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Cel szczegółowy 1.1 Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa  

Przedsięwzięcie 
1.1.1  
Atrakcyjna 
Ziemia 
Człuchowska 

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

3 2 67,00% 631 428,57 308 777,38 

  Liczba działań promocyjnych 
produktów i/ lub usług turystycznych 

          

  Liczba wyposażonych obiektów 
służących rozwojowi turystyki 

          

Przedsięwzięcie 
1.1.2  
Biznes i 
innowacje w 
turystyce 

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

3 4 133,00% 600 000 781 507,00 

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

          

Przedsięwzięcie 
1.1.3 
Dziedzictwo 
kulturowe 
Ziemi 
Człuchowskiej 

Liczba zagospodarowanych miejsc 
pamięci oraz lokalnych pomników 
historycznych wraz z ich 
oznakowaniem 

2 2 100,00% 80 000 80 000 

  
Liczba działań promocyjnych w 
zakresie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego 

2 0 0,00% 40 000 0 

  
Liczba zagospodarowanych miejsc w 
których znajdują się lokalne pomniki 
przyrodnicze wraz z ich 
oznakowaniem 

          

Razem cel szczegółowy 1.1 1 351 428,57 1 170 284,38 

Cel szczegółowy 1.2 Wzmocnienie kapitału społecznego oraz poprawa oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców 
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Przedsięwzięcie 
1.2.1  
Inwestycje w 
kulturę 

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

3 3 100,00% 472 872,87 467 768,93 

Przedsięwzięcie 
1.2.2 
Aktywni 
mieszkańcy 

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

          

  
Liczbę szkoleń i/ lub warsztatów o 
charakterze edukacyjno rozwojowym 

          

  Liczba imprez rekreacyjno-
kulturalnych i/ lub sportowych 

          

  
Liczba zagospodarowanych terenów 
turystycznych i/ lub rekreacyjnych 
oraz centrów wsi 

          

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

          

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

          

Razem cel szczegółowy 1.2 472 872,87 467 768,93 

Cel szczegółowy 1.3 Poprawa infrastruktury drogowej i technicznej 

Przedsięwzięcie 
1.3.1  
Drogi lokalne 
Ziemi 
Człuchowskiej 

Ilość wybudowanych lub 
przebudowanych dróg gminnych 

1,5 1,4 93,00% 1 105 698,56 702 133,91 

Razem cel szczegółowy 1.3 1 105 698,56 702 133,91 

Razem cel ogólny 1   2 930 000,00 2 340 187,22 

Cel szczegółowy 2.1 Rozwój przedsiębiorczości, zwiększenie miejsc pracy oraz aktywizacja zawodowa i społeczna 
mieszkańców 
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Przedsięwzięcie 
2.1 .1  
Nowoczesna 
firma 

Liczba nowych przedsiębiorstw, z 
wyłączeniem branży turystycznej, 
otwartych przez osoby z grupy 
defaworyzowanej tj. osoby 
zamieszkujące w miejscowości do 5 
tys. mieszkańców 

15 13 87,00% 900 000 780 000 

  

Liczba nowych przedsiębiorstw, z 
wyłączeniem branży turystycznej, 
otwartych przez osoby z grup 
defaworyzowanych tj. młodzież 
wchodzącą na rynek pracy w wieku 
18-24 i/ lub osoby bezrobotne w 
wieku 25-34 

15 14 93,00% 900 000 840 000 

  

Liczba rozwiniętych przedsiębiorstw, 
z wyłączeniem branży turystycznej, 
w tym liczba szkoleń i innych 
przedsięwzięć podnoszących 
kompetencje osób rozwijających 
działalność gospodarczą i/lub ich 
pracowników 

4 3 75,00% 

1 175 000 818 404 

  

2 3 150,00% 

Razem cel szczegółowy 2.1 2 975 000 2 438 404 

Razem cel ogólny 2   2 975 000 2 438 404 

Razem LSR 5 905 000 4 778 591 

           81,00% 

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

3 875 000,00 

3 219 911,00 


