
Nazwa Przedsiewzięcia

 -  -  - 

LSR 22

REALIZACJA 8 22

 -   -   -

LSR 12

REALIZACJA 6 72

LSR 4

REALIZACJA 1 4

RAZEM cel szczegółowy 1.1. 15  -  -   -  - 

LSR 2 2 2 2

REALIZACJA 5 4 32 14 3

LSR 2 3

REALIZACJA 3 2 3

LSR 8 30

REALIZACJA 8 8 31

Liczba 
operacji/wniosków

Kwota 
dofinansowania

Osiągnięta wartość 
wskaźnika produktu 1.

Osiągnięta wartość 
wskaźnika produktu 
nr 2.

Osiągnięta wartość 
wskaźnika produktu 
nr 3.

Osiągnięta wartość 
wskaźnika produktu 
nr 4.

Przedsiewzięcie 1.1.1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej kulturalnej,    Wskaźnik 
produktu: Liczba nowyh/zmodernizowanych/doposażonych obiektów/miejsc 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej, kulturalnej:   17 szt w tym      
15 (do 2018) + 2 (do 2021)

Liczba 
nowyh/zmodernizowanych/doposaż
onych obiektów/miejsc 
infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, sportowej, kulturalne

843 077,65 zł

843 077,65 zł
Przedsięwzięcie 1.1.2. Polepszenie oferty spędzania wolnego czasu poprzez 
zajęcia sportowe, rekreacyjne, ekologiczne;       Wskaźnik produktu: Liczba  
działań promujących zdrowy i aktywny tryb życia - 12 szt  - całość do 2018 r. I 
kamień milowy

Liczba  działań promujących 
zdrowy i aktywny tryb życia

300 000,00 zł

300 000,00 zł

Przedsięwzięcie 1.1.3.Podnoszenie świadomości społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz 

promowanie działań;      Wskaźnik produktu:  Liczba inicjatyw eduykacyjnych  
oraz informacyjno-promocyjnych z zakresu ekologii, ochrony środowiska i 

przeciwdziałania zmianom klimatu - 4 szt, - całość do 2018

 Liczba inicjatyw eduykacyjnych  oraz 
informacyjno-promocyjnych z zakresu 
ekologii, ochrony środowiska i 
przeciwdziałania zmianom klimatu

49 650,00 zł

49 650,00 zł

1 192 727,65 zł

Przedsięwzięcie 1.2.1. Wzmaznianie tożsamości regionalnej oraz działania na 
rzecz integracji, aktywizacji i umacniania więzi lokalnych wśród mieszkańców 

obszaru PLGD;     Wskaźniki produktu: 1) Liczba operacji obejmujących 
wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury - 2szt ,    2)Liczba działań 

aktywizujących i integrujących lokalną społeczność - 2szt,   3)liczba inicjatyw 
edukacyjnych i kulturalnych wzmacniających tożsamość regionalną mieszkańców 
obszaru PLGD -2szt,   4)Liczba wydanych wydawnictw/materiałów promujących 

kulturę obszaru PLGD - 2 szt

Liczba operacji obejmujących 
wyposażenie podmiotów 
działających w sferze kultury

Liczba działań 
aktywizujących i 
integrujących lokalną 
społeczność

Liczba inicjatyw 
edukacyjnych i 
kulturalnych 
wzmacniających 
tożsamość regionalną 
mieszkańców obszaru 
PLGD

Liczba wydanych 
wydawnictw/materiałów 
promujących kulturę 
obszaru PLGD

249 050,00 zł

249 050,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.2.Wspieranie działań na rzecz ochrony i zachowania 
dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru,    Wskaźniki:  Liczba zabytków 

poddana pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach realizacji strategii - 2 szt,        Liczba podmiotów 

działających w sferze kultury lub dziedzictwa przyrodniczego, które otrzymały 
wsparcie w ramach realizacji LSR - 3 szt 

 Liczba zabytków poddana pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim w wyniku wsparcia 
otrzymanego w ramach realizacji 
strategi

Liczba podmiotów 
działających w sferze 
kultury lub dziedzictwa 
przyrodniczego, które 
otrzymały wsparcie w 
ramach realizacji LSR

471 617,00 zł

470 140,00 zł

Przedsięwzięcie 1.2.3.Wsparcie organizacji pozarządowych w zakresie 
działalności statutowej i działań innowacyjnych;    Liczba wspartych organizacji / 
grup nieformalnych - 7 szt;   Liczba zrealizowanych innowacyjnych działań przez 

organizacje pozarządowe - 5 szt
Liczba wspartych organizacji / grup 
nieformalnych

Liczba zrealizowanych 
innowacyjnych działań 
przez organizacje 
pozarządowe

407 253,64 zł

407 253,46 zł



Razem cel szczegółowy 1.2. - realizacja  -  -  -   -
RAZEM CEL OGÓLNY 2. - realizacja  -  -  -   -

LSR - ogólne 12 1
Realizacja - ogólne 11 11 11
LSR - defaworyzowane 19 2

Realizacja - defaworyzowane 18 18 16

LSR - ogólne 9 1
Realizacja - ogólne 9 9 8
LSR - defaworyzowane 2 0

Realizacja - defaworyzowane 2 2 2

Razem cel szczegółowy 2.1.

LSR 3
REALIZACJA 3 3

LSR 3
REALIZACJA 1 3

Razem cel szczegółowy 2.2.

LSR 8
REALIZACJA 4 22

Razem cel szczegółowy 2.3.
RAZEM cel ogólny 2 - realizacja

1 126 443,46 zł
2 319 171,11 zł

 Przedsięwzięcie 2.1.1.PREMIA NA STRAT - wsparcie na podjęcie działalności 
gospodarczej, w tym opartej na innowacjach i zakładanych przez osoby z grup 
defaworyzowanych;     Wskaźniki: 1) Liczba operacji polagających na utworzeniu 
nowego przedsiebiorstwa / w tym innowacyjnych,   2) Liczba operacji 
polagających na utworzeniu nowego przedsiebiorstwa  przez osoby z grup 
defaworyzowanych / w tym innowacyjnych

Liczba operacji polagających na 
utworzeniu nowego 
przedsiebiorstwa

w tym Liczba operacji 
polagających na 
utworzeniu nowego 
przedsiebiorstwa / w tym 
innowacyjnych

Liczba operacji polagających 
na utworzeniu nowego 
przedsiebiorstwa  przez 
osoby z grup 
defaworyzowanych 

 w tym Liczba operacji 
polagających na utworzeniu 
nowego przedsiebiorstwa  
przez osoby z grup 
defaworyzowanych / w tym 
innowacyjnych

960 000,00 zł

880 000,00 zł
1 520 000,00 zł

1 440 000,00 zł

Przedsięwzięcie 2.1.2.Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw na rzecz tworzenia 
nowych miejsc pracy w tym również opartych na innowacjach i zatrudniających 

osoby z  grup defaworyzowanych,     Wskaźniki: 1)  Liczba operacji polagająca na 
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa /w tym wprowadzającego innowacje/ - 3 szt 
,      2)  Liczba operacji polegająca na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa które 

tworzy miejsca pracy dla osób z grup defaworyzowanych - 2 szt    

Liczba operacji polagająca 
na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa /w tym 
wprowadzającego 
innowacje/

w tym wprowadzające 
innowacje

Liczba operacji polegająca 
na rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa które 
tworzy miejsca pracy dla 
osób z grup 
defaworyzowanych

w tym wprowadzajace 
innowacje

1 476 887,71 zł
1 476 137,00 zł

367 422,00 zł
367 422,00 zł

4 163 559,00 zł

Przedsiewzięcie 2.2.1.Wykorzystanie potencjału pro-duktów lokalnych na rzecz 
rozwoju lokalnej przedsiębiorczości  – rozwój przetwórstwa produkcji i dystrybucji 
produktów lokalnych /Rozwój przedsiębiorstw w branży spożywcze,      Wskaźnik: 

 Liczba operacji polegajaca na rozwoju działalnosci gospodarczej w branży 
spożywczeuj wykorzystujących potencjał  produktów lokalnych - 2 szt

Liczba operacji polegajaca na 
rozwoju działalnosci gospodarczej 
w branży spożywczeuj 
wykorzystujących potencjał  
produktów lokalnych

478 805,00 zł
478 805,00 zł

Przedsiewzięcie 2.2.2. Wspieranie integracji branż mających znaczenie w 
zakresie produktu lokalnego na Podhalu,      Wskaźnik - liczba działań w zakresie 
integracji branż  mających znaczenie  w zakresie produktu lokalnego na  Podhalu 
- 3 szt

liczba działań w zakresie integracji 
branż  mających znaczenie  w 
zakresie produktu lokalnego na  
Podhalu

50 000,00 zł

50 000,00 zł

528 805,00 zł

Przedsiewzięcie 2.3.1. Wydarzenia oraz działania informacyjno-promocyjne na 
rzecz rozwijania oferty turystycznej obszaru PLGD;     WSKAŹNIK: Liczba 

wspartych inicjatyw z zakresu rozwoju oferty turystycznej obszaru PLGD - 8 sz

Liczba wspartych inicjatyw z 
zakresu rozwoju oferty turystycznej 
obszaru PLGD

196 237,00 zł
196 237,00 zł
196 237,00 zł

4 888 601,00 zł


