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Wskaźnik produktu (mierzony w ilości  np.sztuk, 
egzemplarzy, osób, imprez )

Wskażniki rezultatu podawany w % (np.  
wartość sprzedaży zwiększyła się po projekcie 
o 10% , w stosunku do stanu sprzed realizacji 

projektu) 

Wskaźniki 
oddziaływania 
podawana w %

 Przedsięwzięcie nr 1: 
Zrównoważone 

gospodarowanie 
zasobami naturalnymi 

I.1. Las możliwości- 
Wzmocnienie aktywności 

gospodarczej 
mieszkańców 

Cel ogólny nr 1 – 
Rozwój ekologiczno-

ekonomiczno-
przestrzenny w 

oparciu o 
wykorzystanie 

zasobów 
kulturowych, 

przyrodniczych i 
historycznych PBN

Wzrost dochodu 
osób 

prowadzących 
działalność 

gospodarczą na 
obszarze PBN

Liczba nowowybudowanych, zmodernizowanych i/lub 
wyremontowanych obiektów

Przedsięwzięcie nr 2: 
Rozwój agroturystyki, 
bazy gastronomicznej 

i noclegowej oraz 
rozwój turystyki 

aktywnej

Zwiększenie ilości osób korzystających z obiektów 
gastronomicznych, noclegowych i/lub turystyki 

aktywnejLiczba nowowybudowanych/zmodernizowanych/wyremo 
ntowanych/doposażonych obiektów gastronomicznych, 

noclegowych i/lub obiektów turystyki aktywnej

Przedsięwzięcie nr 3: 
Odtworzenie i 
wykorzystanie 

dawnych zawodów, 
rêkodzielnictwa i 

produktów 
regionalnych

Zwiększenie oferty związanej z produktami 
lokalnymi

Liczba obiektów 
nowowybudowanych/doposażonych/adaptowanych/wyremon

towanych na potrzeby sprzedaży usług/produktów 
regionalnych lub ich wyrobu

Liczba przedsięwzięć promujących dawne zawody, 
rzemiosło lub turystykę aktywną zorganizowaną

Przedsięwzięcie nr 4: 
Przestrzeñ kultur- 
zagospodarowanie 

dziedzictwa 
kulturowego Borów 

Niemodliñskich

Liczba obiektów wpisanych do rejestru/ewidencji zabytków 
poddanych pracom konserwatorskim i/lub restauratorskim

I.2. Las atrakcji- Rozwój i 
promocja tożsamości 
mieszkańców LGD

Wzrost liczby mieszkańców zwiedzających obiekty 
wpisane do rejestru/ewidencji zabytków 

poddanych pracom konserwatorskim i/lub 
resturatorskim  

Wzrost ilości osób 
deklarujących 

poczucie więzi z 
miejscem 

zamieszkania 

Liczba imprez i przedsięwzięć (w tym edukacyjnych) z 
wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego i historycznego

Wzrost liczby mieszkańców- odbiorców i 
uczestników imprez , przedsięwzięć i innych 

projektów (w tym edukacyjnych) z wykorzystaniem 
dziedzictwa PBN, które deklarują większy poziom 

wiedzy nt. tych zasobów

Liczba łącznego nakładu wszystkich publikacji (w tym 
multimedialnych) dotyczących dziedzictwa kulturowego (w 

tym historycznego) wydanych (szt.)

Wzrost liczby mieszkańców deklarujących 
zwiększenie wiedzy o obszarze z publikacji (w tym 

multimedialnych) dotyczących dziedzictwa PBN

Liczba ścieżek, tras i szlaków turystycznych (w tym 
dydaktycznych) utworzonych, poddanych modernizacji, 

remontowi i/lub doposażeniu, a obejmujących obejmuj ących 
dziedzictwo kult.- hist.

Wzrost liczby osób korzystaj ących ze 
zmodernizowanych/wyremonto wanych i/lub 

doposażonych ścieżek, tras i szlaków 
turystycznych (w tym dydaktycznych), które 

deklaruj ą zwiększenie wiedzy dot. dziedzictwa 
PBN

Liczba muzeów i obiektów pełniących funkcje muzealne 
poddanych modernizacji i/lub doposażeniu

Wzrost liczby osób korzystaj¹cych ze 
zmodernizowanych i/lub doposa¿onych obiektów 

pe³ni¹cych funkcje muzealne, które deklaruj¹ 
pozyskanie wiedzy o zasobach kult.-hist. Obszaru 

LSR.

Liczba wybudowanych obiektów małej architektury związanej 
z rozwojem turystyki Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze 

zmodernizowanych i/lub doposażonych przestrzeni 
publicznych, którzy deklaruj ą poprawę standardu 

tych przestrzeni

Powierzchnia (mk) przestrzeni publicznej poddanej 
modernizacji i/lub doposażeniu

Przedsięwzięcie nr 5 : 
Krajobrazy- 

zagospodarowanie 
dziedzictwa 

przyrodniczego Borów 
Niemodliñskich

Liczba obiektów przyrodniczych ochrony konserwatorskiej 
poddanych pracom pielęgnacyjnym lub/i konserwatorskim

Wzrost liczby osób zwiedzaj ących obiekty ochrony 
przyrody poddanych pracom konserwatorskim i/lub 

restauratorskim

Liczba łączego nakładu wszystkich publikacji (w tym 
multimedialnych) dotyczących dziedzictwa przyrodniczego 

(w tym got. geografii)

Wzrost liczby mieszkańców deklarujących 
zwiększenie wiedzy o obszarze z publikacji (w tym 

multimedialnych) dotyczących dziedzictwa PBN

Liczba ścieżek, tras i szlaków turystycznych (w tym 
dydaktycznych) utworzonych, poddanych modernizacji, 

remontowi lub/i doposażeniu a obejmuj ących dziedzictwo 
przyrodnicze

Wzrost liczby osób korzystaj ących ze 
zmodernizowanych/wyremonto wanych i/lub 

doposażonych ścieżek, tras i szlaków 
turystycznych (w tym dydaktycznych), które 

deklaruj ą zwiększenie wiedzy dot. dziedzictwa 
PBN

Liczba wybodowanych obiektów małej architektury związanej 
z rozwojem turystyki Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze 

zmodernizowanych i/lub doposażonych przestrzeni 
publicznych, którzy deklaruj ą poprawę standardu 

tych przestrzeniPowierzchnia (mk) przestrzeni publicznej poddanej 
modernizacji i/lub doposażeniu

Liczba nowowybudowanych / zmodernizowanych. 
Wyremontowanych obiektów instytucji kultury ( w tym 
świetlice, biblioteki i obiekty pełniące ich funkcje)

Wzrost liczby mieszkańców korzystaj ących z 
nowowybudowanych/zmoderni 

zowanych/wyremontowanych/d oposażonych 
obiektów instytucji kultury (w tym świetlic, bibliotek 

i obiektów pełniących ich funkcje

Wzrost liczby 

Liczba instytucji kultury ( w tym świetlice, biblioteki i obiekty 
pełniące ich funkcje) zaopatrzonych w nowy sprzęt oraz 

wyposażenia



Przedsięwzięcia L.p. Cele szczegółowe L.p. Cele ogólne
Wskaźnik produktu (mierzony w ilości  np.sztuk, 

egzemplarzy, osób, imprez )

Wskażniki rezultatu podawany w % (np.  
wartość sprzedaży zwiększyła się po projekcie 
o 10% , w stosunku do stanu sprzed realizacji 

projektu) 

Wskaźniki 
oddziaływania 
podawana w %

23 Liczba imprez kulturalnych, sportowych lub/i rekreacyjnych 45

24 Liczba zbudowanych lub zmodernizowanych placów zabaw

46

25

26 47

27 48

28 49

29 50

30 51

Wskaźniki produktu przekładaj ą się na wska źniki rezultatu w linii prostej, tj wska żniki rezultatu znajduj ą się w tym samym wierszu co wska źniki produktu. 

Przedsięwzięcie nr 6: 
Aktywizacja 

kulturalno-sportowo-
rekreacyjna

II.1. Las aktywności- 
podniesienie kreatywności 
i integracji społeczności 

PBN 

Cel ogólny nr 2 – 
Rozwój zasobów 

ludzkich. 
Podniesienie jakościi 
życia przez wzrost i 

wzmocnienie 
aktywności 
społecznej

Wzrost liczby 
mieszkańców obszaru 
deklarujących poprawę 

standardu życia na 
obszarze LGD w zakresie 

zaspokajania potrzeb 
społecznych 

Wzrost liczby mieszkańców uczestniczących w 
imprezach i przedsięwzięciach (w tym 

edukacyjnych)

Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze 
zmodernizowanych i/lub doposażonych przestrzeni 
publicznych, którzy deklaruj ą poprawę standardu 

tych przestrzeniPowierzchnia (mk) przestrzeni publicznej poddanej 
modernizacji i/lub doposażeniu

Liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub 
wyremontowanych obiektów sportowych i rekreacyjnych

Wzrost liczby mieszkańców korzystających ze 
zbudowanych lub zmodernizowanych/ 
doposażonych obiektów sportowych, 

rekreacyjncyh…

Przedsięwzięcie nr 7: 
Wzmocnienie 

potencjału organizacji 
pozarządowych

Liczba zmodernizowanych/lub i wyremontowanych , 
doposażonych siedzib organizacji pozarządowych lub 

społecznych w obiektach świetlicowych lub pełniących ich 
funkcje

Wzrost liczby mieszkańców korzystaj ących ze 
zmodernizowanych, wyremontowanych i/lub 

doposażonych siedzib NGO

Wzrost liczby 
mieszkańców 

deklarujących chęć 
uczestnictwa w 
życiu społęcznym 

obszaru LGD

Liczba łącznego nakładu publikacji dotyczących działalności 
NGO

Wzrost liczby mieszkańców pozyskujących 
publikacje dot. działalności NGO, które deklaruj ą 

zdobycie wiedzy nt. tych NGO

Liczba sprzętu/wyposażenia zakupionego na potrzeby 
zaopatrzenia siedzib organizacji pozarządowych w 
świetlicach lub obiektach pełniacych ich funkcje

Wzrost liczby mieszkańców korzystaj ących z 
sprzętu/wyposażenia, w które została zaopatrzone 

siedziby organizacji pozarządowych
Odesetek członków 
NGO deklarujących 

poprawę jakości 
funkcjonowania 

NGO
Liczba szkoleń adresowanych do członków organziacji 
pozarządowych dot podnoszenia jakości uczestnictwa 

członków w zyciu społecznym obszaru

Wzrost liczby członków organizacji pozarządowych 
deklaruj ących pozyskanie nowej wiedzy i 

umiejętności podnoszących jakość uczestnictwa w 
życiu społecznym


