
Cel ogólny 1 LSR
Stan na I kw. 

2012

Pozostało do 

osiągniecia

Osięgnięcie 

wskaźnika 

w %

plus 5% w 

stos. do 2011
- wzrost o 5% 0%

Cel szczegółowy 1.1

36 000 25 409 10 591 71%

20% 0 20% 0%

Przedsięwzięcie I

60 5
55, w tym 2 

w realizacji
8%

2 0 2 0%

Cel ogólny 2 LSR
Stan na I kw. 

2012

Pozostało do 

osiągniecia

Osięgnięcie 

wskaźnika 

w %

plus 2% w 

stos. do 2011
- wzrost o 2% 0%

Cel szczegółowy 2.1

300 227 73 76%

Cel szczegółowy 2.2

36 000 17 828 18 172 50%

Liczba mieszkańców miejscowości korzystających z odnowionych centrów miejscowości w stosunku do 2009 

Rozwijanie infrastruktury służącej aktywności społecznej i kulturalnej oraz infrastruktury sportowej i rekreacyjnej 

Liczba osób korzystających z wybudowanych, przebudowanych, wyremontowanych, zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów służących aktywności społecznej i kulturalnej oraz infrastruktury sportowej i 

rekreacyjnej 

Wartość wskaźnika uwzględnia odbiorców projektów „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i 

ogrodzeniem terenu w m. Wierzchucinek” oraz „Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w m. 

Wojnowo” (projekty fizycznie zakończone, nie zostały zrealizowane wnioski o płatność. 

"Trzy Doliny" atrakcyjne dla turystów i przyjazne dla mieszkańców

Liczba obiektów infrastruktury wybudowanych, przebudowanych, wytyczonych, wyremontowanych, 

zmodernizowanych lub wyposażonych o chrakterze turystycznym, rekreacyjnym, przyrodniczym, historycznym, 

kulturowym lub sakralnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą, sfinans. ze środków LSR 

Poprawa jakości życia mieszkańców "Trzech Dolin"

Liczba odniowionych centrów miejscowości do końca 2015 r. sfinans. ze środków LSR

Produkty

Wskaźnik oddziaływania

Rozwijanie kapitału społecznego "Trzech Dolin"

Wskaźniki rezultatu

Odsetek osób deklarujących poprawę jakości życia na obszarze "Trzech Dolin" 

Wskaźniki rezultatu

Liczba osób uczestniczących w warsztatach, kursach, szkoleniach, wizytach studyjnych

*wartość wskaźnika wg sprawozdania nr 3/PRW.I.6016-7/10 UM02-6932-UM200007/10

Podniesienie standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz zwiększenie atrakcyjności usług w "Trzech Dolinach"

Liczba osób korzystających z infrastruktury o charakterze turystycznym, rekreacyjnym, przyrodniczym, 

historycznym, kulturowym lub sakralnym oraz infrastruktury towarzyszącej sfinansowanej w ramach LSR w 

latach 2010-2015

Załącznik nr 2

EWALUACJA wg wskaźników

Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o bogactwo zasobów "Trzech Dolin"

Wskaźnik oddziaływania

Odsetek osób deklarujących zainteresowanie atrakcjami turystycznymi obszaru objętego LSR do 2015 r. 

Wskaźniki rezultatu



Cel szczegółowy 2.3

10 0 10 0%

Przedsięwzięcie II

20 38 0 190%

60 33
27, w tym 1 

w realizacji
55%

5 0 5 0%

Cel ogólny 3 LSR
Stan na I kw. 

2012

Pozostało do 

osiągniecia

Osięgnięcie 

wskaźnika 

w %

plus 2% w 

stos. do 2011
- wzrost o 2% 0%

Cel szczegółowy 3.1

10 000 23 470 0 235%

120 000 96 500 23 500 80%

Cel szczegółowy 3.2

150 0 150 0%

10 0 10 0%

100 0 100 0%

Przedsięwzięcie III

20 8
12, w tym 3 

w realizacji
40%

120 36
84, w tym 1 

w realizacji
30%

10 0 10 0%

5 1 4 20%

5 0 5 0%

Produkty

Promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz tożsamości lokalnej "Trzech Dolin"

Zachowanie i rozwój zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturalnego i tożsamości lokalnej

Lokalne zasoby "Trzech Dolin" atrakcją dla odwiedzających i dumą dla mieszkańców

Liczba osób przeszkolonych w zakresie zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz 

Liczba osób kultywujących rzemiosła tradycyjne 

Licza osób uczestniczących w grupach kultywujących lokalne tradycje dofinansowanych w ramach LSR

Wskaźniki rezultatu

Zachowanie, rozwój i promocja zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-

kulturowego oraz tożsamości lokalnej

Liczba obiektów infastruktury służących aktywności społecznej i kulturalnej oraz infrastruktury sportowej 

wybudowanych, przebudowanych i wyremontowanych, zmodernizowanych lub wyposażaonych, sfinans. ze 

środków LSR

Wartość wskaźnika uwzględnia projekty „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem i 

ogrodzeniem terenu w m. Wierzchucinek” oraz „Adaptacja części budynku na świetlicę wraz z jej wyposażeniem w m. 

Wojnowo” – projekty zostały fizycznie zakończone, nie zostały zrealizowane wnioski o płatność. 

Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju społecznego i ekonomicznego na obszarze "Trzech Dolin"

Produkty

Liczba publikacji promujących obszar LGD, jego atrakcje turystyczne i rekreacyjne, zasoby naturalne, kulturalne, 

lokalne produkty, dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz tożsamość lokalną, sfinans. ze środków LSR

Liczba warsztatów, kursów, szkoleń, wizyt studyjnych dla mieszkańców LGD, pracowników biura, Zarządu i Rady 

LGD sfinansowanych ze środków LSR

Liczba nowopowstałych, rozwiniętych lub zmodernizowanych przedsiębiorstw, sfinans. ze środków LSR

Liczba nowoutworzonych lub zachowanych średniorocznych miejsc pracy

Odsetek osób twierdzących, że są zachowane, rozwinięte lub promowane zasoby naturalne, dziedzictwo kulturowe 

lub tożsamość lokalna

Liczba osób uczestniczących w imprezach promujących lokalną twórczość, tożsamość lokalną, lokalne dziedzictwo, 

w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze

Wskaźniki rezultatu

Rozwijanie przedsiębiorczości mieszkańców

Liczba osób, która skorzysta z publikacji promujących obszar LGD, jego atrakcje turystyczne, zasoby naturalne, 

kulturalne, lokalne produkty, dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz tożsamość lokalną

Wskaźnik oddziaływania

Wskaźniki rezultatu

Licza utworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych pracowni rzemiosł tradycyjnych, sfinans. ze środków LSR

Liczba utworzonych, rozwiniętych lub wyposażonych grup kultywujących lokalne tradycje sfinans. ze środków 

Liczba imprez promujących lokalną twórczość, tożsamość lokalną, lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, 

historyczne lub przyrodnicze

Liczba warsztatów, szkoleń, kursów mających na celu zachowanie zasobów naturalnych, dziedzictwa historyczno-

kulturowego oraz tożsamości lokalnej, sfinans. ze środków LSR


