
Załącznik nr 1 – Analiza zmian 

II. CEL OGÓLNY 2 REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I OTOCZENIE 

PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW 

Zakres 

zmian/ 

uzasadnienie 

II.1. CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Wzmocnienie konkurencyjności obszaru rybackiego poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

II.2. Zrównoważone wykorzystanie atutów środowiska 

II.3. Większa rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze 

rybackim 

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary  stan 

początkowy 

2015 Rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

 

W 

2.0 

Wzrost liczby turystów odwiedzających obszar LSR    0 3%  Dane GUS, Badania 

własne  

 

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary  stan 

początkowy 

2015 Rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

 

w 

2.1 

Liczby osób korzystających z nowych i/lub 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

szt. 0 3000  Sprawozdania 

beneficjentów, 

sprawozdania 

LGR/monitoring raz 

na rok 

 

w 

2.2 

Liczba osób korzystających z nowej i/lub 

zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

wykorzystującej odnawialne źródła energii 

os.. 0 500 Sprawozdania 

beneficjentów, 

sprawozdania 

LGR/monitoring raz 

na rok 

 

Liczba obiektów, na których przywrócono 

potencjał produkcyjny sektora akwakultury 

Szt. 0 1 Sprawozdania 

beneficjentów, 

sprawozdania 

LGR/monitoring raz 

na rok 

 



Liczba osób korzystających z nowej i/lub 

zmodernizowanej infrastruktury zarządzania 

antropopresją lub regulacji ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo 

Os.. 0  2000  Sprawozdania 

beneficjentów, 

sprawozdania 

LGR/monitoring raz 

na rok 

 

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 

2023 rok 

 

2.1.1 Rozwój 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej 

JST, 

organizacje 

pozarządowe 

konkurs Liczba 

nowopowstałych 

lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej  

Szt. 0  16 

Po 

zmianie 

22  

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGR 

„Mòrénka”, 

dane od 

Samorządu 

Województwa 

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika 19 

(13 (do końca 

2020), 6 

(umowy z 

2021) 

 

2.2.1 Wykorzystywanie i 

wspierania atutów 

środowiska 

  

JST, 

organizacje 

pozarządowe, 

podmioty 

gospodarcze 

sektora 

rybackiego 

  

  

konkurs 

  

  

Liczba 

nowopowstałych 

lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

wykorzystującej 

odnawialne źródła 

energii  

Szt. 0 2  Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGR 

„Mòrénka”, 

dane od 

Samorządu 

Województwa 

 



Liczba operacji 

polegających na 

przywracania 

potencjału 

produkcyjnego 

sektora 

akwakultury 

Szt. 0 1 Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGR 

„Mòrénka”, 

dane od 

Samorządu 

Województwa 

 

Liczba 

nowopowstałych 

lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

zarządzania 

antropopresją 

Szt. 0 7  

Po 

zmianie 

8 

Sprawozdania 

beneficjentów, 

dane LGR 

„Mòrénka”, 

dane od 

Samorządu 

Województwa 

Zrealizowana 

wartość 7 (6 

do 2020), 1 

(umowa z 

2021) 

 

 


