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Załącznik nr 1 

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

 

Cel ogólny LSR 

1. Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD  

 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.1 Wzrost udziału mieszkańców w działaniach kulturalnych opartych o centra kultury i integracji  

  

Przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcie 1 – Tworzymy podstawową infrastrukturę kulturalną  

 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. 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 

 P1-1 Liczba 
podmiotów 
działających w 
sferze kultury, 
które otrzymały 
wsparcie w 
ramach realizacji 
LSR  

szt.  16 1 5  10 
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Załącznik nr 1 

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

 

Cel ogólny LSR 

1. Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD  

 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.2 Tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju w firmach na obszarze KOLD  

 

Przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcie 3 – Przedsiębiorczość rozwija LGD KOLD  

 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. 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 

 P3-1 Liczba 
operacji 
polegających na 
utworzeniu 
nowego 
przedsiębiorstwa   

 Szt.  24  8 6  10 
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Załącznik nr 1 

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

 

Cel ogólny LSR 

1. Wzrost jakości życia oraz poziomu aktywizacji społecznej i gospodarczej na terenie KOLD  

 

Cel(e) szczegółowe LSR 

1.2 Tworzenie miejsc pracy oraz wspieranie rozwoju w firmach na obszarze KOLD  

 

Przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcie 3 – Przedsiębiorczość rozwija LGD KOLD  

 

 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. 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 

3 

 P3-2 Liczba 
operacji 
polegająca na 
rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa  

Szt.  30  1 8 21  
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Załącznik nr 1 

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

 

Cel ogólny LSR 

 

2. Zwiększenie turystycznej atrakcyjności oraz wypromowanie obszaru KOLD i jego dziedzictwa 
lokalnego  

 

Cel(e) szczegółowe LSR 

2.1 Zwiększenie aktywności turystyczno- rekreacyjnej na obszarze KOLD  

Przedsięwzięcia 

1. Przedsięwzięcie 7 – Rozwijamy infrastrukturę turystyczna lub rekreacyjną  

 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 
Jedn. 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 

4 

P7-1 Liczba 
nowych lub 
przebudowanych 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej lub 
rekreacyjnej  

Szt. 9  0 3 6  

 

 

 

 

  


