Załącznik nr 1 do ogłoszenia nr 5/2017
Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.
Cel ogólny LSR
CEL OGÓLNY 1. Tworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego strategią rozwoju
lokalnego, w tym walka z ubóstwem i wykluczeniem społecznym w okresie 2016-2023.
Cel(e) szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 1.2 Podniesienie standardu życia mieszkańców obszaru poprzez poprawę dostępu do obiektów
pełniących funkcje społeczno-kulturalne i rekreacyjne.
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura społeczno-kulturowa i rekreacyjna
Wskaźnik
Wartość wskaźnika
Wartość
Wartość
Wartość
planowana do
wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jedn.
zrealizowanych
Lp.
wskaźnika
osiągnięcia w
z LSR
ujętego w LSR
miary
wskaźników z
z LSR
związku z realizacją pozostająca
LSR
operacji
do realizacji
1
Odsetek osób
%
50
0
50
0
deklarujących wzrost
standardu życia w
wyniku poprawy
dostępu do obiektów
pełniących funkcje
społeczno-kulturowe i
rekreacyjne.
2
Liczba osób
sztuka 800
0
800
0
korzystających z
obiektów pełniących
funkcje społecznokulturowe i
rekreacyjne.
3
Liczba
sztuka 8
0
8
0
wybudowanych lub
przebudowanych
obiektów
ogólnodostępnej
infrastruktury
społeczno-kulturowej
i rekreacyjnej.
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Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych
do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami.
Cel ogólny LSR
CEL OGÓLNY 3. Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego i historycznego Kurpiów, wspieranie twórczości
ludowej i wzmocnienie potencjału turystycznego regionu objętego strategią rozwoju lokalnego w okresie 2017-2023.
Cel(e) szczegółowe LSR
Cel szczegółowy 3.3 Wzrost atrakcyjności turystycznej i promocja obszaru objętego lokalną strategią rozwoju
lokalnego.
Przedsięwzięcia
Przedsięwzięcie 3.3.1 „Kurpiowska kraina”
Wskaźnik
Wartość wskaźnika
Wartość
Wartość
Wartość
planowana do
wskaźnika
Nazwa wskaźnika
Jedn.
zrealizowanych
Lp.
wskaźnika
osiągnięcia w
z LSR
ujętego w LSR
miary
wskaźników z
z LSR
związku z realizacją pozostająca
LSR
operacji
do realizacji
1
Wzrost wskaźnika
%
14,10
0
14,10
0
intensywności ruchu
turystycznego
(wskaźnik Schneidra):
liczba turystów
korzystających z
noclegów
przypadająca na 100
stałych mieszkańców
obszaru.
2
Liczba osób
sztuka 500
0
500
0
korzystających z
nowo wybudowanych
obiektów
turystycznych.
3
Liczba działań
sztuka 4
0
4
0
inwestycyjnych
poprawiających
atrakcyjność
turystyczną obszaru
LGD.
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