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Załącznik nr 1 do Ankiety Monitorującej dla Beneficjentów. 

 

 

1. REALIZACJA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

1.0 Cel ogólny Silny kapitał społeczny obszaru Doliny Wełny 

1.1 

Cele 

szczegółowe 

Poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej 

1.2 
Wzrost aktywności i współpracy oraz więzi, jako elementów kapitału społeczne-

go 

1.3 Sprawne funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania 

 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Uzyskana 

wartość 

W 1.1 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

kulturalnej 
osoba  

W 1.2 

Liczba uczestników szkoleń i/lub działań aktywizują-

cych, podnoszących wiedzę i/lub umiejętności miesz-

kańców 

osoba  

Liczba osób biorących udział w innowacyjnych dzia-

łaniach z zakresu ochrony środowiska i zmian klimatu 
osoba  

Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Jednostka 

miary 

Uzyskana 

wartość 

1.1.1 

Budowa i prze-

budowa ogól-

nodostępnej i 

niekomercyjnej 

infrastruktury 

kulturalnej 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infra-

struktury kulturalnej 
sztuka  

1.1.2 
Rozwój obiektów 

kulturalnych 

Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmio-

tów działających w sferze kultury 
operacja  

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 
podmiot  

1.2.1 

Wiedza,  

umiejętności i 

aktywizacja 

mieszkańców 

Doliny Wełny 

Liczba szkoleń i/lub działań aktywizujących, podno-

szących wiedzę i/lub umiejętności mieszkańców 
sztuka  

1.2.4 

Innowacyjne 

działania z 

 zakresu ochrony 

środowiska i 

zmian klimatu 

Liczba operacji ukierunkowana na innowacje operacja  

 

3.0 Cel ogólny Zwiększenie atrakcyjności oraz promocja walorów obszaru Doliny Wełny 

3.1 Cele 

szczegółowe 

Poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

3.2 Promocja obszaru i jego walorów 

 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Uzyskana 

wartość 

W 3.1 
Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 
osoba  

W 3.2 
Liczba osób biorących udział w wydarzeniach pro-

mocyjnych 
osoba  

Numer Wniosku:  ……./…../…../20….. 
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Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Jednostka 

miary 

Uzyskana 

wartość 

3.1.1 

Budowa lub 

przebudowa 

ogólnodostęp-

nej i niekomer-

cyjnej infrastruk-

tury turystycznej i 

rekreacyjnej 

Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infra-

struktury turystycznej i rekreacyjnej 
sztuka  

3.1.2 

Rozwój 

 infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

Liczba nowych lub zmodernizowanych lub doposażo-

nych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
sztuka  

3.2.1 

Operacje 

 promujące 

walory obszaru 

Doliny Wełny 

Liczba wydawnictw promujących walory obszaru sztuka  

Liczba wydarzeń na rzecz promocji obszaru sztuka  

 

 

2.0 Cel ogólny Poprawa aktywności gospodarczej obszaru Doliny Wełny 

2.1 
Cele 

szczegółowe 
Zakładanie i rozwój przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy 

 Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Uzyskana 

wartość 

W 2.1 

Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

(ogółem) 
etat  

Liczba utworzonych miejsc pracy w formie samoza-

trudnienia osób defaworyzowanych 
etat  

Przedsięwzięcia Wskaźniki produktu 
Jednostka 

miary 

Uzyskana 

wartość 

2.1.1 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

Liczba operacji polegająca na utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa 
operacja  

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje operacja  

2.1.2 

Rozwijanie  

działalności 

gospodarczej 

Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 
operacja  

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje operacja  

 

 

 

………………………..…………….   ………………………..…………………………………...……. 
Miejscowość  (Podpis beneficjenta/osoby upoważnionej do reprezentowania) 

 


