
                                                                                                                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

załącznik nr 3 do ogłoszenia 

o naborze nr 3/2017 

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

zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

Celów główny  LSR 

3.0 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD 

Celów szczegółowy  LSR 

3.2 Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i 

kulturowego 

Przedsięwzięcie 

3.2.2 Modernizacja infrastruktury dziedzictwa regionu (w tym obiektów świeckich i sakralnych). 

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie – 205 000,00 zł 

Wskaźniki produktu 

l.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 

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 

zmodernizowanych 

obiektów 

szt. 3 0 2 1 

 



                                                                                                                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

 

Celów główny  LSR 

3.0 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD 

Celów szczegółowy  LSR 

3.2 Wzmocnienie poczucia tożsamości lokalnej oraz zachowanie dziedzictwa historycznego i 

kulturowego 

Przedsięwzięcie 

3.2.3 Doposażenie funkcjonujących na terenie LGD zespołów ludowych/ organizacji 

pozarządowych/ stowarzyszeń działających na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego i 

kulturowego. 

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie – 55 000,00 zł 

Wskaźniki produktu 

l.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 

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 doposażonych 

organizacji 

szt. 4 0 1 3 

 



                                                                                                                                                                   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” 
 

 

Celów główny  LSR 

3.0 Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD 

Celów szczegółowy  LSR 

3.3 Zintegrowane działania promocyjne. 

Przedsięwzięcie 

3.3.1 Działania/ inicjatywy promujące lokalne produkty/ dziedzictwo kulturowo- historyczne oraz 

walory turystyczne obszaru LGD 

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie – 160 000,00 zł 

Wskaźniki produktu 

l.p. Nazwa wskaźnika Jednostka 

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 podmiotów 

działających w sferze 

kultury, która otrzymała 

wsparcie w ramach 

realizacji LSR 

szt. 3 0 3 0 

 

 


