

PROW  
 

bazowa 

docelowa 

do 2015 

roku 

1.1.1 

Stworzenie oferty 

rekreacyjnej obszaru 

LGD w oparciu o 

koncepcję sieci 

szlaków turystycznych 

Liczba oznakowanych 

km szlaków 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 80 MP
1
 

1.1.2 Budowa i 

modernizacja 

infrastruktury 

kulturalnej sportowej i 

rekreacyjnej 

 

Liczba zbudowanych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 2 OW
2
 

Liczba zbudowanych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 5 MP 

1.1.3 Udostępnienie 

społeczności lokalnej 

urządzeń i sprzętu w 

celu zwiększenia 

atrakcyjności 

kulturalnej sportowej 

Liczba miejsc/obiektów, 

w których udostępniono  

społeczności lokalnej 

urządzenia i sprzęt w 

celu zwiększenia 

atrakcyjności  sportowej, 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 5 MP 

                                                 
1
 MP – Małe projekty 

 
2
 Odnowa i rozwój wsi 
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i rekreacyjnej  obszaru rekreacyjnej i kulturalnej  

obszaru 

 

 

 
Cel ogólny 2 

Warunki sprzyjające aktywności społecznej 

 

Wskaźnik 

oddziaływania 
Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost jakości życia 

mieszkańców przez 

poprawę warunków 

sprzyjających 

aktywności społecznej 

Badania 

prowadzone przez 

LGD 

0 

W 2015 roku co najmniej 20 % badanych 

deklaruje poprawę warunków sprzyjających 

aktywności społecznej w stosunku do 2009 roku 

Cel szczegółowy 2.1 

Tworzenie przestrzeni publicznej i społecznej sprzyjającej lokalnej aktywności mieszkańców 

Wskaźnik rezultatu Źródło weryfikacji Wartość bazowa Wartość docelowa do 2015 roku 

Średnia miesięczna 

liczba osób 

korzystających z nowej, 

wyposażonej, 

zmodernizowanej 

infrastruktury 

społecznej 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 1300 

Liczba osób 

deklarujących wzrost 

wiedzy 

i/lub umiejętności w 

wyniku uczestniczenia 

w wydarzeniach  o 

charakterze 

edukacyjnym 

Dane od 

beneficjentów 

operacji, dane 

własne LGD 

0 
10% badanych deklaruje wzrost wiedzy i/lub 

umiejętności 

Średnia miesięczna 

liczba osób 

korzystających 

z nowoutworzonych 

portali  

Dane własne LGD 0 300 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika 

Działanie  

PROW  
 

bazowa 

docelowa 

do 2015 

roku 

2.1.1 Modernizacja i 

wyposażenie świetlic 

wiejskich oraz 

zagospodarowanie 

terenu 

przylegającego 

do nich 

Liczba zmodernizowanych 

/wyposażonych/zagospodarowanych 

miejsc i/lub obiektów 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 8 MP 

2.1.2 Udostępnienie 

urządzeń i sprzętu w 

celu zwiększenia 

społecznej 

aktywności 

Liczba miejsc, w których  

udostępniono  społeczności lokalnej 

urządzenia i sprzęt w celu 

zwiększenia społecznej aktywności 

mieszkańców 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 0 5 MP 
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mieszkańców 

 

2.1.3 Budowa, 

modernizacja, 

remont, 

zagospodarowanie 

miejsc lub obiektów 

o szczególnym 

znaczeniu 

dla zaspokojenia 

potrzeb społecznych 

mieszkańców 

Liczba wybudowanych, 

wyremontowanych/ 

zmodernizowanych miejsc i 

obiektów, mających szczególne 

znaczenie dla zaspokojenia potrzeb 

społecznych mieszkańców 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 
0 7 

OW 

 

Liczba miejsc, w których 

zagospodarowano przestrzeń 

publiczną 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 
0 6 MP 

2.1.4 Zajęcia o charakterze 

edukacyjnym   

 

Liczba wydarzeń edukacyjnych Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 7 
MP 

 

Liczba szkoleń organizowanych 

przez LGD 

Dane własne 

LGD 
0 16 FLGD 

3
 

2.1.5 Informacja i 

doradztwo dla 

beneficjentów 

działania „Wdrażanie 

LSR”  

Liczba osób i/lub organizacji 

którym udzielono doradztwa w 

zakresie przygotowania, realizacji 

i rozliczenia projektów 

Dane własne 

LGD 

0 67 FLGD 

2.1.6 Utworzenie portalu 

informacji lokalnej  

Liczba utworzonych portali Dane własne 

LGD 
0 1 FLGD 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel ogólny 3 

 

Społeczność lokalna świadoma dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru 

Wskaźnik oddziaływania 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost wiedzy 

mieszkańców dotyczącej 

dziedzictwa kulturowego 

i przyrodniczego obszaru 

Badania 

prowadzone 

przez LGD 
0 

W 2015 roku co najmniej 20% badanych deklaruje 

wzrost wiedzy dotyczącej dziedzictwa kulturowego i 

przyrodniczego obszaru w stosunku do 2009 roku 

Cel szczegółowy 3.1 

Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru 

Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa do 2015 roku 

Średnia miesięczna liczba 

osób korzystających 

z wyposażonych lub 

wyremontowanych 

i udostępnionych 

obiektów dziedzictwa 

przyrodniczego i 

kulturowego 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 400 

                                                 
3
 FLGD – Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja 
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Wzrost atrakcyjności 

artystyczno-kulturowej 

zorganizowanych grup 

kultywujących lokalne 

tradycje 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 

20% badanych mieszkańców deklaruje wzrost 

atrakcyjności artystyczno– kulturowej grup 

kultywujących lokalne tradycje 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika 

Działanie  

PROW  
 

początkowa 

docelowa 

do 2015 

roku 

3.1.1 Wyposażenie 

zorganizowanych grup 

kultywujących lokalne 

tradycje i/lub zwyczaje 

Liczba wyposażonych 

grup kultywujących 

lokalne tradycje i/lub 

zwyczaje 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 
0 6 MP 

3.1.2 Remont lub 

wyposażenie 

istniejących muzeów 

lub innych obiektów 

pełniących podobne 

funkcje  

 

Liczba 

wyremontowanych 

i/lub wyposażonych 

muzeów lub innych 

obiektów pełniących 

podobne funkcje  

 Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 4 MP 

3.1.3 Odbudowa, renowacja, 

restauracja, remont lub 

oznakowanie obiektów 

wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych 

ewidencją zabytków 

Liczba obiektów 

odbudowanych, 

poddanych renowacji, 

odrestaurowanych, 

wyremontowanych 

lub oznakowanych 

obiektów wpisanych 

do rejestru zabytków 

lub objętych 

ewidencją zabytków 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 1 MP 

3.1.4 Oznakowanie, 

doposażenie, promocja 

cennego dziedzictwa 

kulturowego, 

historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

Liczba 

oznakowanych, 

doposażonych, 

wypromowanych 

miejsc i/lub obiektów 

prezentujących cenne 

dziedzictwo 

kulturowe, 

historyczne i 

przyrodnicze obszaru 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 4 MP 

Cel szczegółowy 3.2 

 

Poznawanie, dokumentowanie i promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego obszaru 

Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa do 2015 roku 

Liczba osób mających 

możliwość uzyskania 

wiedzy dot. dziedzictwa 

kulturowego, 

historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

Dane od 

beneficjentów 

operacji, dane 

własne LGD 
0 20 000 

l.p. Przedsięwzięcie 
Wskaźnik 

produktu 

Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika 

Działanie  

PROW  
 

początkowa 

docelowa 

do 2015 

roku 

3.2.1 Organizacja wydarzeń i/lub 

przedsięwzięć służących 

zachowaniu i promocji 

Liczba wydarzeń 

służących 

zachowaniu 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 
0 8 MP 



Lokalna Strategia Rozwoju Blisko Krakowa 

 

5 

Skawina, grudzień 2013 roku 

lokalnego dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego 

i promocji 

lokalnego 

dziedzictwa 

kulturowego, 

historycznego 

i przyrodniczego 

3.2.2 Wydawanie publikacji 

służących dokumentowaniu i 

promocji dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

Liczba publikacji 

służących 

dokumentowaniu 

i promocji 

dziedzictwa 

kulturowego, 

historycznego 

i przyrodniczego 

obszaru 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 5 MP 

3.2.3 Badania i opracowania 

służące zachowaniu i 

promocji dziedzictwa 

kulturowego, historycznego i 

przyrodniczego obszaru 

Liczba 

opracowań 

dane własne 

LGD 

0 2 FLGD 

3.2.4 Promocja LGD i LSR  Liczba 

przedsięwzięć 

promujących 

LGD i LSR  

dane własne 

LGD 

0 10 

FLGD 

WPW
4
 

Liczba 

wydawnictw 

dane własne 

LGD 

0 6 

 

 

 

 

Cel ogólny 4 

 

Lokalne społeczności aktywne gospodarczo 

Wskaźnik oddziaływania 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa do 2015 roku 

Wzrost przychodów 

przedsiębiorstw objętych 

wsparciem 

Badania LGD 

0 Wzrost o 2 % w stosunku do 2009 roku 

Cel szczegółowy 4.1 

Wykorzystanie lokalnego potencjału w szczególności potencjału bliskości Krakowa dla tworzenia miejsc 

pracy 

Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa do 2015 roku 

Liczba utworzonych miejsc 

pracy 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 9 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 

Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika Działanie  

PROW   

początkowa 

docelowa 

4.1.1 Tworzenie nowych, 

trwałych miejsc pracy w 

oparciu o lokalne walory 

Liczba 

przedsiębiorstw 

objętych wsparciem 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 9 
RR

5
 

 RM
6
 

                                                 
4
 WPW – Wdrażanie projektów współpracy 

5
 RR – Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

6
 RM – tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw  
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obszaru 

Cel szczegółowy 4.2 

Zapewnienie mieszkańcom obszaru LGD dostępu do informacji o lokalnym rynku usług i produktów 

Wskaźnik rezultatu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa do 2015 roku 

Liczba wypromowanych 

ofert rynku usług i 

produktów lokalnych  

Dane od 

beneficjentów 

operacji 

0 60 

l.p. Przedsięwzięcie Wskaźnik produktu 
Źródło 

weryfikacji 

Wartość wskaźnika działanie  

PROW  początkowa docelowa 

4.2.1 Promocja lokalnej 

przedsiębiorczości 

Liczba kampanii 

promujących 

lokalną 

przedsiębiorczość 

Dane od 

beneficjentów 

operacji 
0 1 MP 

 


