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Cele i wskaźniki 

1.0 CEL OGÓLNY Poprawa warunków życia i wypoczynku na terenie LGD Ziemi Człuchowskiej  

1.1 
CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa 

1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców 

1.3 Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej 

  
Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 
Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 
(2013 rok) 

Plan 
(2023 rok) 

Źródło danych/ sposób pomiaru 

w 1.0 
Wzrost wskaźnika Schneidera - liczba turystów 
korzystających z noclegów na 1000 mieszkańców 

 os./ 1000 
mieszkańców 

34,73    dane GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 
(2016 rok) 

Plan 
(2023 rok) 

Źródło danych/ sposób pomiaru 

w 1.1 

Liczba osób, które korzystają z ogólnodostępnych 
obiektów infrastruktury turystycznej i/ lub rekreacyjnej i/ 
lub ścieżek rekreacyjnych i/ lub szlaków turystycznych 

 os. 0  500 
 sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba odbiorców działań promocyjnych w zakresie 
promocji produktów i usług turystycznych 

os. 0 1 000 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba osób, które skorzystały z obiektów służących 
rozwojowi turystyki 

os. 0 1 000 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba utworzonych miejsc pracy w branży turystycznej 
os. 0 8 

sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 
monitoringowe LGD 

Liczba osób, które skorzystały z więcej niż jednej usługi 
turystycznej objętej siecią 

os. 0 500 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Wzrost liczby osób korzystających z usług turystycznych  
i/ lub około turystycznych świadczonych przez 
przedsiębiorstwa objęte wsparciem  

% 0 20 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

w 1.2 

Liczba osób, które odwiedzą odnowione i/ lub 
oznakowane zabytki 

 os. 0  50 
 sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba osób odwiedzających pomniki historyczne i 
przyrodnicze oraz miejsca pamięci 

os 0 500 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba odbiorców działań promocyjnych dotyczących 
ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego 

os. 0 1 000 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 
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Liczba osób, które korzystają z ogólnodostępnych 
obiektów infrastruktury kulturalnej 

os. 0 240 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba sieciowych inicjatyw objętych wsparciem 
szt. 0 1 

sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 
monitoringowe LGD 

Liczba odbiorców działań polegających na zachowaniu 
lokalnego dziedzictwa kulturowego i/ lub historycznego 
lub/i zagospodarowaniu terenów turystycznych i/ lub 
rekreacyjnych oraz centrów wsi i/ lub stworzonych i/ lub 
wyposażonych miejsc lub obiektów pełniących funkcje izb 
pamięci 

os. 0 250 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba przeszkolonych osób, które ukończyły szkolenie z 
wynikiem pozytywnym, w tym zdobyły wiedzę z zakresu 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych  

os. 0 100 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba uczestników imprez 
os. 0 350 

sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 
monitoringowe LGD 

Liczba uczestników szkoleń/ warsztatów/ spotkań 
informacyjnych dla mieszkańców 

os. 0 450 listy obecności 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim 
udzieleniu indywidualnego doradztwa 

os. 0 90 rejestr udzielonego doradztwa, rejestr wniosków 

w 1.3 
Liczba osób korzystających z nowej i/ lub 
zmodernizowanej infrastruktury drogowej 

os. 0 500 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe 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 
(2016 rok) 

końcowa 
(2023 
rok) 

1.1.1 
Atrakcyjna Ziemia 
Człuchowska 

sektor publiczny, 
sektor społeczny, 

LGD 

konkurs, 
projekt 

współpracy 

Liczba nowych i/ lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury turystycznej i/ lub 
rekreacyjnej 

szt.  0 3 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 
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Liczba wybudowanych i/ lub 
przebudowanych i/ lub wytyczonych 
i/ lub zagospodarowanych i 
oznakowanych ścieżek 
rekreacyjnych i/ lub szlaków 
turystycznych i/ lub liczba szlaków i/ 
lub ścieżek przy których 
wybudowana zostanie infrastruktura 

szt. 0 8 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 

beneficjentów do SW, 

Liczba działań promocyjnych 
produktów i/ lub usług turystycznych 

szt. 0 3 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba wyposażonych obiektów 
służących rozwojowi turystyki 

szt. 0 2 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

1.1.2 
Biznes i 
innowacje w 
turystyce 

osoby fizyczne, 
sektor 

gospodarczy 
konkurs 

Liczba rozwiniętych przedsiębiorstw 
z branży turystycznej i około 
turystycznej, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych 

szt. 0 8 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba sieci w zakresie usług 
turystycznych i około turystycznych 
oraz rozwijania rynków zbytu 
produktów i/ lub usług turystycznych 

szt. 0 1 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

1.1.3 
Dziedzictwo 
kulturowe Ziemi 
Człuchowskiej 

sektor społeczny, 
LGD 

konkurs, 
operacja własna 

Liczba zagospodarowanych miejsc 
pamięci oraz lokalnych pomników 
historycznych i/ lub przyrodniczych 
wraz z ich oznakowaniem 

szt. 0 3 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba działań promocyjnych w 
zakresie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego 

szt. 0 5 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba odbudowanych i/lub 
odrestaurowanych i/lub podanych 
renowacji zabytków ruchomych i/lub 
nieruchomych wpisanych do rejestru 
zabytków lub objętych ewidencją 
zabytków wraz z ich oznakowaniem 

szt. 0 1 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 
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1.2.1 
Inwestycje w 
kulturę 

sektor publiczny, 
LGD 

konkurs, 
projekt 

współpracy 

Liczba nowych i/ lub 
zmodernizowanych obiektów 
infrastruktury kulturalnej, wraz z ich 
wyposażeniem 

szt. 0  3 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba współpracujących w sieci 
zaangażowanych organizacji/ 
instytucji kultury z terenu LGD 

szt. 0 7 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 

beneficjentów do SW 

1.2.2 
Aktywni 
mieszkańcy 

 organizacje 
pozarządowe, 

grupy nieformalne, 
sektor publiczny 

projekt grantowy, 
aktywizacja 

Liczba działań polegających na 
zachowaniu lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i/ lub historycznego 

szt. 0 5  ankiety monitoringowe LGD 

Liczbę szkoleń i/ lub warsztatów o 
charakterze edukacyjno rozwojowym 

szt. 0 7 ankiety monitoringowe LGD 

Liczba imprez rekreacyjno-
kulturalnych i/ lub sportowych 

szt. 0 7 ankiety monitoringowe LGD 

Liczba zagospodarowanych terenów 
turystycznych i/ lub rekreacyjnych 
oraz centrów wsi 

szt. 0 9 ankiety monitoringowe LGD 

Liczba stworzonych i/ lub 
wyposażonych miejsc lub obiektów 
pełniących funkcje izb pamięci 

szt. 0 2 ankiety monitoringowe LGD 

Liczba działań edukacyjnych 
podnoszących wiedzę, w tym z 
zakresu ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z 
wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych 

szt. 0 3 ankiety monitoringowe LGD 

Liczba szkoleń/ warsztatów/ spotkań 
informacyjnych dla mieszkańców 

szt. 0 45 listy obecności 

Liczba podmiotów/ osób, którym 

udzielono indywidualnego doradztwa 

dotyczącego wnioskowania i 

realizacji projektów 

os. 0 120 rejestr udzielonego doradztwa 
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1.3.1 
Drogi lokalne 
Ziemi 
Człuchowskiej 

 sektor publiczny konkurs 
Ilość wybudowanych lub 
przebudowanych dróg gminnych 

km 0  1,3 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 

beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe 
LGD  

SUMA  243,3  

 

2.0 CEL OGÓLNY Rozwój gospodarczy obszaru LGD Ziemi Człuchowskiej 

2.1 
CELE 

SZCZEGÓŁOWY 
Rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców  

  
Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 
Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 
(2013 rok) 

Plan 
(2023 rok) 

Źródło danych/ sposób pomiaru 

w 2.0 

Zatrzymanie wzrostu wskaźnika migracji - liczba 
migrantów na 1000 mieszkańców 

 os./ 1000 
mieszkańców 

-5,8  -5,8 dane GUS 

Wzrost wskaźnika przedsiębiorczości - ilość podmiotów 
gospodarczych w systemie REGON na 1000 
mieszkańców 

szt./ 1000 
mieszkańców 

89  dane GUS 

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 
Jednostka 

miary  

Stan 
początkowy 
(2016 rok) 

Plan 
(2023 rok) 

Źródło danych/ sposób pomiaru 

w 2.1 

Liczba utworzonych miejsc pracy, z wyłączeniem branży 
turystycznej os. 0 31 

sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 
monitoringowe LGD 

Liczba przeszkolonych osób prowadzących działalność 
gospodarczą lub pracujących w przedsiębiorstwach, które 
ukończyły szkolenie z wynikiem pozytywnym 

szt. 0 2 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez beneficjentów do SW, ankiety 

monitoringowe LGD 

Liczba osób, które otrzymały wsparcie po uprzednim 
udzieleniu indywidualnego doradztwa 

os. 0 28 rejestr udzielonego doradztwa, rejestr wniosków 

Liczba uczestników szkoleń/ spotkań informacyjnych dla 
pracowników i/ lub organów LGD 

os. 0 150 listy obecności 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
 Sposób realizacji 
(konkurs, projekt 

Wskaźniki produktu 

Nazwa Jednostka Wartość Źródło danych/ sposób pomiaru 
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grantowy, 
operacja własna, 

projekt 
współpracy, 

aktywizacja itp.) 

miary  

początkowa 
(2016 rok) 

końcowa 
(2023 
rok) 

2.1.1 
Nowoczesna 
firma 

osoby fizyczne (w 
tym osoby 

bezrobotne w 
wieku 24-34, 

kobiety, młodzież 
wchodząca na 
rynek pracy), 

sektor 
gospodarczy 

konkurs 

Liczba nowych przedsiębiorstw, z 
wyłączeniem branży turystycznej i 
około turystycznej 

szt. 0 9 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba nowych przedsiębiorstw, z 
wyłączeniem branży turystycznej i 
około turystycznej, otwartych przez 
młodzież wchodzącą na rynek pracy 
i/ lub osoby bezrobotne w wieku 24-
34 

szt. 0 15 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba rozwiniętych przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem branży turystycznej i 
około turystycznej 

szt. 0 7 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

2.1.2 
Inwestycje w 
kadry 

osoby fizyczne (w 
tym osoby 

bezrobotne w 
wieku 24-34, 

kobiety, młodzież 
wchodząca na 
rynek pracy), 

sektor społeczny, 
sektor 

gospodarczy, LGD 
 

konkurs, 
aktywizacja 

Liczba szkoleń i innych 
przedsięwzięć podnoszących 
kompetencje osób podejmujących i/ 
lub rozwijających działalność 
gospodarczą 

szt. 0 2 
sprawozdania z realizacji operacji składane przez 
beneficjentów do SW, ankiety monitoringowe LGD 

Liczba szkoleń/ spotkań 
informacyjnych dla pracowników i/ 
lub organów LGD 

szt. 0 15 listy obecności 

Liczba podmiotów/ osób, którym 
udzielono indywidualnego doradztwa 
dotyczącego podejmowania i/ lub 
rozwijania działalności gospodarczej 

szt. 0 50 rejestr udzielonego doradztwa 

SUMA   98 

 

 


