
Rodzaj wskaźnika

Podnoszenie wartości produktów, 

tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 

młodych ludzi i propagowanie 

innowacji na

wszystkich etapach łańcucha 

dostaw produktów w sektorze 

rybołówstwa i akwakultury

Wspieranie różnicowania 

działalności w ramach rybołówstwa 

przemysłowego i poza nim, 

wspieranie uczenia się przez

całe życie i tworzenie miejsc pracy 

na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury

Wspieranie i 

wykorzystywanie atutów 

środowiska na obszarach 

rybackich i obszarach 

akwakultury, w tym 

operacje na

rzecz łagodzenia zmiany 

klimatu

Propagowanie dobrostanu 

społecznego i dziedzictwa kulturowego 

na obszarach rybackich i obszarach 

akwakultury,

w tym dziedzictwa kulturowego 

rybołówstwa i akwakultury oraz 

morskiego dziedzictwa kulturowego

Powierzenie społecznościom 

rybackim ważniejszej roli w 

rozwoju lokalnym oraz 

zarządzaniu lokalnymi zasobami

rybołówstwa i działalnością 

morską

Aktywizacja Projekty Współpracy

zmniejszenie udziału procentowego 

bezrobotnych zarejstrowanych w 

liczbie ludności wieku produkcyjnym 

na obszarze RLGD

Liczba udzielonych noclegów

Liczba gospodarstw rybackich 

zmodernizowanych w okresie LSR

Liczba gospodarstw rybackich 

zmodernizowanych w okresie LSR

Liczba osób korzystających 

z energooszczędnych 

technologii

Wzrost natężenia ruchu turystycznego 

na szlakach turystycznych

Liczba osób uczestniczących w 

imprezach

Liczba osób biorących udział w 

szkoleniach, zawodach, 

konkursach

Liczba osób biorących udział w 

szkoleniach, zawodach, konkursach

Liczba nowoutworzonych 

przedsiębiorstw

Liczba nowoutworzonych 

przedsiębiorstw

Liczba osób niepełnosprawnych 

korzystających z obiektów 

turystycznych 

Liczba osób biorących udział w 

szkoleniach, zawodach, 

konkursach

Liczba osób uczestniczących w 

imprezach

Liczba przedsiębiorstw 

niezwiązanych z sektorem rybackim 

utworzonych w okresie LSR

Ilość osób korzystających z obiektów 

wykorzystujących ekologiczne żrodła 

zasilania

Liczba osób biorących udział w 

szkoleniach, zawodach, konkursach

Liczba osób korzystających z obiektów 

pełniących funkcje społeczno-

kulturalne, edukacyjne, sportowe-

rekreacyjne

Liczba zarejstrowanych działalności 

gospodarczych lub liczba 

rozwinietych działalności 

gospodarczych

Liczba zarejstrowanych działalności 

gospodarczych lub liczba 

rozwinietych działalności 

gospodarczych

Liczba osób uczestniczących w 

imprezach

Liczba osób korzystających z 

energooszczędnych technologii

Liczba osób korzystających z 

energooszczędnych technologii

Liczba utworzonych miejsc pracy, w 

tym samozatrudnienie oraz 

utrzymanie miejsc pracy

Liczba utworzonych miejsc pracy, w 

tym samozatrudnienie oraz 

utrzymanie miejsc pracy

Liczba zakupionego 

sprzętu

Liczba wdrożonych technologii 

prowadzących do lepszego 

gospodarowania zasobami wodnymi 

Liczba przeprowadzonych 

konkursów, zawodów i spotkań

Liczba przeprowadzonych 

szkoleń Liczba przeprowadzonych szkoleń 

Liczba zakupionych maszyn, 

urzadzeń, pojazdów

Liczba gospodarstw rybackich 

doposażonych w elementy małej 

infrastruktury

Liczba wdrożonych 

technologii prowadzących 

do lepszego 

gospodarowania zasobami 

wodnymi 

Liczba wybudowanych, 

wyremontowanych lub doposażonych 

obiektów pełniących funkcje społeczno-

kulturalne, edukacyjne, sportowo-

rekreacyjne

Liczba godzin przeprowadzonych 

szkoleń

Liczba przeprowadzonych  

konkursów, zawodów i spotkań

Liczba przeprowadzonych  konkursów, 

zawodów i spotkań

Liczba zmodernizowanych obiektów, 

w których ma być prowadzona 

działalność gospodarcza

Liczba zakupionych maszyn, 

urzadzeń, pojazdów

Zakup sprzętu, maszyn, 

urzadzeń i pojazdów

Liczba wydanych publikacji, 

ulotek, założonych stron  

internetowych lub map Liczba zorganizowanych imprez

Liczba przedsiębiorstw w których 

wprowadzono innowacyjne 

rozwiązania

Liczba przedsiębiorstw w których 

wprowadzono innowacyjne 

rozwiązania

Liczba zrekultywowanych 

jezior

Liczba przeprowadzonych akcji 

proekologicznych 

Liczba wdrożonych projektów 

edukacyjnych

Wskaźniki produktu

Operacje

Wskaźniki rezultatu

Wskaźniki oddziaływania dla celu 

ogólnego 

zmniejszenie udziału procentowego 

bezrobotnych zarejstrowanych w 

liczbie ludności wieku produkcyjnym 

na obszarze RLGD

Liczba udzielonych 

noclegów
Liczba udzielonych noclegów

Liczba obiektów wykorzystujacych 

ekologiczne zródła zasilania



Liczba obiektów wykorzystujacych 

ekologiczne zródła zasilania

Liczba wybudowanych, 

rozbudowanych, lub 

wyremontowanych baz 

noclegowych i gastronomicznych

Liczba zmodernizowanych 

zbiorników małej retencji

Licza zbudowanych, rozbudowanych i 

zmodernizowanych obiektów Liczba zorganizowanych obozów

Liczba wydanych publikacji, ulotek, 

założonych stron, internetowych lub 

map

Liczba zmodernizowanych obiektów, 

w których ma być prowadzona 

działalność gospodarcza

Liczba wydanych 

publikacji, ulotek, 

założonych stron  

internetowych lub map

Liczba kilometrów, wyznaczonych, 

odtworzonych, zbudowanych, 

rozbudowanych lub oznakowanych 

szlaków turystycznych Liczba zorganizowanych imprez

Liczba wdrożonych technologii 

prowadzących do lepszego 

gospodarowania zasobami wodnymi 

Liczba zbudowanych i zaadaptowanych 

zbiorników wodnych 

Liczba wdrożonych projektów 

edukacyjnych

Liczba obiektów wykorzystujacych 

ekologiczne zródła zasilania

Liczba nowoutworzonych Izb Pamięci i 

Skansenów

Liczba obiektów turystycznych 

dostosowanych do osób 

niepełnosprawnych
Liczba wydanych publikacji, ulotek, 

założonych stron  internetowych lub 

map

Wskaźniki produktu


