Cele i wskaźniki w LSR na lata 2014-2020:
Zidentyfikowane problemy z
Diagnozy/SWOT

Cel
ogólny

Cel
szczegółowy

Przedsięwzięcie

FUNDUSZ/
BUDŻET –
wartość w
zł.

- Niekorzystne zmiany demograficzne;
znaczący spadek liczby mieszkańców;
emigracja zarobkowa szczególnie
ludzi młodych, w tym emigracja na
stałe; starzenie się społeczeństwa.
- Brak kompleksowej oferty
edukacyjnej; opiekuńczowychowawczej, profilaktycznej dla
dzieci i młodzieży z rodzin
zagrożonych wykluczeniem
społecznym.
- Brak zorganizowania czasu wolnego
w świetlicach i brak ofert w
świetlicach dla dzieci, młodzieży i
osób powyżej 50 roku życia.
- Niska aktywność i chęć
zaangażowania woluntarystycznego;
niski udział mieszkańców w życiu
kulturalnym; niewystarczające i
niepowszechne zaangażowanie w
lokalne przedsięwzięcia.
- Brak współpracy, woli tworzenia
partnerstw na rzecz szerokiego
porozumienia i współpracy
międzysektorowej.
- Niż demograficzny i związane z nim
mniejsze dofinansowanie z subwencji
oświatowej; konieczność
pozyskiwania środków z funduszy
zewnętrznych.
- Niedostateczna oferta edukacyjna
(zajęcia dodatkowe), kulturalna i
sportowa dla młodzieży.
- Brak funduszy własnych na kulturę,
w tym na wkłady własne do
projektów.

1.
Podniesie
nie
aktywnoś
ci
mieszkań
ców
i
integracji
pokoleń
na rzecz
kapitału
społeczn
ego SLGD
TDB do
2023r.

1.1.Wsparcie
potencjału
dzieci
i
młodzieży
oraz
ich
otoczenia na
rzecz
aktywności
społecznej i
wykształcenia

1.1.1 Wsparcie
dzieci i
młodzieży w
małych szkołach
1.1.2 Programy
aktywności
lokalnej
wspierające
dzieci i młodzież
1.1.3 Wsparcie
instytucjonalne
dzieci i
młodzieży w
czasie wolnym

RPO
800.000,00

- Liczba uczniów objętych wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji kluczowych w programie.

RPO
500.000,00

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie.

RPO
1.671.880,0
0

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie.
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych usługami
społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w
programie
- Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym
projektów współpracy międzynarodowej.
- Liczba LGD uczestniczących w projektach
współpracy.

1.2.Rozwój
aktywności
mieszkańców
w
organizacjach
społecznych
na obszarze
SLGD TDB

1.3 Wsparcie

Produkt

1.1.4
Międzynarodow
y Projekt
Współpracy
Młodzieżowej
1.2.1
Wzmocnienie
kapitału
społecznego do
zrzeszania się w
organizacjach i
organizację
czasu wolnego

PROW
180.000,00

PROW
800.000,00

- Liczba szkoleń
- Liczba operacji realizowanych przez organizacje
pozarządowe samodzielnie lub w partnerstwie
(Własny).
- Liczba operacji w zakresie wzmacniania kapitału
społecznego lub promocji : obszaru, dziedzictwa
lokalnego, przyrody/ochrony środowiska/turystyki,
kultury, produktów, usług lokalnych (Własny).

1.2.2 Inicjatywa
lokalna
w
społecznościach

PROW
900.000,00

1.3.1 Działania

PROW

- Liczba operacji obejmujących wyposażenie
podmiotów działających w sferze kultury.
Liczba operacji realizowanych przez organizacje
pozarządowe samodzielnie lub w partnerstwie
(Własny).
- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- Liczba etatów/rok finansowanych ze środków

Rezultat

Oddziaływanie1

- Liczba uczniów, którzy nabyli
kompetencje kluczowe po opuszczeniu
programu.
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu.
- Liczba osób objętych wsparciem w
ramach Programów Aktywności Lokalnej
(Własny).
- Liczba wspartych w programie miejsc
świadczenia usług społecznych
istniejących po zakończeniu projektu.
- Liczba projektów skierowanych do
następujących grup docelowych:
przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane
(określone w LSR), młodzież, turyści, inne.

Wskaźnik
deprywacji
–
liczba osób w
rodzinach,
którym
przyznano
świadczenia
pomocy
społecznej na
1000
mieszkańców.

- Liczba osób przeszkolonych, w tym liczba
osób z grup defaworyzowanych objętych
wsparciem.
-Liczba osób oceniających szkolenia jako
adekwatne do oczekiwań zawodowych.
-Liczba osób
uczestniczących/korzystających w ramach
operacji w zakresie wzmacniania kapitału
społecznego lub promocji (własny)
- Wzrost Liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej.
- Wzrost liczby osób korzystających z
obiektów działających w sferze kultury
(Własny)
- Liczba podmiotów, które deklarują
zwiększenie swojego potencjału

Czynniki
zewnętrzne
mające wpływ na
realizację działań
i osiągnięcie
wskaźników
- Nierówności w
zakresie rozwoju
wojew.
mazowieckiego i
podlaskiego
(obszary
peryferyjne).
- Niska jakość
grup rządzących,
wynikająca ze
słabej
świadomości
obywatelskiej
społeczeń., niskiej
aktywności i
partycypacji
społecznej.
- Wysysanie
młodzieży z
obszarów
wiejskich i małych
miasteczek przez
aglomeracje.

- Nierównomierny rozwój
ogólnodostępnej infrastruktury na
obszarze LGD.
- Niewystarczająco zagospodarowane
świetlice wiejskie i place zabaw.
- Niewystarczający rozwój i
dostępność infrastruktury
turystycznej oraz rekreacyjnej, w
szczególności przy rzece Bug.
Znikoma ilość inwestycji gminnych w
tym obszarze.
- Występowanie niewykorzystanych
budynków i obszarów na terenie LGD
wymagająca rewitalizacji.
- Bardzo duże braki w infrastrukturze
drogowej (gminnej i powiatowej)
utrudniające dostęp do obiektów
użyteczności publicznej.
- Zły stan techniczny wielu obiektów
zabytkowych.
- Duże braki w infrastrukturze
kanalizacyjnej wielu gmin; szczególnie
na terenach o rozproszonym
osadnictwie.

2.
Poprawa
jakości
życia
i
atrakcyjn
ości
obszaru
SLGD
TDB
poprzez
inwestycj
e
kierowan
e przez
społeczn
ość
do
2023r.

- Brak miejsc pracy, brak zasobów
finansowych; ograniczona zdolność
finansowa lokalnych przedsiębiorstw i
organizacji
do
prefinansowania
projektów.
- Nierównomierny potencjał turyst. i
zasoby gmin poza bezpośrednim

3. Rozwój
lokalnego
rynku
pracy
poprzez
wzmocni
enie

partnerskiej
realizacji LSR

SLGD
aktywizujące
społeczność
obszaru Tygiel
Doliny Bugu

3.250.000,0
0

bieżących (Własny).
- Liczba podmiotów, którym udzielono
indywidualnego doradztwa.
-Liczba bieżących opłat utrzymania biura/rok
(Własny).
-Liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD.
- Liczba osobodni szkoleń dla organów LGD.
- Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z
mieszkańcami.
- Liczba pozostałych działań aktywizacyjnych
przewidzianych w Planie Komunikacji (Własny).

2.1 Poprawa
infrastruktury
ogólnodostęp
nej na rzecz
jakości życia i
włączenia
społecznego
mieszkańców
oraz
zachowania
dziedzictwa
obszaru.

2.1.1 Rozwój
infrastruktury
ogólnodostępnej.

PROW
3.933.320,0
0

- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.
- Liczba wybudowanych lub przebudowanych
obiektów kulturalnych (Własny).
- Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej
w zakresie włączenia społecznego.

2.1.2 Obiekty
zabytkowe na
terenie SLG TDB
2.1.3.
Inwestycje
lokalne
w
infrastrukturę
społeczną
2.2.1
Zielone
technologie w
gospodarstwac
h domowych

PROW
1.216.680,0
0
RPO
1.005.630,0
0

2.2.2 Edukacja
na
rzecz
ochrony
środowiska
i
przeciwdziałani
a
zmianom
klimatycznym
3.1.1 Tworzenie
i rozwój
przedsiębiorstw
na terenie LGD
3.1.2 Wsparcie
przetwórstwa
lokalnego

PROW
50.000,00

- Liczba zabytków poddanych pracom
konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku
wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.
- Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów,
w których realizowane są usługi aktywizacji
społeczno-zawodowej.
- Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z
niepełnosprawnościami.
- Liczba wymienionych/zmodernizowanych źródeł
ciepła w gospodarstwach domowych (Własny).
- Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania
energii cieplnej z OZE.
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych.
- Liczba inicjatyw upowszechniających wiedzę dot.
ochrony środowiska i zmian klimatycznych z
mieszkańcami (Własny).

2.2 Poprawa
jakości życia
mieszkańców
w
gospodarstwa
ch domowych
w zgodzie z
ochroną
środowiska i
przeciwdziała
niu zmianom
klimatycznym
3.1 Wsparcie
rozwoju
przedsiębiorc
zości
i
przetwórstwa
lokalnego

RPO
4.889.431,0
0

PROW
6.000.000,0
0
PROW
1.000.000,0
0

- Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa.
- Liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa.
- Liczba centrów przetwórstwa lokalnego.
- Liczba operacji ukierunkowanych na operacje.

instytucjonalnego, dzięki realizacji
operacji w ramach LSR (Własny).
- Liczba osób, które otrzymały wsparcie po
uprzednim udzieleniu indywidualnego
doradztwa w zakresie ubiegania się o
wsparcie na realizację LSR, świadczonego
w biurze LGD.
- Liczba osób uczestniczących w
spotkaniach informacyjnokonsultacyjnych.
- Liczba osób zadowolonych ze spotkań
przeprowadzonych przez LGD.
-Liczba pozostałych efektów działań
aktywizacyjnych przewidzianych w Planie
Komunikacji (Własny)
- Wzrost liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej.
- Wzrost liczby osób korzystających z
obiektów infrastruktury kulturalnej.
- Wzrost liczby osób odwiedzających
zabytki i obiekty.
- Liczba osób korzystających z nowej lub
zmodernizowanej infrastruktury
technicznej drogowej w zakresie
włączenia społecznego.
- Liczba osób korzystających z obiektów
infrastruktury społecznej wspartej w
programie (Własny).

Liczba imprez
organizowanych
przez
domy/ośrodki
kultury/kluby/
świetlice/uczest
nicy imprez.

- Skomplikow.
procedury w
pozyskiwaniu
środków,
mechanizmy
refundacji w
PROW.
- Zbyt duże
zadłużenie JST,
ograniczające ich
możliwości
inwestycyjne.

- Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/ nowych mocy
wytwórczych instalacji wykorzystujących
OZE.
- Szacowany roczny spadek emisji gazów
cieplarnianych.
- Liczba osób biorących udział w
inicjatywach dot. ochrony środowiska i
zmian klimatycznych z mieszkańcami
(Własny).

- Liczba utworzonych miejsc pracy.
- Liczba podmiotów korzystających z
infrastruktury służącej przetwarzaniu
produktów rolnych.

- Embargo na
produkty
żywnościowe do
Rosji –
ograniczenie
eksportu,

pasem Bugu; brak oferty
uwspólnionej; brak dobrej promocji
oferty turyst. i rekreacyjnej LGD.
- Niska świadomość ekologiczna
mieszkańców. Brak przemyślanej
strategii zrównow. rozwoju ekonom.
obszaru (z uwzględnieniem np. OZE,
przedsiębiorczości dostosowanej do
specyfiki obszaru).
- Wysoki poziom bezrobocia, w tym
ukrytego, w szczególności związanego
ze specyfiką terenów rolniczych.
- Słabe wsparcie dla lokalnych
przedsiębiorców. Brak wiedzy wśród
osób chcących rozpocząć działalność
gospodarczą. Brak inkubatorów małej
przedsiębiorczości Brak współpracy
przedsiębiorców, sieciowania
produktów.
- Brak patriotyzmu lokalnego w
zakresie konsumpcji lokalnej,
kilometra zero, i niewystarczająca
promocja wyrobów lokalnych i
rękodzieła.
- Brak wystarczającego wsparcia dla
rozwoju postaw przedsiębiorczości
wśród osób bezrobotnych, biernych
zawodowo, zagrożonych ubóstwem i
wykluczeniem społecznym.

przedsięb
iorczości,
powiazań
kooperac
yjnych i
promocji
obszaru
SLGD
TDB do
2023r.

3.2 Wsparcie
grup
defaworyzow
anych
na
lokalnym
rynku pracy

3.2.1 Projekty
Aktywności
Lokalnej

RPO
2.000.000,0
0

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w
programie.

3.2.2 Powrót na
rynek pracy
poprzez
samozatrudnien
ie

RPO
500.000,00

- Liczba osób pozostających bez pracy, które
otrzymały bezzwrotne środki na podjęcie działalności
gospodarczej w programie.

3.3
Współpraca
gospodarcza i
promocja
obszaru SLGD
TDB

3.3.1 Projekty
sieciujące
ofertę LGD

PROW
100.000,00

3.3.2
Innowacyjny
projekt
współpracy LGD

PROW
100.000,00

- Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które
otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.
- Liczba sieci współpracy w zakresie rozwijania
rynków zbytu produktów, usług lokalnych lub
krótkich łańcuchów dostaw, które otrzymały
wsparcie w ramach realizacji LSR.
- Liczba operacji ukierunkowanych na operacje.
- Liczba zrealizowanych krajowych projektów
współpracy (Własny).
- Liczba LGD uczestniczących w projektach
współpracy.
- Liczba operacji ukierunkowanych na operacje.

- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu programu.
- Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym, poszukujących
pracy po opuszczeniu programu.
- Liczba utworzonych miejsc pracy w
ramach udzielonych z EFS środków na
podjęcie działalności gospodarczej.
- Liczba pracujących, łącznie z pracującymi
na własny rachunek po opuszczeniu
programu.
- Liczba osób, które skorzystały z więcej
niż jednej usługi turystycznej objętej
siecią, która otrzymała wsparcie w ramach
realizacji LSR.
-Liczba podmiotów współpracujących w
ramach sieci w zakresie rozwijania rynków
zbytu produktów, usług lokalnych lub
krótkich łańcuchów dostaw (Własny).
- Liczba projektów skierowanych do
następujących grup docelowych:
przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane
(określone w LSR), młodzież, turyści, inne.

Wzrost liczby
podmiotów
gospodarki
narodowej
w rejestrze
REGON na
10 000 ludności

zagrożenie dla
lokalnych
producentów.
-- Niestabilna
polityka państw
ościennych i
Polski.
- Długie i
kosztowne
procedury
aktualizacji
planów
zagospodarowani
a przestrzen.
zagrożeniem dla
inwestycji i
rozwoju
przedsiębiorczości
.
- Niedostat.
dostosowanie
prawodawstwa
krajowego do
legalnej sprzedaży
produktów
lokalnych.
- Skomplikow.
przepisy dla osób
rozpoczynaj.
działalność
gospodarczą. - - Preferencje w
finansowaniu
innowacji i B+R,
zastępowanie
dotacji
instrumentami
zwrotnymi.

Plan działania w LSR na lata 2014-2020:
CEL OGÓLNY nr 1
PODNIESIENIE
AKTYWNOŚCI
MIESZKAŃCÓW I
INTEGRACJI
POKOLEŃ NA
RZECZ KAPITAŁU
SPOŁECZNEGO
SLGD TDB DO 2023R

Lata

Nazwa wskaźnika
(PRODUKTU)

Wartość z
jednostką
miary

2016-2018

2019-2021

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

Planowane
wsparcie
(zł)

Wartość z
jednostką
miary

2022 -2023

Planowane
wsparcie
(zł)

Wartość
z
jednostk
ą miary

RAZEM 2016-2023
Progra
m

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

Planowane
wsparcie
(zł)

Razem
Razem
wartość
planowane (PROW
wskaźnikó
wsparcie (zł) /RPO)
w

Poddziałanie/zakr
es Programu

Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie potencjału dzieci i młodzieży oraz ich otoczenia na rzecz aktywności społecznej i wykształcenia
PRZEDSIĘWZIĘCIE
1.1.1: Wsparcie dzieci
i młodzieży w małych
szkołach
PRZEDSIEWZIĘCIE
1.1.2: Programy
aktywności lokalnej
wspierające dzieci i
młodzież

PRZEDSIEWZIĘCIE
1.1.3: Wsparcie
instytucjonalne dzieci i
młodzieży w czasie
wolnym

PRZEDSIEWZIĘCIE
1.1.4:
Międzynarodowy
projekt współpracy

Liczba uczniów objętych
wsparciem w zakresie
rozwijania kompetencji
kluczowych w programie

150 os.

28,85%

230.770,00

370 os.

100%

569.230,00

0

100%

0

520 os.

800.000,00

RPO

Realizacja LSR

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie

30 os.

30%

150.000,00

50 os.

80%

250.000,00

20 os.

100%

100.000,00

100 os.

500.000,00

RPO

Realizacja LSR

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie

100 os.

27,03%

445.800,00

240 os.

91,90%

1.069.920,00

30 os.

100%

133.860,00

370os.

1.649.580,0
0

RPO

Realizacja LSR

2 os.

40%

8.920,00

3 os.

100%

13.380,00

0

100%

0

5 os.

22.300,00

RPO

Realizacja LSR

0

0

0

1

100%

180.000,00

0

100%

0

1 szt.

180.000,00

PROW

Projekty
współpracy

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
usługami społecznymi
świadczonymi w interesie
ogólnym w programie

Liczba zrealizowanych
projektów współpracy w tym
projektów współpracy
międzynarodowej

młodzieżowej

Liczba LGD uczestniczących
w projektach współpracy

0

0

Razem cel szczegółowy 1.1

3

100%

0

100%

2.082.530,0
0

835.490,00

0

3 szt.

PROW

Projekty
współpracy

3.151.880,0
0

233.860,00

Wskaźnik rezultatu
Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe
po opuszczeniu programu

150 os.

28,85%

230.770,00

370 os.

100%

569.230,00

0

100%

0

520 os.

800.000,00

RPO

Realizacja LSR

Wskaźnik rezultatu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu

10 os.

50%

50.000,00

10 os.

100%

50.000,00

0

100%

0

20 os.

100.000,00

RPO

Realizacja LSR

Wskaźnik rezultatu (własny)
Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programów
Aktywności Lokalnej

20 os.

25%

100.000,00

40 os.

75%

200.000,00

20 os.

100%

100.000,00

80 os.

400.000,00

RPO

Realizacja LSR

Wskaźnik rezultatu
Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia
usług społecznych istniejących po zakończeniu
projektu

1 szt.

50%

417.970,00

2 szt.

100%

835.940,00

1 szt.

100%

417.970,00

4 szt.

1.671.880,0
0

RPO

Realizacja LSR

Cel szczegółowy 1.2. Rozwój aktywności mieszkańców w organizacjach społecznych na obszarze SLGD TDB
Liczba szkoleń
Liczba operacji realizowanych
przez organizacje
pozarządowe samodzielnie
lub w partnerstwie (Własny)
Liczba operacji w zakresie
PRZEDSIEWZIĘCIE
wzmacniania kapitału
1.2.1: Wzmocnienie
kapitału społecznego społecznego lub promocji :
obszaru, dziedzictwa
poprzez zrzeszanie się
lokalnego, przyrody/ochrony
w organizacjach i
środowiska/turystyki, kultury,
organizację czasu
produktów, usług lokalnych
wolnego
(Własny).
Liczba operacji
realizowanych przez
organizacje pozarządowe
samodzielnie lub w
partnerstwie (Własny)

10 szt.

100%

0

100%

50.000,00
10 szt.

100%

0

0

0

0

100%

0

0

0

100%

0

100%

10 szt.

28 szt.

100%

0

100%

28 szt.

28 szt.

100%

0

0

100%

Realizacja LSR
50.000,00

0

750.000,00

0

10 szt.
0

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

750.000,00

28 szt.

Realizacja LSR

Liczba operacji obejmujących
wyposażenie podmiotów
działających w sferze kultury

PRZEDSIEWZIĘCIE
1.2.2: Inicjatywa
lokalna w
społecznościach

Liczba operacji realizowanych
przez organizacje
pozarządowe samodzielnie
lub w partnerstwie (Własny)
Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
Liczba operacji realizowanych
przez organizacje
pozarządowe samodzielnie
lub w partnerstwie (Własny)

5 szt.

10 szt.

33,33%

100%

250.000,00

5 szt.

33,33%

0

0

0

15 szt.

100%

300.000,00

550.000,00

0

10 szt.

100%

0

100%

15 szt.

10 szt.

100%

0

100%

10 szt.

0

0

Razem cel szczegółowy 1.2

Realizacja LSR

Realizacja LSR
350.000,00

350.000,00
0

Realizacja LSR

10szt.

100%

0
0

100%

1.400.000,0
0

300.000,00

10 szt.

Realizacja LSR

1.700.000,0
0

0

Cel szczegółowy 1.3. Wsparcie partnerskiej realizacji LSR
Liczba etatów/rok
finansowanych ze środków
bieżących (Własny)
Liczba podmiotów, którym
udzielono indywidualnego
doradztwa
PRZEDSIEWZIĘCIE
1.3.1: Działania SLGD
aktywizujące
społeczność obszaru
Tygiel Doliny Bugu

Liczba bieżących opłat
utrzymania biura/rok (Własny)
Liczba osobodni szkoleń dla
pracowników LGD
Liczba osobodni szkoleń dla
organów LGD

Liczba spotkań informacyjnokonsultacyjnych
LGD
z
mieszkańcami

15 szt.

37,50%

15 szt.

75%

697.750,00
250 os.

50%

3 lata

37,50%

70 os./
dni

10 szt.

100%

735.750,00
200 os.

90%

108.000,00

3 lata

75%

53,33%

10.000,00

30 os./dni

88 os./dni

64,70%

15.000,00

14 szt.

56%

1.400,00

40 szt.
1.924.000,0
0

490.500,00
50 os.

100%

500 os.

108.000,00

2 lata

100%

72.000,00

8 lat

288.000,00

78,33%

3.000,00

20
os./dni

100%

2.000,00

120
os./dni

15.000,00

32 os./dni

88,23%

5.000,00

16
os./dni

100%

3.000,00

136
os./dni

23.000,00

8 szt.

88%

800,00

3 szt.

100%

300,00

25 szt.

2.500,00

Koszty bieżące
PROW

PROW

Animacja

Liczba pozostałych działań
aktywizacyjnych
przewidzianych
w
planie
komunikacji (Własny)

150 szt.

42,14%

368.600,00

150 szt.

84,28%

429.200,00

56 szt.

100%

199.700,00

356 szt.

997.500,00

Razem cel szczegółowy 1.3

1.200.750,
00

1.281.750,0
0

767.500,00

3.250.000,0
0

Razem cel ogólny 1

2.336.240,
00

4.764.280,0
0

1.001.360,
00

8.101.880,0
0

CEL OGÓLNY nr 2.
POPRAWA JAKOŚCI
ŻYCIA I
ATRAKCYJNOŚCI
OBSZARU SLGD
TDB POPRZEZ
INWESTYCJE
KIEROWANE PRZEZ
SPOŁECZNOŚĆ DO
2023r.

Lata

Nazwa wskaźnika
(PRODUKTU)

Wartość z
jednostką
miary

2016-2018

2019-2021

2022 -2023

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

Planowane
wsparcie
(zł)

Wartość z
jednostką
miary

Planowane
wsparcie
(zł)

Wartość
z
jednostk
ą miary

RAZEM 2016-2023
Progra
m
Planowane
wsparcie
(zł)

Razem
Razem
(PROW
wartość
planowane
/ RPO)
wskaźnikó
wsparcie (zł)
w

Poddziałanie/zakr
es Programu

Cel szczegółowy 2.1. Poprawa infrastruktury ogólnodostępnej na rzecz jakości życia i włączenia społecznego mieszkańców oraz zachowania dziedzictwa obszaru
Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej
PRZEDSIEWZIĘCIE
2.1.1: Rozwój
infrastruktury
ogólnodostępnej

PRZEDSIEWZIĘCIE
2.1.2: Obiekty
zabytkowe na terenie
SLGD TDB

9 szt.

31,04%

195.469,00

20 szt.

100%

1.563.751,0
0

0

100%

0

29 szt.

1.759.220,00

Liczba wybudowanych lub
przebudowanych obiektów
kulturalnych (Własny)

2 szt.

16,67%

256.250,00

10 szt.

100%

1.279.350,0
0

0

100%

0

12szt.

1.535.600,00

Liczba operacji w zakresie
infrastruktury drogowej w
zakresie włączenia
społecznego

2 szt.

40%

256.250,00

3 szt

100%

382.250,00

0

100%

0

5szt.

638.500,000

Liczba zabytków poddanych
pracom konserwatorskim lub
restauratorskim w wyniku
wsparcia otrzymanego w
ramach realizacji strategii

2 szt.

28,57%

345.426,00

5 szt.

100%

871.254,00

0

100%

0

7

1.216.680,0
0

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

PRZEDSIEWZIĘCIE
2.1.3: Inwestycje
lokalne w
infrastrukturę
społeczną

Liczba wybudowanych /
przebudowanych obiektów, w
których realizowane są usługi
aktywizacji społeczno zawodowej

3 szt.

Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb
osób z
niepełnosprawnościami

3 szt.

100%

100%

100%

0

100%

2.059.025,00

45 os.

100%

1.005.630,
00

0

100%

0

1.005.630,
00

Razem cel szczegółowy 2.1
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury
społecznej wspartej w programie (Własny)
[szacowanie: zakłada się wsparcie 3 świetlic, jedna
świetlica = 1 grupa liczy 15 osób]

0

0

100%

0

0

3

0

0

0

0

RPO

Realizacja LSR

RPO

Realizacja LSR

RPO

Realizacja LSR

1.005.630,0
0

0

4.096.605,00

0

3

6.155.630,00

45 os.

1.005.630,0
0

Cel szczegółowy 2.2. Poprawa jakości życia mieszkańców w gospodarstwach domowych w zgodzie z ochroną środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym

PRZEDSIEWZIĘCIE
2.2.1 Zielone
technologie w
gospodarstwach
domowych

PRZEDSIĘWZIĘCIE
2.2.2 Edukacja na
rzecz ochrony
środowiska i
przeciwdziałania
zmianom
klimatycznym

Liczba
wymienionych/zmodernizowa
nych źródeł ciepła w
gospodarstwach domowych
(Własny)

0

0

Liczba wybudowanych
jednostek wytwarzania energii
cieplnej z OZE

100 szt.

16,26

Dodatkowa zdolność
wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych

48 MW

Liczba inicjatyw
upowszechniających wiedzę
dot. ochrony środowiska i
zmian klimatycznych z
mieszkańcami (Własny)

30 szt.

100%

571 szt.

100%

210.000,00

0

100%

0

100%

0

30 szt.

210.000,00

Realizacja LSR

RPO
3.982.050.0
0

697.381,00

6

14,91%

100

Razem cel szczegółowy 2.2
Wskaźnik rezultatu
Produkcja energii cieplnej z nowo
wybudowanych/nowych mocy wytwórczych instalacji
wykorzystujących OZE

0

50.000,00

274 MW

100%

0

0

14,91%

697.381,00

100%

0

100%

4.192.050,0
0

747.381,00

151373
MWh

0

864086
MWh

100%

3.982.050,0
0

4.679.431,0
0

0
0

322 MW

0

6 szt.

100%

0

Realizacja LSR

50.000,00

PROW

Realizacja LSR

RPO

Realizacja LSR

4.939.431,0
0

0

0

Realizacja LSR

671 szt.

1015459
MWh

4.679.431,0
0

Wskaźnik rezultatu (OZE)
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

51467
MgCO2/r
ok

14,91%

Wskaźnik rezultatu (PIECE)
Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych

0

0

293789
MgCO2/r
ok

0

15011
MgCO2/r
ok

100%

100%

2.806.406,
00

Razem cel ogólny 2

CEL OGÓLNY nr 3
ROZWÓJ
LOKALNEGO RYNKU
PRACY POPRZEZ
WZMOCNIENIE
PRZEDSIĘBIORCZO
SCI, POWIĄZAŃ
KOOPERACYJNYCH
I PROMOCJI
OBSZARU SLGD
TDB DO 2023R.

Lata

Wartość z
jednostką
miary

Nazwa wskaźnika
(PRODUKTU)

210.000,00

0

100%

0

100%

8.288.655,0
0

345256
MgCO2/ro
k

0

2019-2021

2022 -2023

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

%
realizacji
wskaźnik
a
narastają
co

Planowane
wsparcie
(zł)

Wartość z
jednostką
miary

Planowane
wsparcie
(zł)

Wartość
z
jednostk
ą miary

210.000,00

Realizacja LSR

11.095.061,
00

0

2016-2018

Planowane
wsparcie
(zł)

15011
MgCO2/ro
k

Realizacja LSR

RAZEM 2016-2023
Progra
m
Razem
Razem
(PROW
wartość
planowane
/ RPO)
wskaźnikó
wsparcie (zł)
w

Poddziałanie/zakr
es Programu

Cel szczegółowy 3.1. Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i przetwórstwa lokalnego
Liczba operacji polegających
na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

5 szt.

15,15%

500.000,00

20 szt.

75,76%

2.000.000,0
0

8 szt.

100%

800.000,00

33 szt.

3.300.000,0
00

0

0

0

5szt.

50%

1.350.000,0
0

5 szt.

100%

1.350.000,
00

10 szt.

2.700.000,0
0

Liczba centrów przetwórstwa
lokalnego

0

0

0

2 szt.

100%

0

100%

Ilość operacji
ukierunkowanych na
innowacje

0

0

0

2 szt.

100%

0

100%

PRZEDSIEWZIĘCIE
3.1.1. Tworzenie i
rozwój przedsiębiorstw Liczba operacji polegających
na terenie LGD
na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
PRZEDSIEWZIĘCIE
3.1.2. Wsparcie
przetwórstwa
lokalnego

Razem cel szczegółowy 3.1

500.000,00

1.000.000,0
0

4.350.000,0
0

Cel szczegółowy 3.2 Wsparcie grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy

0

2 szt.

1.000.000,0
0

2 szt.
2.150.000,
00

7.000.000,0
0

PROW

Realizacja LSR

PRZEDSIEWZIĘCIE
3.2.1. Projekty
Aktywności Lokalnej

Liczba osób zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym objętych
wsparciem w programie

Liczba osób pozostających
PRZEDSIEWZIĘCIE
bez pracy, które otrzymały
3.2.2. Powrót na rynek
bezzwrotne środki na
pracy poprzez
podjęcie działalności
samozatrudnienie
gospodarczej w programie

40 os.

20%

400.000,0
0

100 os.

70%

1.000.000,0
0

60 os.

100%

0

0

0

10 os.

100%

500.000,00

0

100%

Razem cel szczegółowy 3.2
Wskaźnik rezultatu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, które uzyskały kwalifikacje po
opuszczeniu programu
Wskaźnik rezultatu
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu
programu

1.500.000,0
0

400.000,00

20 os.

25%

50 os.

87,50%

300.000,00
2 os.

Wskaźnik rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy w ramach
udzielonych z EFS środków na podjęcie działalności
gospodarczej

0

Wskaźnik rezultatu
Liczba pracujących, łącznie z pracującymi na własny
rachunek, po opuszczeniu programu

0

20%

0

600.000.00

0

200 os.

10 os.

100%

750.00,00

500.000,000

RPO

Realizacja LSR

RPO

Realizacja LSR

RPO

Realizacja LSR

2.500.000,0
0

600.000,00

10 os.

2.000.000,0
0

80
1.500.000,0
0

450.000,00

7 os.

90%

1 os.

100%

10

RPO

Realizacja LSR

10 szt.

100%

0

100%

10 szt.

RPO

Realizacja LSR

10 szt.

RPO

Realizacja LSR

1 szt.

PROW

Realizacja LSR

0
500.000,00
0

0

10 szt.

100%

0

100%

1 szt.

100%

0

100%

500.000,00

Cel szczegółowy 3.3 Współpraca gospodarcza i promocja obszaru SLGD TDB

PRZEDSIĘWZIĘCIE
3.3.1: Projekty
sieciujące ofertę

Liczba sieci w zakresie usług
turystycznych, które otrzymały
wsparcie w ramach realizacji
LSR

0

Liczba operacji
ukierunkowanych na
innowacje

0

0

0

0

50.000,00
0

1 szt.

100%

50.000,00
0

100%

0

1 szt.

PRZEDSIEWZIĘCIE
3.3.2. Innowacyjny
projekt współpracy
LGD

Liczba sieci współpracy w
zakresie rozwijania rynków
zbytu produktów, usług
lokalnych, lub krótkich
łańcuchów dostaw, które
otrzymały wsparcie w ramach
realizacji LSR

0

Liczba operacji
ukierunkowanych na
innowacje

0

0

1szt.

100%

0

100%

1 szt.

1 szt.

50 %

1

100%

0

100%

2 szt.

1 szt.

100%

0

100%

0

100%

1 szt.

2 szt.

50%

2 szt.

100%

0

100%

4 szt.

Liczba zrealizowanych
krajowych projektów
współpracy(własny)
(w tym 1 nie ma budżetu)
Liczba operacji
ukierunkowanych na
innowacje
Liczba LGD uczestniczących
w projektach współpracy (w
tym 2 LGD w projekcie nie
budżetowanym)

0

1 szt.

100%

0

100.000,00
0

0

100%

50.000,00
0

1 szt.
0

0

PROW

Realizacja LSR

PROW

Realizacja LSR

50.000,00

0

Projekty
współpracy
100.000,00
0

PROW

Projekty
współpracy
Projekty
współpracy

Razem cel szczegółowy 3.3

100.000,00

100.000,00

0

200.000,00

Razem cel ogólny 3

1.000.000,
00

5.950.000,0
0

2.750.000,
00

9.700.000,0
0

Razem LSR

6.142.646,
00

19.002.935,
00

3.751.360,
00

28.896.941,
00

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW

% budżetu poddziałania
Realizacja LSR
7.000.000,0
0

50%

