
Cele, przedsięwzięcia, wskaźniki LSR 

1.0 CEL OGÓLNY 1 
Przedsiębiorczy mieszkańcy podejmując lub rozszerzając działalność  gospodarczą wpływają na rozwój ekonomiczno – gospodarczy 

obszaru 

1.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Wsparcie przedsiębiorczości oraz branży turystycznej, poprzez tworzenie zintegrowanych produktów turystyki wiejskiej oraz  nowych 

miejsc pracy na obszarze LGD „Kraina Nafty” 

1.2 Wspieranie mieszkańców obszaru w podejmowaniu działalności gospodarczej i podnoszeniu kwalifikacji zawodowych   

 Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego  
Jednostk

a miary 

Stan 

początkow

y 

2015 Rok 

Plan 2023 

Rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.0.

1 

Wzrost o 0,2 % dochodów gmin, w przeliczeniu na 1 mieszkańca, z 

wpływów pochodzących od podmiotów gospodarczych, które uzyskały 

wsparcie 

liczba 16 991 zł. 17 025 Na podstawie danych z gmin/GUS 

W1.0.

2 

Co najmniej 35 % badanych – badanie społeczne przeprowadzone na 

reprezentatywnej grupie – deklarujących wzrost oddziaływania rozwoju 

ekonomiczno – gospodarczego obszaru w stosunku do 2015 r. na poziom ich 

życia 

liczba  0 
350 os. 

badanych 

Badanie społeczne na reprezentatywnej 

grupie 1000 osób 

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostk

a miary 

Stan 

początkow

y 

2015 Rok 

Plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w1.1

- 

w1.2 

Liczba utworzonych miejsc pracy (ogółem)  

Pełny 

etat 

średnior

oczny  

0 54 
Ankieta monitorująca beneficjenta, 

deklaracje ZUS, umowa o pracę 

Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje  Szt. 0 6 Ankieta monitorująca beneficjenta. 

Liczba zintegrowanych produktów turystycznych, powstałych w ramach 

operacji 
Szt. 0 4 Ankieta monitorująca beneficjenta. 

Liczba osób korzystających ze zintegrowanych ofert osoba 0 150 
Dane na podstawie ankiety 

monitorującej beneficjenta. 

Liczba nowych lub zmodernizowanych miejsc noclegowych, powstałych w 

ramach operacji 
Szt. 0 14 

Ankieta monitorująca beneficjenta, 

dokumentacja zdjęciowa. 

Liczba osób, które skorzystały z miejsc noclegowych w ciągu roku w nowych 

lub przebudowanych obiektach turystycznych  
osoba 0 100 

Dane na podstawie ankiety 

monitorującej beneficjenta. 

w1.2 

Liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem, które podniosły 

swoje kwalifikacje zawodowe  
osoby 0 3 

Certyfikat /zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia wraz z 

kwestionariuszem os. uczestnika 

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań  

zawodowych  
osoba 0 5 

Ankieta oceniająca jakość 

szkolenia/kursu i adekwatność do 

oczekiwań zawodowych  



Przedsięwzięcie Grupy docelowe 

Sposób 

realizacji 

(konkurs, 

projekt 

grantowy, 

operacja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu  

Nazwa  

Jednos

tka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/sposób 

pomiaru 

Początk

owa  

2015 

rok 

Końcow

a  

2023 

rok 

1.1.1 

Rozwój istniejących 

przedsiębiorstw w 

zakresie kreowania 

nowych miejsc 

pracy, 

innowacyjności i 

zintegrowanych 

produktów turystyki 

wiejskiej na obszarze 

LGD „Kraina Nafty” 

Mikro i małe przedsiębiorstwa z 

obszaru LGD 
Konkurs  

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa  

Szt. 0 9 

Ankieta monitorująca 

beneficjenta, w przypadku 

rozwoju działalności o 

nową branżę (nowy PKD) 

wpis do CEiDG. 

1.2.1 

Rozwój 

przedsiębiorczości i 

działania edukacyjne 

podnoszące 

kwalifikacje 

zawodowe 

mieszkańców 

obszaru LGD 

„Kraina Nafty” 

Mieszkańcy obszaru: osoby 

fizyczne planujące rozpoczęcie 

działalności gospodarczej, z 

wyłączeniem osób 

ubezpieczonych z mocy ustawy w 

KRUS, w tym przedstawiciele 

grupy defaworyzowanej 

wskazanej w LSR. 

Konkurs 

 

Liczba 

zrealizowanych 

operacji 

polegających na 

utworzeniu 

nowego 

przedsiębiorstwa 

 

Szt.  0 42 

Ankieta monitorująca 

beneficjenta, deklaracje 

ZUS, wpis do CEiDG. 

Liczba szkoleń 

podnoszących 

kwalifikacje 

zawodowe, 

zrealizowanych 

w ramach 

wsparcia 

Szt. 0 5 

Program szkolenia/kursu 

podnoszącego kwalifikacje 

zawodowe organizowanego 

w ramach wsparcia i/lub 

FV/rachunek od instytucji 

przeprowadzającej 

szkolenie/kurs – w 

przypadku szkoleń 

zewnętrznych 

 

 

 

 

 



2.0 CEL OGÓLNY 2 Podniesienie jakości życia na obszarze LGD „Kraina Nafty” 

2.1 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
Poprawa stanu infrastruktury społecznej (turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) 

 Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego  
Jednostka 

miary 

Stan 

początkow

y 2015 Rok 

Plan 2023 

Rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W2.0.

1 

Co najmniej 40 % badanych mieszkańców obszaru – na podstawie 

badania społecznego na reprezentatywnej grupie – deklarujących 

wzrost jakości życia na obszarze LGD w okresie 2014-2023 

Liczba 0 
400 os. 

badanych 

Badanie społeczne na reprezentatywnej 

grupie 1000 osób 

W2.0.

2 

Wzrost o 5 % liczby turystów odwiedzających obszar LGD – mierzony 

liczbą osób korzystających z noclegów dane z GUS 
Liczba  36 615 38 446 

Dane z GUS/Bank danych lokalnych/ 

Kategoria: TURYSTYKA/ 

Grupa TURYSTYCZNE OBIEKTY 

NOCLEGOWE/ Podgrupa: Turystyczne 

obiekty noclegowe wg rodzajów/ 

Korzystający z noclegów ogółem  

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Stan 

początkow

y 2015 Rok 

Plan 2023 

Rok 

 

Źródło danych/sposób pomiaru 

w2.1 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury społecznej 

(turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej) 
osoby 0 

 

4000 

 

Ankieta monitorująca beneficjenta 

Przedsięwzięcie Grupy docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy,operacja 

własna,proj.współ. 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu  

Nazwa  

Jednos

tka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
Początk

owa  

2015 rok 

Końcowa  

2023 Rok 

2.1.1 

Przestrzeń 

publiczna i baza 

turystyczna LGD 

„Kraina Nafty” 

Os. prawne, jedn. org. nie 

posiadające os. prawnej, 

którym ustawy przyznają 

zdolność prawną lub os. fiz. 

z obszaru LGD: m.in.: j.s.t. 

instytucje kultury, GOSiR, 

biblioteki, stowarzyszenia 

fundacje, kościoły i zw. 

wyznaniowe, mieszkańcy. 

Gr. docelową proj. współ. 

będą mieszkańcy i turyści z 

obszaru LGD – korzystający z 

wybudowanej infrastruktury 

rekreacyjnej. 

Konkurs, projekt 

grantowy, 

projekt 

współpracy 

Liczba nowych 

lub 

zmodernizowanyc

h lub 

doposażonych  

obiektów 

infrastruktury 

społecznej 

(turystycznej, 

rekreacyjnej  i 

kulturalnej) 

sztuka 0 48 

Ankieta monitorująca 

beneficjenta, dokumentacja 

zdjęciowa. 



3.0 CEL OGÓLNY 3 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i ochrona środowiska przyrodniczego  

3.1 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 
Wzmocnienie tożsamości mieszkańców w oparciu o tradycję i środowisko przyrodnicze 

 Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego  
Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2015 Rok 

Plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W3.0 
30 % badanych mieszkańców deklarujących wzrost poczucia więzi 

mieszkańców z obszarem Kraina Nafty 
Liczba 0 

300 os. 

badanych 

Badanie społeczne na reprezentatywnej 

grupie 1000 osób 

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2015 Rok 

Plan 2023 

Rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w3.1.1 Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty  osoby 0 150 Ankieta monitorująca beneficjenta 

w3.1.2 Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi produktów, usług i 

regionu  
osoby 0 1000 

Dane na podstawie ankiety monitorującej 

beneficjenta oraz na podstawie list 

wydanych publikacji i/lub list osób 

aktywnie  uczestniczących w 

organizowanych wydarzeniach 

promocyjno – kulturalnych 

w3.1.3 
Liczba mieszkańców obszaru, która deklaruje wzrost wiedzy na temat 

ochrony środowiska, ekologii i przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym 

osoby 0 40 

Dane na podstawie ankiety 

przeprowadzonej wśród uczestników 

szkolenia.  

w3.1.4 
Zwiększenie zainteresowania walorami i atrakcjami obszaru LGD – 

mierzone liczbą wejść na stronę internetową i pobrań aplikacji mobilnej 

do 2020 r. 

osoby 0 5000 

Dane na podstawie licznika wejść na 

stronie internetowej oraz licznika pobrań 

aplikacji mobilnej 

w3.1.5 
Liczba uczestników wizyty studyjnej deklarujących zwiększenie 

świadomości w zakresie korzyści wynikających z prowadzenia 

działalności enoturystycznej. 

osoby 0 10 

Dane na podstawie ankiety sondażowej 

przeprowadzonej wśród uczestników 

wizyty 

Przedsięwzięcie Grupy docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, 

operacja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu  

Nazwa  

Jedn

ostka 

miar

y 

Wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
Począt

kowa  

2015 

rok 

Końcow

a 2023 

Rok 

3.1.1 
Dziedzictwo 

kulturowe i 

Osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające 

Projekt 

grantowy 

Liczba zabytków 

poddanych pracom 
Szt  0 3 

Ankieta monitorująca 

beneficjenta, dokumentacja 



przyrodnicze 

obszaru LGD 

„Kraina Nafty” 

osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność 

prawną lub osoby fizyczne z 

obszaru LGD: m.in.: j.s.t. 

instytucje kultury, GOSiR, 

biblioteki, stowarzyszenia 

fundacje, kościoły i związki 

wyznaniowe, mieszkańcy. 

konserwatorskim lub 

restauratorskim  

zdjęciowa. 

Liczba zrealizowanych 

operacji obejmujących 

wyposażenie mające na 

celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa 

lokalnego  

Szt 0 9 

Ankieta monitorująca 

beneficjenta, dokumentacja 

zdjęciowa. 

Liczba podmiotów 

wspartych w ramach 

operacji obejmujących 

wyposażenie mające 

na celu szerzenie 

lokalnej kultury i 

dziedzictwa lokalnego  

Szt 0 9 
Ankieta monitorująca 

beneficjenta. 

Liczba szkoleń 

podnoszących 

świadomość 

mieszkańców na temat 

ochrony środowiska i 

przeciwdziałania 

zmianom 

klimatycznym  

Szt 0 1 

Program zadania, 

dokumentacja zdjęciowa, lista 

uczestników. 

Liczba zadań w 

zakresie kultywowania 

tradycji i produktów 

lokalnych  

zada

nie 
0 1 

Program zadania, 

dokumentacja zdjęciowa, lista 

uczestników. 

3.1.2 

Działania 

promujące walory 

obszaru LGD 

Osoby prawne, jednostki 

organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej, którym 

ustawy przyznają zdolność 

prawną lub fizyczne z 

obszaru LGD: m.in.: j.s.t. 

instytucje kultury, GOSiR, 

biblioteki, stowarzyszenia 

fundacje, kościoły i związki 

wyznaniowe, mieszkańcy. 

 

Liczba 

wydarzeń/imprez  
Szt 0 6 

Ankieta monitorująca 

beneficjenta, dokumentacja 

zdjęciowa. 
Projekt 

grantowy 



Osoby prawne, ułomne os. 

prawne lub fizyczne z 

obszaru LGD: m.in.: j.s.t. 

instytucje kultury, GOSiR, 

biblioteki, stowarzyszenia 

fundacje, kościoły i związki 

wyznaniowe, mieszkańcy. 

Grupą docelową projektu 

współpracy będą mieszkańcy 

i turyści z obszaru LGD. 

Projekt 

grantowy, 

Projekt 

współpracy, 

Aktywizacja 

Liczba wydawnictw 

promujących obszar 

LGD 

szt 0 12 

Ankieta monitorująca 

beneficjenta, dokumentacja 

zdjęciowa, egzemplarz 

wydanego materiału  

Grupą docelową projektu 

współpracy będą mieszkańcy 

i turyści z obszaru LGD – 

korzystający z utworzonych 

aplikacji.  

Projekt 

współpracy 

Liczba aplikacji 

mobilnych  
szt 0 1 

Wizualizacja strony/aplikacji, 

adres portalu/serwera na 

którym została zamieszczona  

Liczba 

zorganizowanych 

wyjazdów studyjnych  

Szt 0 1 

Program zadania, 

dokumentacja zdjęciowa, lista 

uczestników. 

 

4.0 CEL OGÓLNY 4 Budowanie kapitału społecznego i rozwój samoorganizacji na poziomie lokalnym   

4.1 
CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Wsparcie informacyjno – szkoleniowe mieszkańców i organizacji z obszaru LGD 

4.2 Poprawa kwalifikacji i zarządzania na poziomie lokalnym  

4.3 Współpraca i wymiana wzajemnych doświadczeń 

 Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego  
Jednostk

a miary 

Stan 

początkow

y 2015 Rok 

Plan  

2023 Rok 

 

Źródło danych/sposób pomiaru 

W4.0 
Liczba organizacji, które w okresie programowania pozyskały środki 

zewnętrzne na realizację celów statutowych  
Liczba 0 20 

Dane na podstawie informacji i danych 

zebranych przez Biuro LGD dotyczących 

projektów zrealizowanych przez 

organizacje pozarządowe  

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostk

a miary 

Stan 

początkow

y 2015 Rok 

Plan  

2023 Rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

w4.1.1 
Liczba osób objętych działaniami w zakresie animacji i aktywizacji 

społeczności lokalnej 
osoby 0 1000 

Dane na podstawie list uczestników 

/protokołów/sprawozdań dotyczących 

realizacji zadań w zakresie animacji i 

aktywizacji; wizualizacja/ dok. zdjęciowa  

w4.1.2 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 

indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na 

realizację LSR, świadczonego w Biurze LGD 

 

osoby 0 50 

Na podstawie kart udzielonego doradztwa i 

listy wniosków wybranych do realizacji 

LSR 



w4.1.3 
Liczba osób, które podniosły wiedzę w zakresie pozyskiwania środków 

i realizacji/rozliczania projektów  
osoby 0 

100, w tym 

40 os. z 

grup 

defaworyzo

wanych  

Dane na podstawie ilości wydanych  

zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających 

ukończenie szkolenia/ list uczestników. 

w4.1.4 
Liczba osób pozytywnie oceniających jakość szkoleń organizowanych 

przez LGD  
osoby 0 

Co 

najmniej 

100 os. 

Ankieta dotycząca jakości 

przeprowadzanych szkoleń 

w4.1.5 
Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno -

konsultacyjnych  
osoby 0 150 

Dane na podstawie list os. uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych 

w4.1.6 
Liczba osób zadowolonych ze spotkań informacyjno - konsultacyjnych 

przeprowadzonych przez LGD 
osoby 0 120 

Ankieta dotycząca zadowolenia ze spotkań 

przeprowadzonych przez LGD 

w4.2 Liczba osób, które podniosły kompetencje w zakresie wdrażania LSR  osoby 0 20 

Dane na podstawie list obecności oraz 

zaświadczeń/certyfikatów potwierdzających 

ukończenie szkolenia 

w4.3.1 
Liczba projektów wykorzystujących lokalne zasoby: przyrodnicze, 

kulturowe, historyczne, turystyczne, produkty lokalne  
Szt. 0 1 

Sprawozdanie z realizacji projektu 

współpracy  

w4.3.2 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: 

 przedsiębiorcy, grupy de faworyzowane (określone w LSR), młodzież, 

turyści,  inne 

 

Szt.  0 3 
Sprawozdanie z realizacji projektu 

współpracy 

w4.3.3 Liczba LGD uczestniczących w projektach współpracy  liczba 0 8 

Sprawozdanie z realizacji projektu 

współpracy 

 

Przedsięwzięcie Grupy docelowe 

Sposób 

realizacji 

(konkurs, 

projekt 

grantowy,opera

cja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacji itp.) 

Wskaźniki produktu  

Nazwa  

Jedno

stka 

miary 

Wartość 

Źródło danych/sposób pomiaru 
Początk

owa  

2015 

rok 

Końcow

a 2023 

Rok 

4.1.1 
Rozwój kapitału 

społecznego  

Mieszkańcy obszaru, turyści, 

organizacje pozarządowe i 

społeczne z obszaru LGD, 

zespoły ludowe, KGW, twórcy 

ludowi, instytucje kultury, j.s.t 

. 

Aktywizacja  

Liczba zadań w 

zakresie animacji i 

aktywizacji społ. 

lokalnej 

Zada

nie 
0 50 

Program zadania/ dokumentacja 

zdjęciowa/ lista uczestników/ 

egzemplarz wydanego materiału 

promocyjno-informacyjnego  



Osoby prawne lub fizyczne z 

obszaru LGD: m.in.: j.s.t. 

instytucje kultury, GOSiR, 

biblioteki, stowarzyszenia 

fundacje, kościoły i związki 

wyznaniowe, mieszkańcy, 

przedsiębiorcy.  

Koszty 

bieżące 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa  

szt 0 200 

Karty doradztwa 

indywidualnego, lista doradztwa 

telefonicznego, e-maliowego 

Aktywizacja  

Liczba szkoleń 

zorganizowanych 

dla społeczności 

lokalnej   

szt 0 10 

Program szkolenia, 

dokumentacja zdjęciowa, lista 

obecności 

Aktywizacja 

Liczba 

spotkań/wydarzeń  

adresowanych do 

mieszkańców 

szt 0 25 

Program szkolenia, 

dokumentacja zdjęciowa, lista 

obecności 

4.2.1 

Działania 

podnoszące 

kompetencje osób 

zaangażowanych w 

realizację LSR 

Pracownicy Biura/ 

 Członkowie organów LGD 

Koszty 

bieżące  

Liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników i 

organów LGD  

 

osob

odzie

ń 

0 35  

Lista obecności, wydane 

certyfikaty/zaświadczenia, 

dokumentacja zdjęciowa 

4.3.1 

Realizacja 

projektów 

współpracy 

międzyregionalnej i 

międzynarodowej 

Grupą docelową projektu 

współpracy międzynarodowej 

będą: przedsiębiorcy/ 

mieszkańcy i turyści z obszaru 

LGD. 

Grupą docelową krajowego 

projektu współpracy będą: 

mieszkańcy i turyści z obszaru 

LGD. 

Projekt 

współpracy 

Liczba 

przygotowanych 

projektów 

współpracy 

Szt. 0 2 
Sprawozdanie z realizacji 

projektu współpracy  

Projekt 

współpracy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy, w 

tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej  

Szt.  0 

4, w tym 

1 

międzyn

arodowy  

Sprawozdanie z realizacji 

projektu współpracy  

 


