
Tabela 9 Matryca celów i przedsięwzięć 

1.0 CEL OGÓLNY 1 LGD Białe Ługi silne zasobami obszaru i pasjami mieszkańców 

1.1 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

Turystyczne wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego 

1.2 Pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkańców 

1.3 Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów 

 
Wskaźniki oddziaływania dla 

celu ogólnego 

Jednostka 

miary  

Stan 

początkowy 

2014 rok 

Plan  

2022 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.0 

Liczba podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru 

REGON na 10 tys. ludności 
szt. 755 790 Dane statystyczne GUS 

Liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku 

produkcyjnym 
% 9,0 8,5 Dane statystyczne GUS 

Liczba organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. 

mieszkańców 
szt. 30 35 Dane statystyczne GUS  

 
Wskaźniki rezultatu dla celów 

szczegółowych 

Jednostka 

miary  

Stan 

początkowy 

2015 rok 

Plan  

2022 rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

W1.1 

Liczba zinwentaryzowanych zasobów szt. 0 20 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba osób, które skorzystały po realizacji projektu z nowo 

powstałej lub zmodernizowanej infrastruktury 
szt. 0 30 000 

Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (ogółem) szt. 0 7 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba uczestników wydarzeń szt. 0 5 000 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba odbiorców działań związanych z rozwojem i promocją 

obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego 

i/lub naturalnego LGD 

szt. 0 1 000 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup 

docelowych: mieszkańcy, turyści 
szt. 0 1 Dane LGD 

Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałających zmianom klimatu 
szt. 0 10 

Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 



W1.2 

Liczba nowo utworzonych miejsc pracy (ogółem) szt. 0 45 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba uczestników wydarzeń szt. 0 5 000 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno- 

-konsultacyjnych 
szt. 0 100 Dane LGD 

Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje szt. 0 3 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba projektów skierowanych do następujących grup 

docelowych: mieszkańcy, turyści 
szt. 0 1 Dane LGD 

W1.3 

Liczba uczestników wydarzeń szt. 0 3 000 
Sprawozdania beneficjentów, dane 

LGD 

Liczba osób uczestniczących w spotkaniach informacyjno- 

-konsultacyjnych 
szt. 0 100 Dane LGD 

Liczba operacji mających wpływ na ochronę środowiska i/lub 

przeciwdziałających zmianom klimatu 
szt. 0 10 

Sprawozdania beneficjentów, dane 

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 

2015 rok 

końcowa 

2022 rok 

1.1.1 

Inwentaryzacja zasobów 

dziedzictwa kulturowego  

i naturalnego obszaru LGD 

oraz określenie możliwości ich 

wykorzystania  

Działacze 

społeczni, 

mieszkańcy 

Operacja własna  

Liczba 

przeprowadzonych 

inwentaryzacji 

szt. 0 1 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

1.1.2 

Infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna i/lub kulturowa 

wykorzystująca zasoby 

obszaru LGD  

Mieszkańcy, 

turyści 

Konkurs  

(inne) 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

szt. 0 16 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

1.1.3 

Tworzenie lub rozwój 

działalności turystycznych  

i kulturalno-rozrywkowych 

wykorzystujących zasoby 

Przedsiębiorcy, 

mieszkańcy, 

turyści  

Konkurs (rozwój 

działalności 

gospodarczej) 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa   

szt.  0 7 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  



kulturowe i/lub naturalne 

obszaru LGD  

1.1.4 

Organizacja wydarzeń 

kulturalnych na obszarze LGD 

z wykorzystaniem zasobów 

obszaru 

Mieszkańcy, 

turyści 
Projekt grantowy Liczba wydarzeń  szt.  0 10 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.1.5 

Rozwój kompetencji 

osób/pracowników sektora 

turystycznego 

Mieszkańcy, 

przedsiębiorcy 
Operacja własna Liczba wydarzeń  szt.  0 5 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.1.6 

Rozwój i promocja obszaru  

z wykorzystaniem zasobów 

dziedzictwa kulturowego i/lub 

naturalnego LGD  

Mieszkańcy, 

turyści 
Projekt grantowy 

Liczba podmiotów, 

które otrzymały 

wsparcie w ramach 

realizacji LSR  

szt.  0 15 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.1.7 
Czas na Świętokrzyskie – 

działania marketingowe 

Mieszkańcy, 

turyści 

Projekt 

współpracy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy  

szt. 0 1 Dane LGD 

1.1.8 Udział LGD w targach 
Mieszkańcy, 

turyści 
Aktywizacja Liczba wydarzeń  szt. 0 5 Dane LGD 

1.1.9 
Wydawnictwa promocyjne 

LGD 

Mieszkańcy, 

turyści 
Aktywizacja Liczba wydarzeń szt. 0 5 Dane LGD 

1.2.1 
Powstanie nowych podmiotów 

gospodarczych  
Mieszkańcy 

Konkurs 

(podejmowanie 

działalności 

gospodarczej) 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa   

szt. 0   301 

 Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.2.2 

Wydarzenia integrujące branże 

mające kluczowe znaczenie dla 

rozwoju obszaru (działalność 

związana  

z zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi, kultura, 

rekreacja i rozrywka, handel 

hurtowy i detaliczny, 

Przedsiębiorcy, 

działacze 

społeczni 

Operacja własna  Liczba wydarzeń szt.  0 5 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

                                                 
1 Wskaźnik produktu powiększony o 17 operacji polegających ma utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w ramach uzyskanego Bonusa w roku 2019  



działalność organizacji 

członkowskich)2 

1.2.3 
Rozwój działalności 

gospodarczej 
Przedsiębiorcy  

Konkurs  

(rozwój 

działalności 

gospodarczej) 

Liczba operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa   

szt.  0  8 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.2.4 

Podniesienie wiedzy 

mieszkańców o prowadzeniu 

działalności gospodarczej 

Mieszkańcy Aktywizacja 

Liczba spotkań 

informacyjno- 

-konsultacyjnych 

LGD  

z mieszkańcami 

szt. 0 10 Dane LGD 

1.2.5 Kreator przedsiębiorczości  
Mieszkańcy, 

turyści 

Projekt 

współpracy 

Liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

szt. 0 1 Dane LGD 

1.2.6 

Powstanie nowych podmiotów 

gospodarczych prowadzonych 

przez osoby do 35. roku życia 

Mieszkańcy 

Konkurs 

(podejmowanie 

działalności 

gospodarczej) 

Liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa   

szt. 0 5 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

1.3.1 
Rozwijanie pasji mieszkańców 

– wyjazd studyjny 
Mieszkańcy Operacja własna  Liczba wydarzeń  szt. 0 1 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.3.2 
Integracja mieszkańców – 

łączymy ludzi z pasją 

Mieszkańcy, 

turyści 
Operacja własna  Liczba wydarzeń  szt. 0 3 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.3.3 

Wydarzenia promujące zdrowy 

styl życia mieszkańców i 

turystów – prozdrowotność  

Mieszkańcy, 

turyści 
Projekt grantowy  Liczba wydarzeń  szt. 0 15 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

1.3.4 
Działania promujące pasje 

mieszkańców 

Mieszkańcy, 

turyści 
Projekt grantowy  Liczba wydarzeń  szt. 0 25 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

                                                 
2 Wg sekcji i działów PKD 2007 – działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (sekcja I), działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (sekcja 

R, działy 90, 91, 93), handel hurtowy i detaliczny (sekcja G), działalność usługowa (sekcja S, dział 94). 



1.3.5 
Zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkańcom 

Mieszkańcy, 

turyści 
Projekt grantowy 

Liczba godzin 

zagospodarowa- 

nych zajęciami 

szt. 0 3 000 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD 

1.3.6 

Informowanie mieszkańców  

o potencjale i wydarzeniach na 

obszarze LGD 

Mieszkańcy Aktywizacja 

Liczba spotkań 

informacyjno- 

-konsultacyjnych 

LGD  

z mieszkańcami 

szt. 0 10 Dane LGD 

1.3.7 

Ekologia i ekoturystyka – 

promocja i wsparcie działań 

pozytywnie wpływających na 

ochronę środowiska oraz 

przeciwdziałających zmianom 

klimatu 

Mieszkańcy Projekt grantowy Liczba wydarzeń  szt. 0 10 

Sprawozdania 

beneficjentów, dane 

LGD  

 SUMA 10 002 500 

Źródło: Opracowanie wł



 


