
                                                                                                                                                                   

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

załącznik nr 3 do ogłoszenia 

o naborze nr 5/2017 

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

zakładane do osiągnięcia wskaźniki 

Celów główny  LSR 

1.0 Równomierny rozwój infrastruktury na terenie LGD "Ziemia Łowicka" 

Celów szczegółowy  LSR 

1.1 Infrastruktura techniczna i społeczno - kulturalna 

Przedsięwzięcie 

1.1.1 Budowa/ rozbudowa/ modernizacja/ remont/ termomodernizacja/ doposażenie obiektów 

pełniących funkcje społeczno- kulturalne. 

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie – 350 000,00 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 

nowych/rozbudowanych/ 

zmodernizowanych/ 

doposażonych obiektów 

społeczno – kulturalnych 

szt. 7 0 4 3 

 



                                                                                                                                                                   

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

Celów główny  LSR 

1.0 Równomierny rozwój infrastruktury na terenie LGD "Ziemia Łowicka" 

Celów szczegółowy  LSR 

1.1 Infrastruktura techniczna i społeczno - kulturalna 

Przedsięwzięcie 

1.1.4 Budowa/ rozbudowa/ modernizacja/ doposażenie infrastruktury oświatowo- edukacyjnej 

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie – 270 000,00 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 nowych/ 

rozbudowanych/ 

zmodernizowanych/ 

doposażonych obiektów 

oświatowo- edukacyjnych 

szt. 4 0 4 0 

 



                                                                                                                                                                   

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

Celów główny  LSR 

1.0 Równomierny rozwój infrastruktury na terenie LGD "Ziemia Łowicka" 

Celów szczegółowy  LSR 

1.2 Infrastruktura sportowa lub prozdrowotna 

Przedsięwzięcie 

1.2.1 Budowa/przebudowa/ modernizacja / doposażenie infrastruktury sportowej 

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie – 300 000,00 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 nowych/ 

rozbudowanych/ 

zmodernizowanych/ 

doposażonych obiektów 

sportowych 

szt. 4 0 4 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                   

„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 

3.1 Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej obszarów wiejskich. 

Przedsięwzięcie 

3.1.1 Budowa/ rozbudowa/ modernizacja ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

rekreacyjnej i turystycznej 

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcie – 300 000,00 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 nowych/ 

rozbudowanych/ 

zmodernizowanych obiektów 

szt. 4 0 4 0 

 

 

 


