
Propozycja zmiany wielkości wskaźników oraz planu działania w LSR w związku z ich 

aktualizacją w celu umożliwienia ogłoszenia dodatkowych naborów wniosków na 

działania związane z ich realizacją (tabela str. 52-56 – Cele i wskaźniki, tabela str. 72-78 

Plan działania). 
 

Przedsięwzięcie Wskaźnik 

Okres 2019-2021 

Obecnie 

obowiązujące 

Po zmianie 

1.1.1. Tworzenie 

nowych miejsc pracy 

w tym tworzenie 

nowych podmiotów 

gospodarczych lub 

utrzymanie miejsc 

pracy na obszarze 

LGD 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 

1 1 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

3 3 

1.1.2. Wspieranie 

rozwoju lub 

przebranżowienia 

istniejących 

podmiotów 

rybackich 

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje 
1 1 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

3 3 

1.1.3. Działania 

mające na celu 

aktywizację i 

integrację lokalnej 

społeczności 

lokalnej, wymianę 

doświadczeń, 

wsparcie wspólnych 

inicjatyw w tym 

wymianę dobrych 

praktyk w zakresie 

drobnej 

przedsiębiorczości 

Liczba projektów dot. 

wymiany doświadczeń 

(projekt współpracy) 
0 0 

1.2.1 Wspieranie 

produktów i usług 

sektora rybactwa i 

akwakultury 

powstających na 

terenie LGD (w tym 

m.in. publikacje, 

marketing, sprzedaż 

bezpośrednia) 

poprzez tworzenie 

lub rozwój łańcucha 

dostaw. 

Liczba publikacji, 

kampanii 2 0 

Udział w targach 1 0 
Liczba wyposażonych 

przedsiębiorstw w 

sprzęt 

ułatwiający/zapewniaj

ący możliwość 

rozwoju w łańcuchu 

dostaw produktów 

rybackich 

1 1 

Liczba operacji 

ukierunkowanych na 

innowacje 
2 2 

1.2.2. Wspieranie 

innowacyjnych 

działań młodych 

ludzi mających na 

celu usprawnienie  

lub modernizację 

Liczba 

przedsiębiorstw z 

usprawnioną lub 

zmodernizowaną 

produkcją 

3 1 



łańcucha dostaw 

produktów sektora 

rybactwa i 

akwakultury 

1.2.3. Wspieranie 

rybackiego 

dziedzictwa 

kulturowego na 

obszarze RLGD PB 

Liczba zastosowanych 

metod wspierania 

dziedzictwa 

kulturowego 

1 1 

Liczba wydarzeń 

promujących tradycję 

akwakultury 
3 3 

2.1.1. Działania na 

rzecz ochrony, 

poprawy i odnowy  

środowiska i jego 

elementów w tym: 

restytucja   cennych 

przyrodniczo 

gatunków, czynna 

ochrona przyrody ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

ochrony rzek i jezior,  

przeciwdziałanie 

kłusownictwu 

wodnemu lub 

podejmowanie 

działań na rzecz 

ograniczenia 

negatywnych 

skutków zmian 

klimatycznych, 

tworzenie i 

rozwijanie instalacji 

odnawialnych źródeł 

energii, w 

rozumieniu 

przepisów o 

odnawialnych 

źródłach energii 

Liczba zakupionego 

sprzętu do 

przeciwdziałania 

kłusownictwu 

0 0 

Liczba projektów dot. 

pozostałego obszaru -

ochrony, poprawy 

środowiska i jego 

elementów 

4 5 

Liczba operacji  

ukierunkowanych na 

odtworzenie 

pierwotnego stanu 

środowiska 

naturalnego, 

renaturyzację 

zbiorników wodnych 

zniszczonych w 

procesie eutrofizacji 

1 2 

Liczba operacji  

służących poprawie 

małej retencji i 

wytwarzaniu 

odnawialnych źródeł 

energii.    

3 4 

2.1.2. Rozwój 

świadomości 

ekologicznej 

Liczba akcji 

rozwijających 

świadomość 

ekologiczną 

2 0 

2.2.1 Rozbudowa, 

modernizacja, 

integracja sieci 

szlaków 

turystycznych w 

powiązaniu i 

harmonii z 

istniejącymi oraz 

tworzenie i  rozwój 

infrastruktury 

towarzyszącej 

wodnym szlakom 

komunikacyjnym 

historycznie lub 

terytorialnie 

powiązanej z 

Liczba 

rozbudowanych, 

zmodernizowanych 

szlaków turystycznych 

(projekt współpracy) 

1 1 

Liczba 

rozbudowanych, 

zmodernizowanych 

szlaków turystycznych 

0 1 

Liczba 

rozbudowanych, 

zmodernizowanych 

ścieżek edukacyjnych 

0 1 

Liczba wspartych 

projektów dot. 

infrastruktury 

 

0 
1 



działalnością rybacką towarzyszącej 

szlakom wodnym 
2.2.2 Budowa, 

rozbudowa, 

modernizacja i 

wyposażenie 

obiektów 

rekreacyjnych,  

kulturowych 

powiązanych z 

rybactwem, w tym 

ułatwienie dostępu 

do nich  (likwidacja 

barier 

architektonicznych) 

oraz 

zagospodarowanie 

przestrzeni wokół 

tych obiektów 

Liczba 

wybudowanych, 

rozbudowanych, 

zmodernizowanych, 

wyposażonych 

obiektów kulturalnych 

i rekreacyjnych 

0 1 

Liczba zabytków 

poddanych pracom 

konserwatorskim lub 

restauratorskim w 

wyniku wsparcia 

otrzymanego w 

ramach realizacji 

strategii 

0 0 

Aktywizacja 

Liczba osobodni 

szkoleń dla 

pracowników LGD 
3 3 

Liczba osobodni 

szkoleń dla organów 

LGD(Zarząd, Rada) 

 

20 20 

Liczba podmiotów, 

którym udzielono 

indywidualnego 

doradztwa 

100 100 

Liczba spotkań 

informacyjno- 

konsultacyjnych LGD 

z mieszkańcami 

11 11 

Koszty bieżące Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy 
 


