
Proponowany podział środków finansowych możliwych do pozyskania na wdrażanie LSR w latach 2014 -2020 dla obszaru LGD Vistula

CEL OGÓLNY CEL SZCZEGÓŁOWY PRZEDSIĘWZIĘCIA
(nazwy robocze) KWOTA PROW KWOTA RPO KWOTA 

RAZEM WSKAŹNIKI

1. Wsparcie 
przedsiębiorczości 
mieszkańców obszaru 
LSR do 2022 r.

Wskaźnik 
oddziaływania: liczba 
podmiotów 
gospodarczych na 1000 
mieszkańców

  1.1 Rozwój przedsiębiorczości na 
obszarze LSR do 2022 roku

1.1.1 Zwiększenie liczby podmiotów 
gospodarczych na obszarze LSR do 
2022 roku  2.500,000,00 -

4.740.086,52

Produkt: liczba os. fiz., które otrzymały dotacje: ….
Rezultat: liczba utworzonych miejsc pracy: …

  1.2 Promocja i wsparcie przedsiębiorczości 
na obszarze LSR do 2022 roku

1.2.1 Zwiększenie poziomu 
zatrudnienia wśród mieszkańców 
obszaru LSR do 2022 roku 1.500.000,00 -

Produkt: liczba podmiotów, które otrzymały dotacje: …..
Rezultat: liczba stworzonych miejsc pracy: …..

1.3 Zwiększenie liczby instytucji otoczenia 
biznesu na obszarze LSR do 2022 roku

1.3.1 Stworzenie instytucji otoczenia 
biznesu - 740.086,52 

Produkt: liczba wspartych inkubatorów przedsiębiorczości: 
Rezultat: liczba przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu 
instytucji otoczenia biznesu:….

2. Poprawa 
atrakcyjności obszaru 
LSR do 2022 r.

Wskaźnik 
oddziaływania: saldo 
migracji na 1000 
mieszkańców

 2.1 Rozbudowa i poprawa standardu 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej oraz rewitalizacja i poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej na obszarze 
LSR do 2022 roku

2.1.1 Projekty inwestycyjne 
infrastrukturalne 

4.000.000 w tym: 
3.200.000,00

+ 800.000,00 (granty)
-

14.000.000,00

Produkt: 
-liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach ……
- powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją ….

Rezultat:
- liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych 
obszarach ….. 
- liczba osób korzystających ze zrewitaliowanego obszaru ……2.1.2 Działania w ramach gminnych 

programów rewitalizacji - 10 .000.000

3. Wzmocnienie 
kapitału społecznego i 
włączenie społeczne 
mieszkańców obszaru 
LSR do 2022 r.

Wskaźnik 
oddziaływania: liczba 
nowopowstałych 
organizacji 
pozarządowych

 3.1  Podniesienie wiedzy i kompetencji 
mieszkańców obszaru LSR do 2022 roku 3.2.1 warsztaty, szkolenia....

160.000,00 (WSP) 
-

4.473.677,40

Produkt: liczba szkoleń: ….
Rezultat: liczba osób, które wzięły udział w szkoleniach, 
warsztatach  …

3.2 Promocja zasobów lokalnych obszaru 
LSR do 2022 roku 3.3.1 publikacje, materiały promocyjne, 

Produkt: liczba wydanych materiałów promocyjnych, publikacji, 
aplikacji multimedialnych, innych: ….
Rezultat: liczba pobrań w/w materiałów

3.3  Włączenie społeczne mieszkańców 
obszaru LSR do 2022 roku 

3.3.1. przedsięwzięcia mające na celu 
wspieranie osób zagrożonych 
ubóstwem i wykluczeniem społecznym

- 4.313.677,40 

Produkt: 
- liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym objętych wsparciem w programie (osoby) ……
Rezultat: 
-  liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, poszukujących pracy po opuszczeniu programu,
-  liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z 
pracującymi na własny koszt).

RAZEM
8.000.000 zł + WSP = 

   8.160.000,00
+ 

k. animacji i aktywizacji
15.053.763,92 23.213.763,92


