
Rozdział V. Cele i wskaźniki. 
 

Zestawienie celów głównych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR jest rezultatem analizy SWOT 

przeprowadzonej  

na spotkaniach konsultacyjnych LGD. Są one wynikiem nie tylko analizy SWOT, ale także opisu 

obszaru, jak również priorytetów, jakie wobec środków jakimi dysponuje LGD wybrano. Analizy 

problemów dokonano z uwzględnieniem kwestii społecznych, geograficznych, branżowych i 

instytucjonalnych. Etapy formułowania celów to:  

 

1. Gromadzenie propozycji: propozycje zgłaszane przez mieszkańców, opinie liderów społecznych, 

rozmowy  

    z kluczowymi osobami, propozycje ekspertów,  

2. Selekcja celów: eliminacja celów, obiektywnie niemożliwych do osiągnięcia, agregacja celów,  

3. Hierarchizacja celów. 
 

1. Logika realizacji LSR: zaplanowane cele, przedsięwzięcia i wskaźniki są adekwatne do:  
 

a) diagnozy, co obrazuje tabela nr 16,  
 

b) wniosków z konsultacji: LGD uwzględniła wnioski zebrane podczas: spotkań konsultacyjnych, badań 

sondażowych, e-konsultacji, debaty publicznej, warsztatów strategicznych, narad obywatelskich Grupy 

Inicjatywnej ds. opracowania LSR, posiedzeń Zarządu oraz konsultacji eksperckich (opisanych 

szczegółowo w rozdziale III. Diagnoza),  
 

c) analizy SWOT co obrazuje tabela nr 20 (Matryca logiczna powiązań diagnozy SWOT oraz celów i 

wskaźników LSR),  
 

d) grup docelowych, co obrazuje tabela nr 19,  
 

e) obszarów interwencji, co obrazuje tabela nr 24. 

 
 

2. Proces formułowania celów i przedsięwzięć oparty był o test „SMART”, czyli wszystkie przyjęte 

w LSR cele są: 

  

S(pecific) – konkretne, stanowią rozwiązanie dla określonych w LSR problemów i wyzwań opisanych 

w diagnozie;  

 

M(easurable) – mierzalne poprzez założone wskaźniki; źródła pozyskania danych do pomiaru 

wskaźników wskazane zostały w tabeli nr 18;  

 

A(mbitious) – ambitne poprzez wizję i misję LGD "PRYM".  

 

Ale jednocześnie są również: R(ational) – możliwe do osiągnięcia w perspektywie realizacji LSR oraz 

biorąc pod uwagę możliwości LGD, głównie ograniczenia budżetowe; realność osiągnięcia 

zaplanowanych wskaźników potwierdzają złożone przez mieszkańców obszaru deklaracje w postaci 

fiszek projektowych;  

 

T(ime) – mają określoną perspektywę czasową do 2022 roku. Rysunek nr 5 przedstawia ciąg 

przyczynowo–skutkowy zaplanowanych w LSR celów, przedsięwzięć i wskaźników.  

 

 

 

 

 

 
 



Tabela nr 17. Przedsięwzięcia realizowane w ramach RLKS, sposób ich realizacji wraz z 

uzasadnieniem  

Przedsiębiorcze dorzecze 

Warty, Neru i Bzury 

tryb konkursowy na całą kwotę 5 990 000 zł; zgodnie z wytycznymi 

MRiRW oraz zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 

120 fiszek projektowych), w tym 1 490 000 zł w ramach dodatkowych 

środków przyznanych LGD 

Kompetentne dorzecze 

Warty, Neru i Bzury 

realizacja w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji LGD na kwotę 50 tys. zł; zgodnie z planem 

komunikacyjnym skonultowanym społecznie 

Aktywni  

dla siebie i regionu 

1 operacja w trybie konkursowym na 100 tys. zł; 6 projektów 

grantowych na łączną kwotę 1.124 tys. zł; zgodnie z wytycznymi 

MRiRW oraz zgłoszonym w konsultacjach społecznych 

zapotrzebowaniem (ponad 36 fiszek projektowych) 

Infrastruktura lokalna  

– nasze mocne strony 

tryb konkursowy na kwotę 3.044 tys. zł; 3 projekty grantowe na 

łączną kwotę 721 tys. zł; zgodnie z wytycznymi MRiRW oraz 

zgłoszonym w konsultacjach zapotrzebowaniem (ponad 50 fiszek 

projektowych) w tym 490 000 zł w ramach dodatkowych środków 

przyznanych LGD 

Włączenie społeczne  

i aktywizacja 

mieszkańców 

realizacja w ramach wsparcia na rzecz kosztów bieżących i 

aktywizacji LGD na kwotę 350 tys. zł; zgodnie z planem 

komunikacyjnym skonultowanym społecznie 
 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 

3.  Cele i komplementarność LSR: założone w strategii cele i przedsięwzięcia są zbieżne z wszystkimi 

trzema celami przekrojowymi PROW 2014-2020 tj. ochrona środowiska, przeciwdziałanie zmianom 

klimatu oraz innowacyjność, a kryteria wyboru oraz wskaźniki LSR zapewniają bezpośrednie 

osiągniecie wskaźników określonych dla tych celów.  
 

W LSR uwzględniono także: 

 

- wskaźniki pochodzące ze źródeł statystyki publicznej: liczba podmiotów gospodarczych w systemie 

REGON, które otrzymały wsparcie w ramach LSR – min. 40 sztuk, 

 

- wskaźniki określające wpływ LSR na realizację Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020: 

liczba podmiotów w REGON dla obszarów wiejskich LSR na 1 000 mieszkańców obszarów 

wiejskich LSR – 928,5. (źródło danych: GUS). Na podstawie corocznej ewaluacji LSR będziemy 

monitorować założone wskaźniki, będziemy wiedzieć, czy LSR „działa” albo „nie działa”. Osiąganie 

wskaźników będzie mierzone na różnych „poziomach” wdrażania strategii (produkt – operacje i 

przedsięwzięcia, rezultat – cel szczegółowy, oddziaływania – cel ogólny).  

 

4. Przypisanie wskaźników do celów ogólnych, szczegółowych i przedsięwzięć LSR: Zaplanowane 

wskaźniki są adekwatne do celów i przedsięwzięć, mierzalne, przejrzyste a do każdego są podane źródła 

danych i okresy pomiaru, wartość bazowa oraz określony został termin osiągnięcia wartości docelowych 

na rok 2022. Wartości docelowe wskaźników, jakie mają zostać osiągnięte dzięki realizacji LSR zostały 

określone proporcjonalnie, racjonalnie i efektywnie do planowanej wielkości zaangażowania środków 

z PROW 2014-2020, co obrazuje tabela nr 18. Stan początkowy wskaźników produktu i rezultatu 

wynosi 0. Stany docelowe założonych w LSR wskaźników zostały ustalone na podstawie fiszek 

projektowych złożonych w ramach konsultacji społecznych. 

 

W ramach LSR LGD zamierza finansować bieżące funkcjonowanie i animację w ramach dział. 19.4. 

Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji. W związku z tym planuje się osiągnąć wskaźniki 

określone dla PROW 2014-2020: 

 



wskaźniki produktu: 

 

- liczba osobodni szkoleń dla pracowników LGD – 8 szt. 

- liczba osobodni szkoleń dla organów LGD – 8 szt.  

- liczba podmiotów, którym udzielono indywidualnego doradztwa -  150 szt. 

- liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych z mieszkańcami -  12 szt. 

 

wskaźniki rezultatu: 

- liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim udzieleniu indywidualnego doradztwa w zakresie 

ubiegania się 

  o wsparcie na realizację LSR, świadczonego w biurze LGD – min. 112 osób, 

-  liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych - 180 osób, 

- liczba osób zadowolonych ze spotkań  przeprowadzonych przez LGD – 135 osób (75%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rysunek nr 5. Sekwencja interwencji planowanych do przeprowadzenia w ramach realizacji LSR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIZJA LSR LGD „PRYM” 

Dorzecze Warty, Neru i Bzury – region kultury, bogactwa przyrody i aktywnych ludzi -  tu żyj, pracuj, wypoczywaj 

MISJA LSR LGD „PRYM” 

Zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i społecznej obszaru LGD „PRYM” w celu poprawy jakości życia mieszkańców regionu 

 

Cel ogólny I. 

Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki 

na obszarze LSR do 2022r. 

Cel ogólny II. 

Zrównoważony rozwój na obszarze LSR do 2022r. 

Cel szczegółowy I.1. 

Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości  

na obszarze LSR do 2022r. 

 

Cel szczegółowy I.2. 

Podnoszenie kompetencji  

i promocja lokalnej 

przedsiębiorczości  

na obszarze LSR do 2022r. 

Cel szczegółowy II.1. 

Pobudzenie 

zaangażowania 

mieszkańców dla 

oddolnych inicjatyw 

lokalnych do 2022r. 

Cel szczegółowy II.2. 

Rozwój infrastruktury 

lokalnej na obszarze 

LSR do 2022r. 
 

Cel szczegółowy II.3. 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

społecznemu na 

obszarze LSR do 2022r. 

 

Przedsięwzięcie I.1.1. 

Przedsiębiorcze dorzecze  

Warty, Neru i Bzury 

Przedsięwzięcie I.1.2. 
Kompetentne dorzecze  

Warty, Neru i Bzury 

Przedsięwzięcie II.3.1. 

Włączenie społeczne  

i aktywizacja 

mieszkańców 

Przedsięwzięcie II.2.1. 

Infrastruktura lokalna  

 – nasze mocne strony 

Przedsięwzięcie II.1.1. 

Aktywni dla siebie  

i regionu 



Źródło: Opracowanie własne LGD. 

I.1.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 
 

- liczba podmiotów 

gospodarczych w systemie 

REGON, które otrzymały 

wsparcie w ramach LSR 

– 45 szt. 

 

 

I.1.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

 

- liczba utworzonych miejsc 

pracy w ramach LSR, w tym 

samozatrudnienie – 45 szt. 

I.1.2. WSKAŹNIKI  

PRODUKTU: 

- liczba szkoleń  

dla przedsiębiorców  

i osób zamierzających  

podjąć działalność 

gospodarczą 

zorganizowanych  

w ramach LSR - 30 szt., 

- liczba artykułów 

specjalistycznych 

dotyczących 

przedsiębiorczości 

opublikowanych  

w ramach LSR - 30 szt. 

I.1.2. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

- liczba uczestników szkoleń, 

w tym osób z grup  

defaworyzowanych  

- 200 osób, 

- liczba odbiorców artykułów 

specjalistycznych 

- 7 tys. osób   

II.1.1. WSKAŹNIKI  

PRODUKTU: 

- liczba zorganizowanych  

imprez i wydarzeń  

w ramach LSR – 26 szt., 

- liczba publikacji wydanych 

w ramach LSR – 14 szt., 

- liczba podmiotów działających 

w sferze kultury wspartych 

w ramach LSR – 16 szt. 

 

II.1.2. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

- liczba uczestników  

imprez i wydarzeń 

zorganizowanych przez 

beneficjentów LSR - 550 osób, 

- liczba osób, które zapoznały 

 się z publikacjami wydanymi  

w ramach LSR – 6,5 tys. osób, 

- liczba osób korzystających  

z wyposażenia zakupionego  

w ramach LSR w podmiotach 

działających w sferze kultury 

- 250 osób 

II.2.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 

- liczba nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

kulturalnej, 

turystycznej 

i rekreacyjnej w ramach 

LSR – 55 szt.,  

- liczba zrealizowanych 

projektów współpracy  

– 2 szt. 
 

II.2.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

- liczba osób 

korzystających  

z obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

kulturalnej, turystycznej 

i rekreacyjnej 

wybudowanych lub 

przebudowanych  

w ramach LSR  

- 2,5 tys.osób, 

- liczba projektów 

skierowanych  

do osób z grup 

defaworyzowanych  

w LSR - 2 szt. 

 

II.3.1. WSKAŹNIKI 

PRODUKTU: 

- liczba wydarzeń 

animacyjnych 

zorganizowanych  

przez LGD w ramach 

LSR - 50 szt.,  

 

- liczba zrealizowanych 

projektów współpracy  

– 3 szt. 

 

II.3.1. WSKAŹNIKI 

REZULTATU: 

 

- liczba uczestników  

wydarzeń animacyjnych 

zorganizowanych  

przez LGD  

w ramach LSR 

- 3 tys. osób, 

 

- liczba projektów 

skierowanych  

do osób z grup 

defaworyzowanych  

w LSR -  3 szt. 

WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA: 

wpływ LSR na realizację Strategii Rozwoju Województwa 

Łódzkiego 2020: liczba podmiotów w REGON  

dla obszarów wiejskich LSR na 10 tys. mieszkańców  

w 2022r. – 930,93  szt. 

WSKAŹNIK ODDZIAŁYWANIA: 

- wzrost liczby inicjatyw społecznych, kulturalnych, infrastrukturalnych,  

w tym rekreacyjnych i turystycznych w ramach realizacji LSR do 2022r. o 151 szt. 



Tabela nr 18.  Cele i wskaźniki Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „PRYM” na lata 2015-2022 

 
 

1.0 CEL OGÓLNY I  I.  Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki na obszarze LSR do 2022r. 

1.1 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

    I.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. 

1.2     I.2. Podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. 

 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego I 
Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

plan  

2022 rok 
źródło danych/sposób pomiaru 

W1.0 
liczba podmiotów w REGON dla obszarów wiejskich LSR  

na 10 tys. mieszkańców w 2022r.  
sztuka 924,8 930,93 

GUS/CEIDG/REGON,  

dane od beneficjentów 

 

 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

plan  

2022 rok 

 

źródło danych/sposób pomiaru 

W1.1 
liczba utworzonych miejsc pracy w ramach LSR,  

w tym samozatrudnienie   

(w tym z grup defaworyzowanych) 

sztuka 0 
45 

(10) 

GUS/CEIDG/REGON,  

dane od beneficjentów 

W1.2 
liczba uczestników szkoleń  

(w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) 
osoba 0 

200 

(120) 
dane własne LGD 

W1.3 
liczba odbiorców artykułów specjalistycznych 

(w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) 
osoba 0 

7.000 

(2.500) 

nakład gazety lokalnej  

„Do Rzeczy”, liczba wejść  

na stronę www.lgdprym.pl 



Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, 

operacja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 

miary 

wartość 

źródło danych/ 

sposób pomiaru początkowa 

2015 rok 

końcowa 

2022 rok 

1.1.1 

Przedsiębiorcze 

dorzecze  

Warty, Neru 

i Bzury 

mieszkańcy  

obszaru LGD,  

w tym osoby 

bezrobotne,  

rolnicy oraz ich 

małżonkowie,  

domownicy, mikro  

i mali przedsiębiorcy 

konkurs 

liczba podmiotów 

gospodarczych  

w systemie  

REGON, które 

otrzymały wsparcie  

w ramach LSR 

sztuka 0 45 dane własne LGD 

1.1.2 

Kompetentne  

dorzecze  

Warty, Neru  

i Bzury 

mieszkańcy  

obszaru LGD,  

w tym osoby 

bezrobotne,  

rolnicy oraz ich 

małżonkowie,  

domownicy,  

mikro i mali 

przedsiębiorcy 
 

aktywizacja 

liczba szkoleń dla 

przedsiębiorców  

i osób 

zamierzających 

podjąć działalność 

gospodarczą 

sztuka 0 30  dane własne LGD 

liczba artykułów 

specjalistycznych 

dotyczących 

przedsiębiorczości  

sztuka 0 30 dane własne LGD 

SUMA 6 190 000 zł 

 

 

 



2.0 CEL OGÓLNY II II. Zrównoważony rozwój na obszarze LSR do 2022r. 

2.1 

CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

  II.1. Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych na obszarze LSR do 2022r. 

2.2   II.2. Rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022r. 

2.3   II.3. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze LSR do 2022r. 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego II Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

plan  

2022 rok 

źródło danych/ 

sposób pomiaru 

W2.0 
wzrost liczby inicjatyw społecznych, kulturalnych, infrastrukturalnych,  

w tym rekreacyjnych i turystycznych 
sztuka 0 151 

dane od beneficjentów,  

dane własne LGD 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary 

stan 

początkowy 

2015 rok 

plan  

2022 rok 

źródło danych/ 

sposób pomiaru 

W2.1 
liczba uczestników imprez i wydarzeń  

zorganizowanych przez beneficjentów LSR   

(w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) 

osoba 0 
550  

(400) 

dane od beneficjentów 

 

W2.2 
liczba osób, które zapoznały się z publikacjami wydanymi  

w ramach LSR (w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) 
osoba 0 

6.500 

(4.000) 
dane od beneficjentów 

W2.3 
liczba osób korzystających z wyposażenia zakupionego  

w ramach LSR w podmiotach działających w sferze kultury 

(w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) 

osoba 0 
250  

(100) 

dane od beneficjentów 

 

W.2.4 
liczba osób korzystających z obiektów, miejsc infrastruktury kulturalnej, 

turystycznej i rekreacyjnej (w tym liczba osób z grup defaworyzowanych)  
osoba 0 

2.500 

(2.500) 

dane od beneficjentów 

 

W.2.5 
liczba projektów skierowanych do osób  

z grup defaworyzowanych określonych w LSR 
sztuka 0 5 dane własne LGD 



W.2.6 
liczba uczestników wydarzeń animacyjnych zorganizowanych  

przez LGD (w tym liczba osób z grup defaworyzowanych) 
osoba 0 

3.000 

(1.500) 
dane własne LGD 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 

Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 

miary 

wartość 

źródło danych/ 

sposób pomiaru początkowa 

2015 rok 

końcowa 

2022 rok 

2.1.1 
Aktywni  

dla siebie i regionu 

 
mieszkańcy  

obszaru LGD,  

w tym w szczególności 

dzieci i młodzież  

oraz osoby 50+,  

kościoły i związki 

wyznaniowe, 

organizacje 

pozarządowe 

konkurs,  

projekt grantowy 

 liczba imprez  

i wydarzeń 

zorganizowanych  

w ramach LSR 

sztuka 0 26 dane od beneficjentów 

liczba publikacji 

wydanych  

w ramach LSR  

sztuka 0 
14 

 
dane od beneficjentów 

liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury, które 

otrzymały wsparcie  

w ramach LSR  

sztuka 0 16 dane od beneficjentów 

2.1.2 
Infrastruktura 

lokalna  

– nasze mocne strony 

mieszkańcy,  

w tym  

w szczególności  

dzieci i młodzież  

oraz osoby 50+,  

organizacje  

pozarządowe 

konkurs,  

projekt grantowy,  

liczba nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury kult., 

turyst. i rekreacyjnej  

sztuka 0 
55  

 
dane od beneficjentów 

 projekt współpracy 
liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 
sztuka 0 2 dane własne LGD 

2.1.3 
Włączenie społeczne 

 i aktywizacja 

mieszkańców 

mieszkańcy, w tym  

w szczególności dzieci  

i młodzież oraz osoby 

aktywizacja 

 

liczba wydarzeń 

animacyjnych 

LGD 

sztuka 0 50  dane własne LGD 



50+, organizacje 

pozarządowe projekt współpracy 
liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 
sztuka 0 3 dane własne LGD 

SUMA 5.640.000 zł 

Źródło: Opracowanie własne LGD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela nr 20. Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR 

 

Odniesienie  

do diagnozy 

Odniesienie  

do analizy SWOT 
Cele  LSR Przedsięwzięcia Wskaźniki osiągania celów 

Źródła    

finansowania 

1.1, 1.2, 2.2, 2.3 
Mocne strony:  

S.1, S.2, S.3, S.4, S.6 Cel ogólny I. 

Tworzenie potencjału  

dla rozwoju lokalnej gospodarki  

na obszarze LSR do 2022r. 

Cel szczegółowy I.1.  

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości 

na obszarze LSR do 2022r. 

Przedsięwzięcie   

I.1.1  

 

Przedsiębiorcze  

dorzecze  

Warty, Neru 

 i Bzury 

 

Wskaźniki produktu: 

- liczba podmiotów gospodarczych  

  w systemie REGON, które otrzymały  

  wsparcie w ramach LSR – 45 szt. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba utworzonych miejsc pracy w ramach   

  LSR, w tym samozatrudnienie – 45 osób 

19.2. PROW 

                

Wdrażanie 

LSR 

5.990.000 zł 

1.3, 2.2, 2.3, 2.4 
Słabe strony: W.1, W.2, 

W.3, W.5, W.7, W.8. 

1.1, 1.2, 1.3,  

2.2, 2.3  

Szanse:O.3, O.4,  

O.5, O.6, O.7 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
Zagrożenia:  

T.1, T.2, T.4, T.5, T.7 

1.2, 2.1, 2.3, 2.4 
Mocne strony: S.2, 

S.3, S.4, S.5, S.6, S.8 
Cel ogólny I. 

Tworzenie potencjału  

dla rozwoju lokalnej gospodarki 

na obszarze LSR do 2022r. 

 

Cel szczegółowy I.2.  

Podnoszenie kompetencji  

i promocja lokalnej 

przedsiębiorczości  

na obszarze LSR do 2022r. 

Przedsięwzięcie  

I.1.2 

 

Kompetentne  

dorzecze  

Warty, Neru  

i Bzury 

Wskaźniki produktu: 

- liczba szkoleń dla przedsiebiorców i osób  

  zamierzających podjąć lub rozwijać  

  działalność gospodarczą – 30 szt.  

- liczba artykułów specjalistycznych  

  dotyczących przedsiębiorczości w gazecie  

  lokalnej i na stronie www.lgdprym.pl – 30 szt. 

 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba uczestników szkoleń, w tym  osób  

  z grup defaworyzowanych – 200 osób  

- liczba odbiorców artykułów specjalistycznych   

  7 tys. osób 

19.4. PROW 

  

                   Wsparcie  

                  aktywizacji 

200.000 zł 

2.2, 2.3, 2.4. 
Słabe strony: 

W.1, W.2, W.3, W.5 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3 
Szanse: O.1, O.2, O.4, 

O.5, O.6, O.7 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
Zagrożenia:  

T.1, T.3, T.5, T.7 

1.2, 1.3, 2.3 
Mocne strony: 

S.4, S.7, S.8, S.9 
 

Cel ogólny II. 

Zrównoważony rozwój  

na obszarze LSR do 2022r.  

 

 

Przedsięwzięcie  

II.1.1 

 

Aktywni  

dla siebie  

i regionu 

 

 

Wskaźniki produktu: 

- liczba imprez i wydarzeń – 26 szt. 

- liczba publikacji – 14 szt.;  

- liczba podmiotów działających w sferze   

  kultury wspartych w ramach LSR – 16 szt. 

 

19.2. PROW 

                  

Wdrażanie 

LSR 

1.224.829 zł 
1.3, 2.1,2.2, 2.3, 

2.4 

Słabe strony: W.2, 

W.3, W.4, W.6, W.9 

http://www.lgdprym.pl/


1.2, 1.3, 2.2, 2.3 
Szanse: O.1, O.2, O.4, 

O.5, O.6, O.7 

Cel szczegółowy II.1. 

Pobudzenie zaangażowania 

mieszkańców dla oddolnych 

inicjatyw lokalnych do 2022r. 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba uczestników imprez, wydarzeń 550 osób 

- liczba osób, które zapoznały się  

  z publikacjami – 6,5 tys. osób 

- liczba osób korzystających z wyposażenia  

  zakupionego w ramach LSR w podmiotach  

  działających w sferze kultury – 250 osób 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
Zagrożenia: 

 T.1, T.2, T.3, T.5, T.7 

1.1, 1.2,1.3, 2.1, 

2.3, 2.4 

Mocne strony: S.1, 

S.2, S.3, S.4, S.5, S.7 

Cel ogólny II.  

Zrównoważony rozwój 

na obszarze LSR do 2022r. 

 

Cel szczegółowy II.2.                         

Rozwój infrastruktury lokalnej  

na obszarze LSR do 2022r. 

Przedsięwzięcie 

II.2.1. 

 

Infrastruktura 

lokalna  

– nasze mocne 

strony 

Wskaźniki produktu: 

- liczba nowych lub przebudowanych obiektów  

  lub miejsc infrastruktury kulturalnej,  

  turystycznej i rekreacyjnej - 55 szt. 

- liczba zrealizowanych projektów współpracy    

  2 szt.;  

 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba osób korzystajacych z obiektów  

  lub miejsc infrastruktury turystycznej,  

  rekreacyjnej i kulturalnej – 2,5 tys. osób 

- liczba projektów skierowanych do osób z grup    

  defaworyzowanych określonych w LSR  

  2 szt. 

19.2. PROW 

                  Wdrażanie        

                  LSR 

                   3.765.171 zł 

 

19.3. PROW 

                 Współpraca 

320.000 zł 

1.3, 2.2, 2.4 

Słabe strony: 

W.1, W.2, W.6, W.8, 

W.9 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3 
Szanse:  

O.1, O.2, O.5, O.6 

2.1, 2.3, 2.4 
Zagrożenia:  

T.1, T.2, T.3, T.4 

1.1, 1.2, 2.1, 2.3, 

2.4 

Mocne strony:  

S.2, S.4, S.5, S.7, S.8, 

S.9 
Cel ogólny II.  

Zrównoważony rozwój  

na obszarze LSR do 2022r. 

 

Cel szczegółowy II.3. 

Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu na obszarze LSR  

do 2022r. 

   

Przedsięwzięcie 

II.3.1. 

 

Włączenie 

społeczne  

i aktywizacja 

mieszkańców 

Wskaźnik produktu: 

- liczba wydarzeń animacyjnych  

  zorganizowanych przez LGD – 50 szt.  

- liczba zrealizowanych projektów współpracy 

  3 szt.;  

 

Wskaźniki rezultatu: 

- liczba uczestników wydarzeń animacyjnych  

  zorganizowanych przez LGD - 3 tys. osób, 

- liczba projektów skierowanych do osób z grup   

  defaworyzowanych określonych w LSR  3 szt. 

19.4. PROW 

                 Wdrażanie  

                   LSR 

200.000 zł 

 

19.3 PROW   

                 Współpraca  

                    130.000 zł 

1.3, 2.1,2.2, 2.3, 

2.4 

Słabe strony: W.1, 

W.2, W.3, W.4, W.6, 

W.9 

1.2, 1.3, 2.2, 2.3 
Szanse: O.1, O.2, O.4, 

O.5, O.6, O.7 

2.1, 2.2, 2.3, 2.4 
Zagrożenia:  

T.1, T.2, T.3, T.5, T.7 

Źródło: Opracowanie własne LGD. 



Rozdział VII. Plan działania 
 

Poziom dofinansowania działań dla beneficjentów został określony w Rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu 

przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 – 2020 i doprecyzowany wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w 

zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z 

realizacją lokalnej strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020.  

Zgodnie z §18 rozporządzenia pomoc jest przyznawana w wysokości określonej w LSR, lecz nie 

wyższej niż: 

 

- 70% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do 

której stosuje  się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej,  

 

- 100% - w przypadku pozostałych podmiotów;  

 

- 63,63% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.           

 

Wyjątek stanowią operacje z zakresu podejmowania działalności gospodarczej (§ 2 ust. 1 pkt 2 lit. a 

rozporządzenia), gdzie  pomoc na operację w tym zakresie jest przyznawana w formie płatności 

ryczałtowej w wysokości określonej w LSR. 

 

LGD „PRYM” ustaliła wysokość wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności 

gospodarczej w formie płatności ryczałtowej w kwocie 100 tys. zł w ramach LSR. Natomiast w 

ramach pierwszej dodatkowej przyznanej puli środków ustalono kwotę wsparcia w wysokości 90 

tys. zł. Wysokość premii jest uzasadniona wielkością dodatkowej przyznanej pomocy w wysokości 

990 tys. zł i pozwoli w pełni rozdysponować tą kwotę. W ramach drugiej dodatkowej puli środków 

kwotę wsparcio ustalono na 100.000,00 zł. Ustalając powyższe kwoty wzięto pod uwagę sytuację 

społeczno - gospodarczą obszaru LGD oraz średnią wysokość wsparcia przyznawanego na 

podejmowanie działalności gospodarczej w okresie 2009-2015 oraz rodzaj podejmowanej działalności. 

Ustalona w ww. sposób wartość będzie kwotą przyznania pomocy, o którą będzie mógł ubiegać się 

wnioskodawca. Istotne jest to, że będzie to kwota stała, a opracowany biznes plan będzie musiał być 

uzasadniony ekonomicznie, co oznacza, że planowane inwestycje muszą uzasadniać wnioskowaną 

kwotę. Wnioskowana kwota musi być równa wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie 

działalności gospodarczej określonej w LSR. 

 

W strategii założono dofinansowanie w jednakowej maksymalnej wysokości do 70% kosztów 

kwalifikowalnych dla wszystkich przedsiębiorców, którzy będą chcieli rozwijać działalność 

gospodarczą, co stwarza doskonały instrument do tworzenia nowych miejsc pracy oraz walki  

z bezrobociem. W pierwotnym budżecie LSR ponad 60% środków przeznaczonych na 

przedsiębiorczość zaplanowano na ten cel. Natomiast po uzyskaniu dodatkowej puli 1.490.000,00 zł 

poziom ten wynosi ponad 54%. Podyktowane zostało to doświadczeniem z lat poprzednich (firmy już 

istniejące aplikowały o większe kwoty wsparcia), które pokazało, że firmy działające przynajmniej 2 

lata na rynku lepiej funkcjonują i dają gwarancje na utrzymanie utworzonych w wyniku reaizacji 

operacji miejsc pracy. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela nr 24. Sekwencja interwencji dla wszystkich celów LSR LGD ”PRYM” finansowanych wyłącznie z EFROW 

Cele szczegółowe 
Wskaźniki produktów  

i ich wartości docelowe w 2022r.  

Wartość 

pomocy  

z EFRROW  

Planowane działania 

Przedsięwzięcie I.1.1.  PRZEDSIĘBIORCZE DORZECZE WARTY, NERU I BZURY 

I.1. Rozwój lokalnej 

przedsiębiorczości do 

2022r. 

-  liczba nowych przedsiębiorstw 34 szt.,  

– liczba operacji polegających na rozwoju  

   istniejących przedsiębiorstw - 11 szt. 

  5.990.000 zł 

nabory konkursowe na: premie na rozpoczęcie działalności 

gospodarczej do 100% dofinansowania oraz dotacje na 

rozwój mikro i małych firm do 70% dofinansowania 

kosztów operacji 

Przedsięwzięcie I.1.2.  KOMPETENTNE DORZECZE WARTY, NERU I BZURY 

I.2. Podnoszenie 

kompetencji i promocja 

lokalnej przedsiębiorczości 

do 2022r. 

- liczba szkoleń dla przedsiębiorców i osób    

  zamierzających podjąć dział. gosp. - 30 szt., 

- liczba artykułów specjalistycznych 

  dot. przedsiębiorczości – 30 szt. 

200.000 zł 

- szkolenia, 

- artykuły branżowe w gazecie lokalnej „Do Rzeczy”, 

- doradztwo świadczone przez pracowników biura LGD  

   w ramach wsparcia na rzecz aktywizacji 

Przedsięwzięcie II.2.1.  AKTYWNI DLA SIEBIE I REGIONU 

II.1. Pobudzenie 

zaangażowania 

mieszkańców dla 

oddolnych inicjatyw 

lokalnych do 2022r. 

- liczba imprez i wydarzeń – 26 sztuk, 

- liczba publikacji – 14 sztuk,  

- liczba podmiotów działających w sferze kultury   

  wspartych w ramach LSR – 16 sztuk 

  1.224.829 zł 

przyznawanie do 100% dofinansowania operacji, w tym 

realizacja 6 projektów grantowych wykazanych  

oraz realizacja 1 operacji w ramach naboru konkursowego 

Przedsięwzięcie II.2.2.  INFRASTRUKTURA LOKALNA – NASZE MOCNE STRONY 

II.2.Rozwój  

infrastruktury lokalnej 

do 2022 r. 

- liczba nowych lub przebudowanych obiektów  

  lub miejsc infrastruktury  turystycznej,   

  rekreacyjnej i kulturalnej 55 szt. 

- liczba zrealizowanych projektów współpracy 2 szt. 

4.085.171 zł 

przyznawanie do 100% dofinansowania operacji, w tym 

realizacja 3 projektowych grantowych wykazanych oraz 

realizacja 39 operacji w naborach konkursowych, realizacja 

2 projektu współpracy 

Przedsięwzięcie II.2.3.  WŁĄCZENIE SPOŁECZNE I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW 

II.3. Przeciwdziałanie 

wykluczeniu społecznemu 

do 2022r. 

- liczba wydarzeń animacyjnych organizowanych   

  przez LGD – 50 szt.  

- liczba zrealizowanych projektów współpracy 3 szt. 

 

330.000 zł  

organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji w ramach 

wsparcia na rzecz aktywizacji, realizacja 3 projektów 

współpracy 



Rozdział VIII. Budżet LSR 

 
Funduszem EFSI stanowiącym źródło finansowania LSR w latach 2016-2023 jest Europejski Fundusz 

Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wysokość planowanego wsparcia jest zgodna z 

wytycznymi Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LGD „PRYM” planuje 

sfinansować w ramach LSR do 2023 roku operacje przyczyniające się do realizacji dwóch celów 

głównych: I. Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy za kwotę 

6.190.000 zł oraz II. Zrównoważony rozwój na obszarze LGD za łączną kwotę 5.640.000 zł, w tym  

9 projektów grantowych na łączną kwotę 1.846.223 zł oraz co najmniej 3 projektów współpracy w 

kwocie wykazanej w budżecie 180.000 zł, a docelowo za 450.000 zł.  

 

LGD wyznaczyła zasady premiowania projektów, w których wkład własny wnioskodawcy przekracza 

intensywność pomocy określoną w PROW 2014-2020, co opisuje stosowne kryterium wyboru operacji 

zawarte w procedurach. LGD nie przewiduje w ramach LSR realizacji projektów własnych, gdyż nie 

ma takiej potrzeby społecznej.  

 

Tabela nr 25. Wysokość wsparcia ESI w ramach LSR 
  

 
 

Źródło: Opracowane własne LGD zgodnie z wytycznymi. 
 

 

Tabela nr 26. Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 
 

  Wkład   

EFRROW 

 Budżet 

państwa 

Wkład własny 

będący 

wkładem 

krajowych 

środków 

publicznych 

RAZEM 

Zakres wsparcia 

Wsparcie finansowe (PLN) 

PROW 
Fundusz 

wiodący 
Razem EFSI 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 

lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013) 

10 980 000  10 980 000 

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c 

rozporządzenia nr 1303/2013) 
450 000  450 000 

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 

lit. d rozporządzenia nr 

1303/2013) 

1 650 000 EFROW 1 650 000 

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. 

e rozporządzenia nr 1303/2013) 
400 000 EFROW 400 000 

Razem 13 480 000 EFROW 13 480 000 



Beneficjenci inni  

niż jednostki sektora  

finansów publicznych 

6 986 574 3 993 426  10 980 000 

Beneficjenci będący 

jednostkami sektora 

finansów publicznych 

0  0 0 

Razem 6 986 574 3 993 426 0 10 980 000 

 

Źródło: Opracowane własne LGD zgodnie z wytycznym 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik nr 3.  Plan działania LSR. 

 
 

CEL 

OGÓLNY 

nr 1 

Lata 2015-2018 2019-2021 2022 -2023 RAZEM 2016-2023 

Pro 

gram 

Poddzi

ałanie/ 

zakres 

Pro 

gramu 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% 

realizacji 

wskaź 

nika 

narasta 

jąco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Wartość                  

z 

jednostką 

miary 

% 

realizacji 

wskaźnika 

narastając

o 

Planowa

ne 

wsparcie 

w PLN 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

%  

 realizacji  

  wskaźnika  

  narastająco 

Plano 

-wane 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźni 

-ków 

Razem 

plano 

-wane 

wsparcie 

w PLN 

            Cel szczegółowy  I.1  Rozwój lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 I
.1

.1
  

P
rz

ed
si

ęb
io

rc
ze

 

d
o
rz

ec
ze

  

W
a
rt

y
, 

N
er

u
 i

 B
zu

ry
 

liczba podmiotów 

gospodarczych  

w systemie REGON,  

które otrzymały 

wsparcie  

w ramach LSR 

29 szt. 64,44 4.500.000 0 75,13 0 16 34,46 1.490.000 45 szt. 5.990.000 PROW 

Realiza

cja 

LSR 

   

Razem cel szczegółowy I.1  4.500.000  0  1.490.000  5.990.000   

Cel szczegółowy I.2  Podnoszenie kompetencji i promocja lokalnej przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2022r. 

P
rz

ed
si

ęw
zi

ęc
ie

 I
.1

.1
  

K
o
m

p
et

en
tn

e 
d

o
rz

ec
ze

  

W
a
rt

y
, 
N

er
u

 i
 B

zu
ry

 

liczba szkoleń dla 

przedsiębiorców i osób 

zamierzających podjąć  

lub rozwijać działalność 

gospodarczą 

30 szt. 100 100.000 0 100 0 0 100 0 30 szt. 100.000 

PROW 

Realiza

cja 

LSR liczba artykułów 

specjalistycznych 

dotyczących 

przedsiębiorczości  

15 szt. 50 60.000 15 szt. 100 40.000 0 100 0 30 szt. 100.000 



Razem cel szczegółowy I.2  160.000  40.000  0  200.000   

Razem cel ogólny 1  4.660.000   40.000  1.490.000  6.190.000   

    CEL 

OGÓLNY 

 nr 2 

Lata 2015-2018 2019-2021 2022 -2023 RAZEM 2016-2023 

Pro 

gram 

Poddzi

ałanie/ 

zakres 

Pro 

gramu 

Nazwa wskaźnika 

produktu 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% realizacji 

wskaźnika 

narastająco 

Planowane 

wsparcie  

w PLN 

Wartość                  

z 

jednostką 

miary 

% 

realiza 

cji wskaź 

nika 

narasta 

jąco 

Planowane 

wsparcie w 

PLN 

Warto

ść z 

jednos

tką 

miary 

% 

realiza 

-cji 

wskaźni

-ka nara 

-stająco 

Plano 

-wane 

wsparcie 

w PLN 

Razem 

wartość 

wskaźni 

-ków 

Razem 

plano 

-wane 

wsparcie w 

PLN 

Cel szczegółowy II.1  Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw lokalnych do 2022r. 

P
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ęw
zi

ęc
ie

 I
I.

1
.1

  

A
k

ty
w

n
i 

 

d
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b
ie
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n
u

 

liczba 

zorganizowanych 

imprez i wydarzeń  

26 szt. 100 365.247 0 100 0 0 100 0 26 szt. 365.247 

PROW 

Realiza 

cja  

LSR 

   

liczba publikacji  14 szt. 100 427.794 0 100 0 0 100 0 14 szt. 427.794 

liczba podmiotów 

działających w sferze 

kultury wspartych  

w ramach LSR 

16 szt. 100 431.788 0 100 0 0 100 0 16 szt. 431.788 

Razem cel szczegółowy II.1  1.224.829  0  0  1.224.829   

Cel szczegółowy II.2  Rozwój infrastruktury lokalnej na obszarze LSR do 2022r. 
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fr

a
st

ru
k

tu
ra

 

lo
k

a
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a
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a
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e 

m
o
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e 
st
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n

y
 

liczba nowych  

lub przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

kulturalnej, turystycz 

-nej i rekreacyjnej  

50 szt. 90,91 3.240.252 0 83,98 0 5 szt. 9,09 524.919 55 szt. 3.765.171 PROW 

Realiza 

cja 

 LSR  



liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 
2 szt. 100 320.000 0 100 0 0 100 0 2 szt. 320.000 Współ 

praca 

Razem cel szczegółowy II.2  3.560.252  0  524.919  4.085.171   

            Cel szczegółowy II.3  Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu na obszarze LSR do 2022r. 
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a
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có
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liczba wydarzeń 

animacyjnych  

zorganizowanych  

przez LGD  

30 szt. 60 120.000 100 20 szt. 80.000 0 100 0 50 szt. 200.000 

PROW 

Realiza 

cja 

LSR 

liczba zrealizowanych 

projektów współpracy  
3 szt. 100 130.000 0 100 0 0 100 0 3 szt. 130.000 Współ 

praca 

Razem cel szczegółowy II.3  250.000  80.000  0  330.000   

Razem cel ogólny 2  5.035.081  80.000  524.829  5.640.000   

Razem LSR  9.695.081  120.000  2.014.919  11.830.00   

Razem planowane wsparcie na przedsięwzięcia dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu 

poddziałania 

Realizacja 

LSR 

 5.990.000 54,56 

 


