
I CEL OGÓLNY 
ROZWÓJ TURYSTYKI I USŁUG OKOŁOTURYSTYCZNYCH POPRZEZ WSPIERANIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I 
SPOŁECZNYCH. 

I.1 CEL SZCZEGÓŁOWY 
Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w sektorze turystycznym i okołoturystycznym 
wykorzystujące innowacyjne rozwiązania. 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 

 wsk. 
I. 

Poprawa sytuacji na rynku pracy w powiecie buskim.  

Wzrost  liczby podmiotów korzystających z innowacyjnych rozwiązań 
technologicznych, środowiskowych i klimatycznych.  

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru LGD 

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2015 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
I.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy  w branży turystycznej i okołoturystycznej 
na obszarze LGD (6 dotacji pow. 25 000,00 z 1.1  oraz 10 dotacji z 1.2) 

Osoby 0 16 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, dane ZUS 

Poprawa  infrastruktury i parku technicznego przez wprowadzanie 
rozwiązań innowacyjnych w istniejących podmiotach sektora turystycznego 
i okołoturystycznego służąca utrzymaniu miejsc pracy (4 podmioty z 1.1 
zawnioskują o kwotę poniżej 25 000, 00 zł). 

Szt. 0 4 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, dane LGD 

Liczba uczestników, którzy uzyskali certyfikat ukończenia  szkoleń 
potwierdzających wzrost kompetencji  oraz brali udział wyjazdach 
studyjnych (1.3).  

Osoby 0 60 
Listy obecności, wydane 

certyfikaty, dane LGD 

Liczba osób/podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 
indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację 
LSR, świadczonego w biurze LGD (1.1, 1.2) 

Osoby 0 20 Dane LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 

wsk. 
I.1.1 

Wsparcie inicjatyw 
gospodarczych w 
istniejących mikro i małych 
przedsiębiorstwach 

Mieszkańcy obszaru 
LGD 

konkurs 

liczba operacji 
polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa  

Szt. 0 6 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba operacji 
polegających na 

Szt. 0 3 
Podpisane 
umowy, 



rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa z 
wykorzystujących 
innowacje 

dane LGD 

liczba inicjatyw 
rozwijających rynek 
produktów i usług 
lokalnych 

Szt.  0 1 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
I.1.2 

Wsparcie dla osób 
rozpoczynających 
działalność gospodarczą. 

Mieszkańcy obszaru 
LGD 
 

konkurs 

liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 

Szt. 0 6 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa 
wykorzystującego 
innowacje 

Szt. 0 4 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
I.1.3 

Podniesienie wiedzy i 
kompetencji w sektorze 
małych i średnich 
przedsiębiorstw branży 
turystycznej i 
okołoturystycznej 

Mieszkańcy obszaru 
LGD 

aktywizacja 

liczba szkoleń dla 
osób podejmujących 
dział. gosp. w 
sektorze 
turystycznym (ok. 10 
os w każdym) 

Szt. 0 2 
Program 
szkolenia/ 
dane LGD 

liczba szkoleń dla 
osób rozwijających 
dział. gosp. w 
sektorze 
turystycznym (ok. 10 
os w każdym) 

Szt. 0 2 
Program 
szkolenia/ 
dane LGD 

liczba wizyt 
studyjnych w 
podmiotach 
wprowadzających 
innowacyjne 
rozwiązania (ok. 10 

Szt. 0 2 Dane LGD 



os w każdym). 

liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 
doradztwa 

Szt. 0 50 
Listy 
doradztwa/ 
Dane LGD 

Liczba spotkań 
informacyjno- 
konsultacyjnych LGD 
z mieszkańcami 

Szt. 0 5 
Listy 
obecności / 
Dane LGD 

I.2 CEL SZCZEGÓŁOWY 
 

Poprawa infrastruktury turystycznej i okołoturystycznej. 

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2014 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
I.2 

Wzrost o 5%  liczby osób korzystających z infrastruktury turystycznej i 
okołoturystycznej 

osoby 149161 156621 

Ankiety LGD, raporty 
ewaluacyjne, 
sprawozdania z realizacji 
LSR, dane instytucji 
związanych z obsługą 
ruchu turystycznego (CIT, 
PIT, muzea, ECB, 
uzdrowiska) 

Wzrost o 5% liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty 
 

osoby 49721 52207 jw 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 

wsk. 
I.2.1 

Renowacja i modernizacja 
dziedzictwa historycznego 
na obszarze LGD 

Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści, kuracjusze 
(realizatorzy: 
samorządy/instytucje 
kultury/ organizacje 
pozarządowe/ kościoły i 
związki wyznaniowe) 

konkurs 

liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim w 
wyniku wsparcia 
otrzymanego w 
ramach realizacji LSR 

Szt. 0 8 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 



wsk. 
I.2.2 

Inwestycje w małą 
architekturę turystyczną 

 

Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści, kuracjusze 
(realizatorzy: 
samorządy/ organizacje 
pozarządowe/kościoły i 
związki wyznaniowe) 

projekt grantowy 

liczba nowych lub 
zmodernizowanych 
obiektów 
infrastruktury 
turystycznej 

Szt. 0 10 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
I.2.3 

Tworzenie i oznakowanie 
szlaków turystycznych 

Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści i kuracjusze 
(realizator LGD) 

projekt  
współpracy 

liczba 
nowoutworzonych 
szlaków 
tematycznych 

Szt. 0 3 Dane LGD 

I.3 CEL SZCZEGÓŁOWY 
 

Promocja walorów turystycznych i dziedzictwa kulturowego obszaru LGD.  

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2015 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
I.3 

Liczba osób objętych działaniami promocyjnymi  osoby 0 7000 

Sprawozdawczość 
Beneficjentów/ 
dokumentacja 
fotograficzna 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 

 
wsk. 
I.3.1 

Działania w zakresie 
promocji  walorów 
turystyczno-kulturowych. 
 

 
Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści, kuracjusze 
(realizatorzy: instytucje 
kultury/ organizacje 
pozarządowe 

 
projekt grantowy 

 

liczba wydanych 
publikacji 

 
Szt. 

 
0 

 
5 

Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba wydarzeń 
promocyjnych 
(imprezy kulturowe, 
rajdy, wernisaże, 
warsztaty itp.) 

Szt. 0 10 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
I.3.2 

 

Działania promujące obszar 

Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści i kuracjusze 
(realizator LGD) 

aktywizacja 

liczba publikacji i 
folderów wydanych 
przez LGD 

Szt. 0 8 Dane LGD 

Udział w targach Szt. 0 7 Dane LGD 



LGD turystycznych 

Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści i kuracjusze 
(realizator LGD) 

projekt 
współpracy 

Liczba działań 
promujących szlaki 
turystyczne obszaru 

Szt. 0 5 Dane LGD 

I.4 CEL SZCZEGÓŁOWY 
 

Zintegrowanie oferty turystycznej - budowa marki obszaru LGD. 

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2015 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
I.4 

Wykreowanie marki obszaru LGD Szt. 0 1 Dane LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 

wsk. 
I.4.1 

Stworzenie systemu 
identyfikacji wizualnej 
marki obszaru LGD 

 

Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści i kuracjusze 
(realizator LGD) 

aktywizacja liczba przedsięwzięć Szt. 0 7 Dane LGD 

wsk. 
I.4.2 

Pakietowanie usług 
turystycznych. 

 

Mieszkańcy obszaru 
LGD, turyści, kuracjusze 
(realizatorzy: 
samorządy/ organizacje 
pozarządowe/ 
instytucje kultury 

konkurs liczba pakietów  Szt. 0 4 
Podpisane 
umowy 

 

 

 

 

 

 



II CEL OGÓLNY 
TWORZENIE I ROZWÓJ PARTNERSTW LOKALNYCH  POPRZEZ WSPIERANIE INICJATYW GOSPODARCZYCH I 
SPOŁECZNYCH. 

 

II.1 CEL SZCZEGÓŁOWY Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w lokalnym partnerstwie. 
Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego 

 wsk. 
II. 

Poprawa sytuacji na rynku pracy w powiecie buskim.  

Wzrost  liczby podmiotów korzystających z innowacyjnych rozwiązań 
zarządczych, technologicznych, środowiskowych lub klimatycznych. 

Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR. 

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2015 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
II.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy  w podmiotach lokalnego partnerstwa (10 
dotacji pow. 25 000  z II.1.1 oraz 16 dotacji z II.1.2) 

Osoby  0 26 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, dane ZUS 

Poprawa  infrastruktury i parku technicznego przez wprowadzanie rozwiązań 
innowacyjnych w istniejących podmiotach służąca utrzymaniu miejsc pracy  
(4 dotacje poniżej 25 000,00 zł z II.1.1) 

Szt. 0 4 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, dane LGD 

Liczba osób/podmiotów, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu 
indywidualnego doradztwa w zakresie ubiegania się o wsparcie na realizację 
LSR, świadczonego w biurze LGD (1.1, 1.2) 

Osoby 0 30 
Listy doradztwa/ Dane 

LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 

wsk. 
II.1.1 

Wsparcie partnerskich 
inicjatyw gospodarczych w 
istniejących mikro i małych 
przedsiębiorstwach. 

Mieszkańcy obszaru LGD konkurs 

liczba operacji 
polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 

Szt. 0 10 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba operacji 
polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 
wykorzystującego 
innowacje 

Szt. 0 4 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 



wsk. 
II.1.2 

Wsparcie dla osób 
rozpoczynających 
działalność gospodarczą w 
lokalnym partnerstwie. 

Mieszkańcy obszaru LGD konkurs 

liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
podmiotu 

Szt. 0 10 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
podmiotu 
wykorzystującego 
innowacje 

Szt. 0 6 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
II.1.3 

Doradztwo dla osób 
starających się o dotację w 
biurze LGD  

Mieszkańcy obszaru LGD, 
turyści i kuracjusze 
(realizator LGD) 

aktywizacja 

liczba podmiotów, 
którym udzielono 
indywidualnego 
doradztwa 

Szt. 0 200 Dane LGD 

II.2 CEL SZCZEGÓŁOWY Wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców   

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2015 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
II.2 

Liczba uczestników, którzy uzyskali certyfikat ukończenia  szkoleń 
potwierdzających wzrost kompetencji  oraz brali udział w wyjazdach 
studyjnych.  

Osoby. 0 60 
Listy obecności, wydane 

certyfikaty, dane LGD 

Liczba osób zaangażowanych w przedsięwzięcia w lokalnym partnerstwie 
uczestniczących na spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. 

osoby 0 150 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, dane LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 

wsk. 
II.2.1 

Organizacja szkoleń i wizyt 
studyjnych 
przedstawiających korzyści 
działań partnerskich dla 
osób chcących rozpocząć i 
rozwijać działalność 

Mieszkańcy obszaru LGD, 
turyści i kuracjusze 
(realizator LGD) 

aktywizacja 

liczba wizyt 

studyjnych 
Szt. 0 2 Dane LGD 

liczba szkoleń dla 
osób rozwijających 
działalność 
gospodarczą 

Szt.  0 2 
Programy 
szkoleń, 
dane LGD 



gospodarczą  liczba szkoleń dla 
osób podejmujących 
działalność gosp. 

szt 0 2 
Programy 
szkoleń, 
dane LGD 

wsk. 
II.2.2 

Organizowanie imprez i 
spotkań promujących ideę 
partnerstwa lokalnego. 

Mieszkańcy obszaru LGD, 
turyści i kuracjusze 

(realizator LGD) 
aktywizacja 

liczba 

zorganizowanych 

imprez promujących 

przedsiębiorców 

Szt. 0 1 Dane LGD 

Liczba spotkań 

informacyjno-

konsultacyjnych 

LGD z 

mieszkańcami 

Szt. 0 40 
Listy 
obecności, 
dane LGD 

wsk. 
II.2.3 

Prowadzenie analiz 
eksperckich dotyczących 
lokalnego rynku pracy   

Mieszkańcy obszaru LGD, 
turyści i kuracjusze 

(realizator LGD) 
aktywizacja 

ilość 

przeprowadzonych 

analiz i badań 
Szt. 0 3 Dane LGD 

II.3 CEL SZCZEGÓŁOWY 
Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców wzmacniająca lokalną tożsamość.  
 

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2015 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
II.3 

 
Liczba osób objętych działaniami aktywizacyjnymi  

osoby 0 200 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, dane LGD 

 
Liczba uczestników szkoleń 

osoby 0 150 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, dane LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 

wsk. 
II.3.1 

Organizacja wydarzeń 
integrujących lokalne 
społeczności. 

Mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści i 
kuracjusze 
(realizatorzy: 
samorządy/ 
organizacje 

projekt grantowy 

liczba partnerskich 
wydarzeń 

Szt. 0 10 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba warsztatów 
pracy twórczej, 
pokazów lokalnych 
rękodzielników i 

Szt. 0 6 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 



pozarządowe/ 
instytucje 
kultury/kościoły i 
związki 
wyznaniowe 

artystów 

liczba operacji 
polegających na 
zakupie strojów 
regionalnych, 
instrumentów muz.  

Szt.  0 5 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba wyjazdów 
studyjnych 

Szt. 0 2 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
II.3.2 

Podejmowanie inicjatyw na 
rzecz rozwoju III sektora. 

Mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści i 
kuracjusze 
(realizator LGD) 

aktywizacja 

liczba szkoleń 
zespołu 
wdrażającego LSR 

Szt. 0 20 Dane LGD 

liczba studiów 
podpyl./ kursów 
kwalifikacyjnych 
kadry wdrażającej 
LSR 

Szt. 0 6 Dane LGD 

liczba wyjazdów 
studyjnych służących 
wdrażaniu dobrych 
praktyk 

Szt. 0 2 Dane LGD 

II.4 CEL SZCZEGÓŁOWY 
Rozwój oferty spędzania czasu wolnego  
 

Wskaźniki rezultatu dla celu szczegółowego Jednostka miary 
Stan 

początkowy 
na 2014 r. 

Stan 
docelowy na  

2023 r. 

Źródło danych/ sposób 
pomiaru 

wsk. 
II.4 

 
Wzrost o 5% liczby osób korzystających z infrastruktury rekreacyjnej, 
sportowej i kulturalnej 

osoby 10960 11508 
Sprawozdawczość 

Beneficjentów, ankiety 
ewaluacyjne, dane LGD 

Wzrost o 10 % liczby uczestników wydarzeń rozwijających sprawność 
fizyczną. 

osoby 432 475 
jw 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

Wskaźniki produktu 

Nazwa  
Jednostka 

miary 

wartość Źródło 
danych/ 
sposób 

pomiaru 

Początkowa 
2015 r. 

Końcowa 
2020 r. 



wsk. 
II.4.1 

Budowa, remont, 
wyposażenie infrastruktury 
rekreacyjnej.  

 

Mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści i 
kuracjusze 
(realizatorzy: 
samorządy/ 
organizacje 
pozarządowe/ 
instytucje kultury 

projekt grantowy 

liczba nowych lub 
zmodernizowanych i 
wyposażonych 
obiektów 
infrastruktury 
rekreacyjnej 

Szt. 0 10 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
II.4.2 

Budowa, remont, 
wyposażenie infrastruktury 
sportowej i kulturalnej 

Mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści i 
kuracjusze 
(realizatorzy: 
samorządy/ 
organizacje 
pozarządowe/ 
instytucje kultury 

konkurs 

liczba nowych lub 
zmodernizowanych i 
wyposażonych 
obiektów 
infrastruktury 
sportowej i 
kulturalnej 

Szt. 0 15 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

wsk. 
II.4.3 

Organizacja wydarzeń 
wspierających rozwój kultury 
fizycznej i sportu 

 

Mieszkańcy 
obszaru LGD, 
turyści i 
kuracjusze 
(realizatorzy: 
samorządy/ 
organizacje 
pozarządowe/ 
instytucje kultury 

projekt grantowy 

liczba imprez 
sportowych 

Szt. 0 8 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

liczba partnerskich 
szkoleń/ 
warsztatów/ 
kursów 

Szt. 0 5 
Podpisane 
umowy, 
dane LGD 

 

 

 

 

 


