Tabela 29

Specyfikacja wskaźników przypisanych do celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem, źródłem danych oraz Plan działania na lata 2016-2023
PLAN DZIAŁANIA

Cel ogólny

Utrzymanie liczby szt.
gospodarstw
rybackich
składających
sprawozdanie
RRW – 22

26

Wzrost
odsłona
rozpoznawalności
oferty Doliny
Baryczy liczony
jako procentowy
wzrost ilości
wejść na strony
poświęcone
ofercie
turystycznej
Doliny Baryczy do
2023 o 5% co
roku w stosunku
do roku
poprzedniego od
2015 r. począwszy

22 913

Wzrost
szt.
korzystających z
oferty noclegowej
do 2023 r. o 2%
co roku w
stosunku do roku
poprzedniego od
2014 r.

17397

26

32 241

19984

Wskaźniki
rezultatu
Cel szczegółowy
BUDŻET

Dane IRŚ

Dane google
analytics ze
stron
internetowyc
h
www.dbpolec
a.baryczpl,
www.dnikarpi
a.barycz.pl,
www.edukacj
a.barycz.pl,
www.kolorow
yszlakkarpia.b
arycz.pl,
Ankieta, dane
LGD

Liczba
utrzymanych
miejsc pracy w
podmiocie
rybackim

Kod wskaźnika
(dotyczy
EFRROW)

Liczba
utrzymanych
miejsc pracy

Jednostk Stan początkowy
a miary

szt.

Stan docelowy

0

8

Realizacja (%) Źródło
danych/sposób
pomiaru

Przedsięwzięcie

Liczba
utworzonych
miejsc pracy/
Liczba
utrzymanych
miejsc
pracy/Liczba
utworzonych
przedsiębiorstw

szt.

Liczba
utrzymanych lub
utworzonych
miejsc pracy lub
nowych
przedsiębiorstw w
branży produktów
lub usług
lokalnych

1.3; 1.4; Liczba
utworzonych
miejsc pracy/
Liczba
utrzymanych
miejsc
pracy/Liczba
utworzonych
przedsiębiorstw

szt.

0

6

Sprawozdania
beneficjentów,
dane LGD z
monitoringu.
P 1.1.2
Poprawa
potencjału
sprzedażowego
przedsiębiorstw
rybackich

0

40

Sprawozdania
beneficjentów,
dane LGD z
monitoringu.

P 1.2.1
Wsparcie
rybackiego
charakteru
obszaru.

12 227 857,49

Zwiększenie liczby szt.
podmiotów
prowadzących
działalność
gospodarczą do
2023 r. o 1 % w
stosunku do 2014
r.

6346

6409

Dane z GUS

9 400 000,00

Liczba ofert na
stronie
www.dbpoleca.ba
rycz.pl w branży
produktów lub
usług lokalnych
lub bazujących na
specyfice obszaru

szt.

Liczba podmiotów 1.11
korzystających z
infrastruktury
inkubatora rocznie

szt.

0

2

Dane LGD z
monitoringu,
sprawozdanie
beneficjenta

Liczba
utrzymanych lub
utworzonych
miejsc pracy lub
nowych
przedsiębiorstw w
innych branżach

szt.

0

26

Sprawozdania
beneficjentów,
dane LGD z
monitoringu.

1.3; 1.4; Liczba
utworzonych
miejsc pracy/
Liczba
utrzymanych
miejsc
pracy/Liczba
utworzonych
przedsiębiorstw

131

200

Wskaźniki produktu

2016-2018
Wartość Budżet 2016-2018 Budżet 2016Wartość Budżet 2019z
[zł]
2018 [zł]- zmiany wskaźnik 2021 [zł]
jednostk
IV2018
a
ą miary
produktu
20162018

2019-2021
Budżet 2019-2021 Wartość
[zł]- zmiany
wskaźnika
produktu
2019-2021

Wartość
wskaźnika
produktu
2022-2023

2022-2023
RAZEM 2016-2023
Budżet 2022Budżet 2022Stan
Budżet dla
2023 [zł]
2023 [zł]- zmiany docelowy wskaźnika
(2016produktu [zł]
2023)

Wskaźniki produktu

Poddziała
nie
(dotyczy
EFRROW)

Kod
Jednostk Stan
Stan
Źródło
wskaźnika a miary początko docelowy danych/sposób
(dotyczy
wy
(2016pomiaru
EFRROW)
wskaźnik 2023)
a
produktu

Dane LGD z
wniosku o płatność
P 1.1.1
Zachowanie
rybackiego
potencjału
obszaru

2 827 857,49 Liczba
utrzymanych lub
utworzonych
miejsc pracy lub
nowych
przedsiębiorstw w
łańcuchu dostaw

Dane GUS,
dane z
narzędzi
monitoringu
ruchu
turystycznego
(aplikacja
mobilna)

CS 1.2 Rozwój lokalnej przedsiębiorczości

CO 1 Rozwój gospodarczy Doliny Baryczy służący zachowaniu specyfiki obszaru i polepszeniu jakości życia

Cel ogólny

Jednostk Stan
Stan
Realizacja (%) Źródło
a miary początko docelowy
danych/sposó
wy
b pomiaru
Cel
szczegółowy

CS 1.1.Zwiększenie konkurencyjności sektora rybackiego

Wskaźniki
oddziaływania

Dane LGD, licznik
ofert na stronie

P 1.2.2
Wsparcie usług i
produktów
lokalnych,
przyczyniających
się do zachowania
specyfiki obszaru

P 1.2.3
Wsparcie
aktywności
gospodarczej
mieszkańców

Liczba operacji
polegających na
utrzymaniu miejsca pracy
w podmiocie rybackim

szt.

800 000,00

800 000,00

4

800 000,00

800 000,00

4

-

-

8

1 600 000,00

Liczba operacji polegających na
utrzymaniu miejsca pracy w
podmiocie rybackim

-

-

szt.

0

8

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu

Liczba operacji
szt.
polegających na
utrzymaniu lub utworzeniu
miejsca pracy lub
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa w
łańcuchu dostaw

600 000,00

927 857,49

3

300 000,00

300 000,00

3

-

-

6

1 227 857,49

Liczba operacji polegających na
utrzymaniu lub utworzeniu miejsca
pracy lub utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw

-

szt.

0

6

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

Liczba operacji
szt.
polegających na
utrzymaniu lub utworzeniu
miejsc pracy lub
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa w branży
produktów lub usług
lokalnych lub w branży
niezwiązanej z
podstawową działalnością
rybacką podmiotu
rybackiego

1 400 000,00

1 400 000,00

6

1 500 000,00

1 500 000,00

7

-

-

13

2 900 000,00

Liczba operacji polegających na
utrzymaniu lub utworzeniu miejsc
pracy lub utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa w branży
produktów lub usług lokalnych lub w
branży niezwiązanej z podstawową
działalnością rybacką podmiotu
rybackiego

-

szt.

0

13

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu

Liczba operacji
szt.
polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa w branży
produktów i usług
lokalnych

300 000,00

300 000,00

3

500 000,00

500 000,00

5

-

-

8

800 000,00

Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa w branży
produktów i usług lokalnych

19.2

1.1

szt.

0

8

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

Liczba operacji
szt.
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa w branży
produktów i usług
lokalnych

600 000,00

600 000,00

5

1 700 000,00

1 700 000,00

12

-

-

17

2 300 000,00

Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa w branży
produktów i usług lokalnych

19.2

1.2

szt.

0

17

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

-

500 000,00

500 000,00

1

-

-

1

Liczba nowych inkubatorów

19.2

1.9

szt.

0

1

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

Liczba nowych
inkubatorów

szt.

-

500 000,00

Liczba operacji
polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

szt.

500 000,00

500 000,00

5

600 000,00

600 000,00

6

-

-

11

1 100 000,00

Liczba operacji polegających na
utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa

19.2

1.1

szt.

0

11

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu

Liczba operacji
polegających na rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

szt.

600 000,00

600 000,00

5

1 200 000,00

1 200 000,00

10

-

-

15

1 800 000,00

Liczba operacji polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

19.2

1.2

szt.

0

15

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu
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Specyfikacja wskaźników przypisanych do celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem, źródłem danych oraz Plan działania na lata 2016-2023
PLAN DZIAŁANIA

Cel ogólny

Cel ogólny

Jednostk Stan
Stan
Realizacja (%) Źródło
a miary początko docelowy
danych/sposó
wy
b pomiaru
Cel
szczegółowy

CO 2 Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy

Wzrost liczby
osób
korzystających z
oferty edukacji
regionalnej i
przyrodniczej, w
tym związanej z
przeciwdziałanie
m zmianom
klimatu (zajęcia
szt.
lekcyjne, zajęcia
w ośrodkach
edukacji
pozaszkolnej) w
Dolinie Baryczy do
2023 r. o 5% co
roku w stosunku
do roku
poprzedniego od
2015 r. począwszy

19957

Dane LGD,
raport z
portalu
www.edukacj
a barycz.pl,
licznik

Wskaźniki
rezultatu
Cel szczegółowy
BUDŻET

3 370 436,18

Kod wskaźnika
(dotyczy
EFRROW)

Jednostk Stan początkowy
a miary

Stan docelowy

Realizacja (%) Źródło
danych/sposób
pomiaru

Przedsięwzięcie

Wskaźniki produktu

2016-2018
Wartość Budżet 2016-2018 Budżet 2016Wartość Budżet 2019z
[zł]
2018 [zł]- zmiany wskaźnik 2021 [zł]
jednostk
IV2018
a
ą miary
produktu
20162018
szt.
320 000,00

Liczba osób
2.2
przeszkolonych,
które uczestniczyły
w ofercie
powstałej w
wyniku realizacji
szkoleń (zajęć
edukacyjnych) w
ramach grantów
Edukacja dla
Doliny Baryczy

osoby

0

1000

Dane LGD z
monitoringu,
sprawozdania
grantbiorców,
dane z
P 2.1.1
monitoringu
Wsparcie
serwis
edukacja.barycz.pl kompetencji i
organizacji
potencjału
społecznego na
rzecz zachowania
specyfiki obszaru.

Liczba szkoleń (zajęć
edukacyjnych) w ramach
grantów w zakresie
wzmocnienia kapitału
społecznego i specyfiki
obszaru Edukacja dla
Doliny Baryczy

Liczba projektów
współpracy
skierowanych do
określonych grup
odbiorców

3.4

szt.

0

4

Sprawozdania
LGD, lista
uczestników

Liczba projektów
współpracy

projekt

Liczba osób
korzystających z
rozwiniętej
infrastruktury
rekreacyjnej,
kulturalnej lub
drogowej

1.13

osoba

0

20000

Sprawowania
beneficjentów,
dane LGD z
monitornigu, dane
statystyczne- liczba
mieszkańców
miejscowości, w
których
realizowana była
operacja

Liczba operacji
obejmujących rozwój
obiektów
ogólnodostępnej,
niekomercyjnej
infrastruktury
rekreacyjnej, kulturalnej
lub przebudowę lub
budowę dróg publicznych

szt.

Liczba osóbodbiorców działań
realizowanych z
wykorzystaniem
wyposażenia
miejsc mających
na celu szerzenie
lokalnej kultury i
dziedzictwa
lokalnego w
ramach grantu
Działaj dla Doliny
Baryczy

Liczba odbiorców
działań
realizowanych z
wykorzystaniem
obiektów lub
wyposażenia
miejsc w ramach
grantów Ryba
wpływa na…w
Dolinie Baryczy

-

Liczba
zainteresowanych
wydarzeniami i
korzystających ze
strony
www.dnikarpia.ba
rycz.pl w ramach
Dni Karpia w
Dolinie Baryczy po
każdej edycji w
latach od 2017- do
2022

9 792 142,51

CO 2 Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy

13508

CS 2.1 Wzrost aktywności i świadomości specyfiki obszaru wśród mieszkańców

Wskaźniki
oddziaływania

osoba

0

1000

osoba

0

1000

odsłona

0

1000

P 2.1.2
Tworzenie
przestrzeni do
podnoszenia
kompetencji i
dane statystyczne - organizacji
liczba
atrakcyjnych form
mieszkańców
spędzania
miejscowości, w
wolnego czasu
których
realizowany był
grant

Sprawozdania
beneficjentów,
dane LGD z
monitoringu, dane
statystyczne- liczba
mieszkańców
miejscowości, w
których
P 2.1.3
realizowany był
Wzrost wiedzy i
grant
integracja
społeczna
mieszkańców
poprzez
wykorzystanie
rybackiego
dziedzictwa
kulturowego
Dane LGD, ilość
wejść na stronie
www.dnikarpia.bar
ycz.pl po każdej z
edycji

-

1 844 504,11

1 964 436,18

2019-2021
Budżet 2019-2021 Wartość
[zł]- zmiany
wskaźnika
produktu
2019-2021

320 000,00

2022-2023
RAZEM 2016-2023
Budżet 2022Budżet 2022Stan
Budżet dla
2023 [zł]
2023 [zł]- zmiany docelowy wskaźnika
(2016produktu [zł]
2023)

Wartość
wskaźnika
produktu
2022-2023

60

-

-

60

-

-

1

-

-

1

6

-

1

-

-

6

Wskaźniki produktu

320 000,00

-

1 964 436,18

Poddziała
nie
(dotyczy
EFRROW)

Kod
Jednostk Stan
Stan
wskaźnika a miary początko docelowy
(dotyczy
wy
(2016EFRROW)
wskaźnik 2023)
a
produktu
2.1
szt.
0
60

Źródło
danych/sposób
pomiaru

3.2

projekt

0

1

Sprawozdanie LGD.

Liczba operacji obejmujących rozwój 19.2
obiektów ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury
rekreacyjnej, kulturalnej lub
przebudowę lub budowę dróg
publicznych

2.4; 2.5

szt.

0

6

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

2.10

szt.

0

30

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

Liczba szkoleń (zajęć edukacyjnych) w 19.2
ramach grantów w zakresie
wzmocnienia kapitału społecznego i
specyfiki obszaru Edukacja dla Doliny
Baryczy

Liczba projektów współpracy

19.3

19.2

Sprawozdanie LGD,
sprawozdania
grantobiorców raport
ze strony edukacja
barycz.pl

Liczba operacji (grantów) szt.
w zakresie wyposażenia
miejsca mającego na celu
szerzenie lokalnej kultury i
dziedzictwa lokalnego
Działaj dla Doliny Baryczy

-

-

150 000,00

150 000,00

15

15

150 000,00

150 000,00

30

300 000,00

Liczba operacji (grantów) w zakresie
wyposażenia miejsca mającego na
celu szerzenie lokalnej kultury i
dziedzictwa lokalnego Działaj dla
Doliny Baryczy

Liczba operacji (grantów) szt.
w zakresie społecznej
integracji mieszkańców,
zwiększenia
zaangażowania w
zarządzanie lokalnymi
zasobami, promocję
obszaru Ryba wpływa na…
w Dolinie Baryczy

-

-

150 000,00

150 000,00

3

3

150 000,00

150 000,00

6

300 000,00

Liczba operacji (grantów) w zakresie społecznej integracji mieszkańców,
zwiększenia zaangażowania w
zarządzanie lokalnymi zasobami,
promocję obszaru Ryba wpływa na…
w Dolinie Baryczy

-

szt.

0

6

Sprawozdanie LGD,
sprawozdania
grantobiorców

Liczba projektów
współpracy

szt.

40 000,00

40 000,00

1

146 000,00

146 000,00

1

1

30 000,00

30 000,00

3

216 000,00

Liczba projektów współpracy

-

-

szt.

0

3

Sprawozdanie LGD,
umowa projektów
współpracy/

Liczba edycji Dni Karpia w
Dolinie Baryczy,
związanych z promocją
obszaru

szt.

90 000,00

90 000,00

2

135 000,00

135 000,00

3

1

45 000,00

45 000,00

16

270 000,00

Liczba edycji Dni Karpia w Dolinie
Baryczy, związanych z promocją
obszaru

-

-

szt.

10

16

Sprawozdanie LGD,
rejestr edycji na
stronie
www.dnikarpia.barycz
.pl.

CO 2 Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału
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Cel ogólny

Specyfikacja wskaźników przypisanych do celów ogólnych, szczegółowych, przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem, źródłem danych oraz Plan działania na lata 2016-2023
PLAN DZIAŁANIA
Wskaźniki
oddziaływania
Cel ogólny

Jednostk Stan
Stan
Realizacja (%) Źródło
a miary początko docelowy
danych/sposó
wy
b pomiaru
Cel
szczegółowy

Wskaźniki
rezultatu
Cel szczegółowy
BUDŻET

9 792 142,51

Kod wskaźnika
(dotyczy
EFRROW)

CO 2 Wzmocnienie rozpoznawalności i potencjału Doliny Baryczy

Liczba
zarejestrowanych
podmiotów
realizujących
program Edukacja
dla Doliny Baryczy
oraz
użytkowników i
kandydatów do
znaku Dolina
Baryczy Poleca na
serwisach
edukacja.barycz.pl
i
dbpoleca.barycz.pl
w każdej edycji

Wzrost odsetka
osób
(mieszkańców
oraz turystów)
uznających ofertę
obszaru Doliny
%
Baryczy za
atrakcyjną do
2023 r. o 3% w
stosunku do 2015
r.

92%

Badania LGD,
ankieta –
kontynuacja
badań,
ankieta
elektroniczna
na stronach
internetowyc
h dotyczących
turystyki,
m.in.:
www.dbpolec
a.baryczpl,
www.dnikarpi
a.barycz.pl,
www.edukacj
a.barycz.pl,
www.kolorow
yszlakkarpia.b
arycz.pl

95%

CS 2.2 Rozwój kompleksowej i atrakcyjnej oferty obszaru

Liczba projektów
współpracy
wykorzystujących
lokalne zasoby

6 421 706,33

Liczba osób
korzystających z
rozwiniętej
infrastruktury
turystycznej,
rekreacyjnej lub
drogowej

3.3

1.13

Ilość wejść na
strony poświęcone
turystyce w
Dolinie Baryczy od
roku 2016 rocznie

Liczba
Liczba
utworzonych
utworzonych
miejsc pracy
miejsc pracy
związanych z
ofertą turystyczną
świadczoną przez
podmioty
publiczne lub NGO

RAZEM

22 020 000,00

EFRROW

11 220 000,00

EFMR

10 800 000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

22 020 000,00

Liczba wspartych
miejsc pracy, w
tym:
EFRROW

11 220 000,00
-

-

-

-

-

-

-

10 800 000,00

EFMR

Jednostk Stan początkowy
a miary

szt.

0

Stan docelowy

100

Realizacja (%) Źródło
danych/sposób
pomiaru

Przedsięwzięcie

Dane z serwisu
www.edukacja.bar
ycz.pl oraz
www.dbpoleca.bar
ycz.pl

Wskaźniki produktu

Liczba wspartych
wydarzeń- edycji konkursu
Dolina Baryczy Poleca i
edycji programu Edukacja
dla Doliny Baryczy

Liczba operacji
ukierunkowanych na
innowacje związane z
sytemem Dolina Baryczy
Poleca lub programem
Edukacja dla Doliny
Baryczy

P 2.2.1
Spójna i widoczna
oferta turystyczna Liczba projektów
Doliny Baryczy
współpracy
międzynarodowej

szt.

szt.

odsłona

szt.

zł/szt.

0

Dane LGD, rejestr
uczestników
szkoleń, uczestnicy
projektu
współpracy.

2

0

Dane LGD z
monitoringu, dane
statystyczne -liczba
mieszkańców
miejscowości, w
których
realizowana była
operacja

20000

0

9

11 026 763,00

Sprawozdania
beneficjentów,
dane LGD z
monitoringu.

89

zł/szt.

2 000 000,00

53

zł/szt.

8 126 763,00

36

-

szt.

43 000,00

szt.

220 000,00

szt.

220 000,00

-

2

129 000,00

Poddziała
nie
(dotyczy
EFRROW)

Liczba wspartych wydarzeń- edycji
19.2
konkursu Dolina Baryczy Poleca i
edycji programu Edukacja dla Doliny
Baryczy

43 000,00

Kod
Jednostk Stan
Stan
wskaźnika a miary początko docelowy
(dotyczy
wy
(2016EFRROW)
wskaźnik 2023)
a
produktu
2.12
szt.
8
20

Źródło
danych/sposób
pomiaru

Sprawozdanie LGD,
rejestr edycja na
stronie
www.dbpoleca.barycz
.pl;
www.edukacja.barycz.
pl

43 000,00 1

258 000,00

Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje związanych z sytemem
Dolina Baryczy Poleca lub
programem Edukacja dla Doliny
Baryczy

19.2

2.13

szt.

0

1

Sprawozdanie LGD,
rejestr edycja na
stronie
www.dbpoleca.barycz
.pl;
www.edukacja.barycz.
pl

220 000,00

Liczba projektów współpracy
międzynarodowej

19.3

3.2

szt.

1

3

Sprawozdanie LGD
Umowa współpracy

Liczba projektów współpracy

19.3

3.2

szt.

1

2

Sprawozdanie LGD
Umowa współpracy

Liczba operacji polegających na
19.2
rozwoju obiektów ogólnodostępnej,
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej lub
przebudowie lub budowie dróg
publicznych

2.4; 2.5

szt.

0

9

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

538 232,54

Długość wybudowanych lub
przebudowanych dróg publicznych

19.2

1.12

km

0

1,08

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

1

1 349 399,82

1 077 331,28

9

-

-

-

-

9

266 164,00

538 232,54

1,08

-

-

-

-

1,08

-

1 077 331,28

Długość rozwiniętych
ścieżek rwerowych i
szlaków turystycznych

km

-

-

42 000,00

42 000,00

50

-

-

50

42 000,00

Długość rozwiniętych ścieżek
rwerowych i szlaków turystycznych

19.2

2.8

km

0

50

Sprawozdanie LGD.

Liczba operacji własnych

szt.

-

-

30 000,00

30 000,00

1

-

-

1

30 000,00

Długość rozwiniętych szlaków
turystycznych

-

-

km

0

1

Sprawozdanie LGD.

Liczba operacji związanych szt.
z udostępnieniem oferty
turystycznej obszaru,
dziedzictwa kulturowego i
rekreacyjnego

2 051 163,89

1 857 237,00

8

-

-

-

-

8

1 857 237,00

Liczba operacji związanych z
udostępnieniem oferty turystycznej
obszaru, dziedzictwa kulturowego i
rekreacyjnego

-

-

szt.

0

8

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

Liczba operacji związanych szt.
z udostępnieniem
dziedzictwa kulturowego,
turystycznego i
rekreacyjnego w
powiązaniu z powstaniem
miejsca pracy

2 532 836,11

2 398 905,51

9

-

-

-

-

9

2 398 905,51

Liczba operacji związanych z
udostępnieniem dziedzictwa
kulturowego, turystycznego i
rekreacyjnego w powiązaniu z
powstaniem miejsca pracy

-

-

szt.

0

9

Sprawozdania
beneficjentów, dane
LGD z monitoringu.

-

-

-

418 000,00

418 000,00

22 020 000,00

-

193 000,00

193 000,00

11 220 000,00

-

225 000,00

225 000,00

10 800 000,00

13 280 067,93

13 400 000,00

-

-

5 766 067,93

5 886 000,00

-

-

7 514 000,00

7 514 000,00

-

Wskaźniki produktu

20

6

86 000,00

2022-2023
RAZEM 2016-2023
Budżet 2022Budżet 2022Stan
Budżet dla
2023 [zł]
2023 [zł]- zmiany docelowy wskaźnika
(2016produktu [zł]
2023)

Wartość
wskaźnika
produktu
2022-2023

1

P 2.2.2
Zachowanie,
zwiększenie
dostępności i
Długość wybudowanych
km
atrakcyjności
lub przebudowanych dróg
miejsc związanych publicznych
ze specyfiką
obszaru

P 2.2.3
Wzmocnienie
rybackiego
potencjału
obszaru poprzez
rozwój
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej

2019-2021
Budżet 2019-2021 Wartość
[zł]- zmiany
wskaźnika
produktu
2019-2021

4

Liczba operacji
szt.
polegających na rozwoju
obiektów
ogólnodostępnej,
niekomercyjnej
infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej
lub przebudowie lub
budowie dróg publicznych

Dane LGD, rejestr
odwiedzin na
stronach:
kolorwyszlakkarpia
.barycz.pl,
dnikarpia.barycz.pl
,
nasza.barycz.pl,
dbpoleca.barycz.pl

1000

0

Liczba projektów
współpracy

2016-2018
Wartość Budżet 2016-2018 Budżet 2016Wartość Budżet 2019z
[zł]
2018 [zł]- zmiany wskaźnik 2021 [zł]
jednostk
IV2018
a
ą miary
produktu
20162018
szt.
43 000,00
129 000,00

-

8 202 000,00

8 202 000,00

5 141 000,00

5 141 000,00

3 061 000,00

3 061 000,00

-

