
HARMONOGRAM OSIĄGANIA POSZCZEGÓLNYCH WSKAŹNIKÓW PRODUKTU 

Cel 

ogólny 

Efektywne wsparcie dla lokalnych polityk na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczo-społecznego 

obszaru LGD, z uwzględnieniem działań innowacyjnych i proekologicznych poprzez wdrażanie lokalnej 

strategii rozwoju 2016-2023 

Cel szczegółowy 

1.1. 

 

Zapewnienie profesjonalnego wsparcia dla rozwoju zrównoważonej przedsiębiorczości, w tym społecznej na 

obszarze objętym LSR w okresie od 2016-2022 

 

LATA 

2016  2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Razem 
2016-
2023 

 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Wdrażanie strategii rozwoju instytucji otoczenia biznesu (IOB) uwzględniającej brokering innowacji oraz uruchamianie 

działalności, opartej o nieodpłatne doradztwo 

 
1. Liczba szkoleń, 

warsztatów, sesji, 

seminariów dla 

kadry doradczej 

  
10 szt.      10 szt. 

2. Liczba 

porozumień o 

współpracy w 

zakresie innowacji 

z uczelniami 

wyższymi 

  

2 szt.      2 szt. 

3. Liczba 

wdrożonych usług 

wspierających 

przedsiębiorców 

  
3 szt.      3 szt. 



4. Liczba portali 

doradczych 1 szt.        1szt. 
5. Liczba programów 

stypendialnych na 

rzecz innowacji 
  1 szt.      1 szt. 

 

 

Cel szczegółowy 

1.2 

 

 

 

Rozwój infrastruktury publicznej sprzyjający przeciwdziałaniu zmianom klimatu na obszarze objętym LSR  

w okresie 2016-2018 

 
 

Przedsięwzięcie 1.2.1. Inwestycje publiczne, w szczególności w zakresie turystyki i rekreacji respektujące gminne polityki przestrzenne 

uwzględniające przeciwdziałanie zmianom klimatu 

 
1. Liczba 

inwestycji w 

infrastrukturę 

publiczną 

uwzględniających 

działania na rzecz 

klimatu 

  

11szt.      11szt. 

Cel szczegółowy 1.3 

 

Pobudzenie lokalnego rozwoju przedsiębiorczości, w szczególności wśród osób w trudnej sytuacji na rynku pracy i 

zagrożonych ubóstwem materialnym na obszarze objętym LSR w okresie 2016-2022 

 
 

Przedsięwzięcie 1.3.1 Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu wdrażanego przez LGD na rzecz nabywania nowych 

umiejętności i zatrudnienia „startup na start” 

 
1. Liczba nowo 

utworzonych firm 
  20 firm (w 

tym 7 przez 

osoby w trudnej 

sytuacji na rynku 

  

37 firm( w 

tym 23 przez 

osoby w trudnej 

sytuacji na rynku 

  

57 firm (w 

tym 30 przez 

osoby w trudnej 

sytuacji na rynku 



pracy, lub 

zagrożone 

ubóstwem) 

pracy, lub 

zagrożone 

ubóstwem 

pracy, lub 

zagrożone 

ubóstwem) 
2. Liczba 

nowych miejsc pracy  
  20 os.( w tym 

7 os. 
samozatrudnienie 

osób w trudnej 

sytuacji na rynku 

pracy, lub 

zagrożonych 

ubóstwem 

materialnym) 

  

37 os( w tym 

23 os. 
samozatrudnienie 

osób w trudnej 

sytuacji na rynku 

pracy, lub 

zagrożonych 

ubóstwem 

materialnym) 

  

57 os. ( w tym 

30 os. 
samozatrudnienie 

osób w trudnej 

sytuacji na rynku 

pracy, lub 

zagrożonych 

ubóstwem 

materialnym) 
3. Liczba 

wdrożonych innowacji 

produktowych, 

usługowych, 

procesowych, innych 

  

5 szt.   15szt.   20 szt. 

 

Cel szczegółowy 

1.4 

 

Wzrost potencjału przedsiębiorstw z obszaru LSR, w oparciu o innowacyjność, zasoby lokalne i atrakcyjność 

turystyczną obszaru w okresie 2016-2023 

 

 

Przedsięwzięcie 1.4.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach 

 
1. Liczba 

nowych miejsc pracy  
  10 szt.   10 szt.   20 szt. 

2. Liczba 

wdrożonych innowacji 

produktowych, 

usługowych, 

procesowych, 

marketingowych, inne 

  

10 szt.   10 szt.   20 szt. 

 

Przedsięwzięcie 1.4.2 Poprawa konkurencyjności przedsiębiorczości opartej o produkty lokalne na obszarze LGD (projekt współpracy 1) 



 
1. Liczba 

inicjatyw klastrowych 

na rzecz wytwarzania, 

promocji i dystrybucji 

produktów lokalnych 

  

   1 szt.   1 szt. 

2. Liczba 

wdrożonych krótkich, 

zrównoważonych 

łańcuchów dostaw z 

uwzględnieniem 

aspektów 

ekonomicznych, 

społecznych i 

środowiskowych 

  

   1szt.   1 szt. 

3. Powstanie 

szlaku kulinarnego 
     1 szt.   1 szt. 

4. Liczba 

restauracji serwujących 

lokalne produkty 

  
   5 szt.   5 szt. 

5. Liczba 

kampanii 

promocyjnych dla 

lokalnych produktów 

  

   1 szt.   1 szt. 

 

Przedsięwzięcie 1.4.3 Wspieranie promocji walorów turystycznych obszaru LSR w wymiarze transgranicznym (projekt współpracy 2) 

 
1. Liczba 

wydawnictw 

promocyjnych, w tym 

tłumaczonych na język 

czeski 

  

2 szt.      2 szt. 

2. Liczba 

nowych punktów 

informacji 

turystycznej, w tym 

społecznych 

  

10 szt.      10 szt. 



3. Liczba 

przeszklonych 

przewodników 

społecznych 

  

10 os.      10 os. 

 

Cel szczegółowy 

1.5  
 

 

Zwiększenie aktywności lokalnych organizacji pozarządowych na obszarze LSR w okresie 2016-2023 

 

Przedsięwzięcie 1.5.1 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z ożywieniem miejsc aktywności społecznej z uwzględnieniem działań 

ekologicznych 

 
1. Liczba 

nowych wydarzeń 

lokalnych 

    20 

szt. 
   20 szt. 

2. Liczba 

zrealizowanych działań 

ekologicznych 

    10 

szt. 
   10 szt. 

 

Przedsięwzięcie 1.5.2  Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z promowaniem walorów obszaru LSR i zachowaniem dziedzictwa lokalnego 

 
1. Liczba 

wydawnictw 

promocyjnych, w tym 

elektronicznych 

    20 

szt. 
   20 szt. 

2. Liczba 

inicjatyw 

promocyjnych 

    20 

szt. 
   20 szt. 

 

Przedsięwzięcie 1.5.3 Realizacja lokalnych inicjatyw związanych z zagospodarowaniem terenów w małą publiczną infrastrukturę rekreacyjną i 

turystyczną 

 
1. Liczba 

inwestycji w małą 
  10 szt.      10 szt. 



infrastrukturę 

publiczną 

 

 

 

 

 


