
 
Nazwa wskaźnika 

Jedn. 
miary 

Wartość 
zaplanowana 

za okres 
2016 - 2025 

Wartość 
osiągnięta 

(U) 

Procent 
wykonania 

(U) 

Wartość 
osiągnięta 

(P) 

Procent 
wykonania 

(P) 

Cel główny: 1: I Tworzenie potencjału dla rozwoju lokalnej gospodarki i tworzenia miejsc pracy. 

Cel szczegółowy: 1.1: I.1. Rozwój lokalnej przedsiębiorczości. 

Wskaźnik 
rezultatu:  

Ilość utworzonych miejsc pracy  

 
73,00 32,00 43,84% 32,00 43,84% 

Przedsięwzięcie: a) Zakładanie działalności gospodarczych 

Wskaźnik 
produktu:  

Liczba zarejestrowanych działalności gospodarczych.  

 
76,00 26,00 34,21% 26,00 34,21% 

Przedsięwzięcie: b) Rozwijanie przedsiębiorczości i dywersyfikacja źródeł dochodu  

Wskaźnik 
produktu:  

Liczba zmodernizowanych przedsiębiorstw - nowych miejsc pracy  

 
10,00 6,00 60,00% 6,00 60,00% 

Cel główny: 2: II.Rozwój inicjatyw lokalnych i podniesienie standardu życia mieszkańców 

Cel szczegółowy: 2.1: II.1. Rozwój infrastruktury na potrzeby turystyki, kultury i rekreacji.  

Wskaźnik 
rezultatu:  

Wzrost liczby osób korzystających ze zmodernizowanych obiektów.  osoby 500,00 0,00 0,00% 250,00 50 % 

Wskaźnik 
rezultatu:  

Liczba osób korzystających z nowo wybudowanych obiektów 
infrastrukturalnych  

osoby 300,00 0,00 0,00% 150,00 50% 

Przedsięwzięcie: a)Budowa, przebudowa, remont i uatrakcyjnienie obiektów infrastruktury lokalnej w tym małej architektury, ścieżek rekreacyjnych i operacji ukierunkowanych na 
innowacje  

Wskaźnik 
produktu:  

Liczba nowych i zmodernizowanych obiektów infrastruktury lokalnej  sztuki 79,00 44 55,69% 40,00 50,63% 

Wskaźnik 
produktu:  

Ilość nowych lub zmodernizowanych lub doposażonych obiektów 
ukierunkowanych na innowacje  

sztuki 12,00 11,00 91,67% 12,00 100,00% 

Wskaźnik 
produktu:  

Liczba wyremontowanych i uatrakcyjnionych świetlic  sztuki 9,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Cel szczegółowy: 2.2: II.2.Ochrona obiektów dziedzictwa lokalnego i środowiska. 

Wskaźnik 
rezultatu:  

Wzrost liczby osób odwiedzających odrestaurowane zabytki i obiekty  osoby 110,00 40,00 36,36% 20,00 18,18% 

Przedsięwzięcie: a)Renowacja i udostępnienia turystyczne różnego rodzaju obiektów dziedzictwa lokalnego 
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Wskaźnik 
produktu:  

Liczba zabytków i obiektów poddanych pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim.  

sztuki 10,00 5,00 50,00% 5,00 50,00% 

Przedsięwzięcie: b)Edukacja ekologiczna 

Wskaźnik 
produktu:  

Ilość szkoleń.  

 
4,00 0,00 0,00% 0,00 0,00% 

Cel szczegółowy: 2.3: II.3.Budowa i promocja kulturalnej i rekreacyjnej oferty Krainy Wielkiego Łuku Warty  

Wskaźnik 
rezultatu:  

Wzrost liczby osób korzystających z oferty kulturalnej i rekreacyjnej  osoby 500,00 21,00 4,20% 250,00 50,00% 

Przedsięwzięcie: a)Wsparcie i prezentacje zespołów ludowych, orkiestr dętych oraz stowarzyszeń  

Wskaźnik 
produktu:  

Liczba doposażonych organizacji pozarządowych w sprzęt i stroje do 
występów  

sztuki 18,00 9,00 50,00% 9,00 50,00% 

Przedsięwzięcie: b)Imprezy kulturalne, rekreacyjne i sportowe promujące Krainę Wielkiego Łuku Warty 

Wskaźnik 
produktu:  

Liczba imprez promocyjno-kulturowych  sztuki 27,00 18,00 66,67% 19,00 70,37% 
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