
Tabela 1. Tabelaryczne przedstawienie celów, przedsięwzięć i wskaźników LSR  

1 Cel ogólny Wzrost konkurencyjności i przedsiębiorczości obszaru LGD 

1.1 

Cele szczegółowe  

Stworzenie warunków do rozwoju innowacyjnych działań pozwalających na tworzenie miejsc pracy na obszarze LGD 

1.2 Pobudzanie podejmowania działalności gospodarczej na obszarze LGD 

1.3 Efektywne wykorzystanie potencjału obszaru LGD na rzecz jego rozwoju 

 

 
Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego (WO) 

Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2013 rok 

Plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

WO 1 Liczba przedsiębiorstw na obszarze LGD szt. 1880 1918 GUS BDL 

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych (WR) 
Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2015 rok 

Plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

WR 1.1.1 Liczba utworzonych miejsc pracy etat 0 4 Beneficjent/ankieta monitorująca 

WR 1.1.2 Liczba uczestników ofert edukacyjnych osoba 0 120 LGD/listy obecności 

WR 1.2.1 Liczba utworzonych miejsc pracy etat 0 15 Beneficjent/ankieta monitorująca 

WR 1.3.1 Liczba utworzonych miejsc pracy etat 0 5 Beneficjent/ankieta monitorująca 

WR 1.3.2 Liczba odbiorców akcji promocyjnych osoba 0 300 LGD/ listy obecności, dokumentacja zdjęciowa 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 1 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 

Jednost

ka 

miary 

Wartość 

Źródła danych/sposób 

pomiaru 

Początk

owa 

2015 rok 

Końcow

a 2023 

rok 

P 1.1.1 
Innowacyjny 

Zaścianek  

Przedsiębiorcy 

(mikro i małe 

przedsiębiorstwa)  

Konkurs  

Liczba rozwiniętych działalności 

gospodarczych przy zastosowaniu 

innowacji 

Dział. 0 4 

Beneficjent/ 

poprawnie 

zrealizowana 

operacja, ankieta 

monitorująca 

SW/informacja 

o wypłaconych 

środkach 

 P 1.1.2 Wiedza i Innowacje 
Mieszkańcy ze 

szczególnym 

Operacja 

własna 
Liczba ofert edukacyjnych 

Oferta 

eduk. 
0 2 

LGD/poprawnie 

zrealizowana 

                                                             
1 Wstawić odpowiednio -  Konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja  



uwzględnieniem 

grypy 

defaworyzowanej 

w kontekście 

dostępu do rynku 

pracy 

operacja, 

SW/informacja 

o wypłaconych 

środkach 

P 1.2.1 
Start Produkcji 

i Usług 

Osoby fizyczne ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

grypy 

defaworyzowanej 

w kontekście 

dostępu do rynku 

pracy 

Konkurs 
Liczba nowo założonych działalności 

gospodarczych 
Dział. 0 15 

Beneficjent/ 

poprawnie 

zrealizowana 

operacja, ankieta 

monitorująca 

SW/informacja 

o wypłaconych 

środkach 

P 1.3.1 
Zasoby 

a Przedsiębiorczość 

Osoby fizyczne - 

mieszkańcy ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

grypy 

defaworyzowanej 

w kontekście 

dostępu do rynku 

pracy 

Konkurs 
Liczba nowo założonych działalności 

gospodarczych 
Dział.  0 5 

Beneficjent/ 

poprawnie 

zrealizowana 

operacja, ankieta 

monitorująca 

SW/informacja 

o wypłaconych 

środkach 

P 1.3.2 
Współpraca przy 

Promocji 

Mieszkańcy, 

przedsiębiorcy, 

inwestorzy, 

potencjalne osoby 

zainteresowane 

podjęciem 

działalności 

gospodarczej 

Projekt 

współpracy  
Liczba akcji promocyjnych Akcja 0 2 

LGD/poprawnie 

zrealizowana 

operacja, 

SW/informacja 

o wypłaconych 

środkach 

 

 

 



2 Cel ogólny Wzrost aktywności społecznej i obywatelskiej mieszkańców obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza” 

2.1 
Cele szczegółowe  

Inicjowanie integracji lokalnych społeczności na rzecz dobra wspólnego i włączenia społecznego z podkreśleniem lokalnej tożsamości 

2.2 Wzmocnienie potencjału istniejących organizacji  i grup z sektora społecznego  

 

 
Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego 

Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2013 rok 

Plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

WO 2 

Liczba organizacji pozarządowych zarejestrowanych 

w KRS oraz grup nieformalnych
2
 na obszarze LGD 

szt. 89 95 

Ministerstwo Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr 

Sądowy 

Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i Makowie 

Mazowieckim, Regionalny Związek Rolników Kółek 

i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce 

Liczba nowo powstałych grup obywateli LGD 

zrzeszonych wokół wspólnej idei 
szt. 0 10 

Beneficjenci/Listy obecności, regulaminy, 

sprawozdania 

Liczba sieci organizacji pozarządowych i grup sektora 

społecznego 
szt. 0 1 LGD/pisemna deklaracja członków sieci 

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych 
Jednostka 

miary 

Stan 

początkowy 

2015 rok 

Plan 2023 

rok 
Źródło danych/sposób pomiaru 

WR 2.1.1 Liczba osób mających dostęp do miejsc integracji  osoba 0 2 000 
Beneficjent/oświadczenie na podstawie danych 

z ewidencji ludności w urzędzie gminy 

WR 2.1.2 
Liczba zintegrowanych lokalnych społeczności w ramach 

jednej miejscowości 
grupa 0 50 Beneficjent/sprawozdanie 

WR 2.1.2 
Liczba przedstawicieli zdiagnozowanych grup 

defaworyzowanych uczestniczących w wydarzeniach 
osoba 0 250 Beneficjent/sprawozdanie 

WR 2.2.1 

Liczba uczestników grup  organizacji pozarządowych 

i grup sektora społecznego  uczestniczących w ofercie 

edukacyjnej 

osoba 0 200 LGD/listy obecności, dokumentacja zdjęciowa 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe 
Sposób 

realizacji 3 

Wskaźniki produktu 

Nazwa 

Jednost

ka 

miary 

Wartość 

Źródła danych/sposób 

pomiaru 

Początk

owa 

2015 rok 

Końcow

a 2023 

rok 

P 2.1.1 MILA - Miejsca Lokalne Konkurs Liczba miejscowości, w których szt. 0 20 Beneficjent/ 

                                                             
2 Stowarzyszenia Zwykłe, Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe  itp. grupy zarejestrowane w Starostwie Powiatowym oraz Koła Gospodyń Wiejskich 
zarejestrowane w Regionalnym Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych w Ostrołęce 
3 Wstawić odpowiednio -  Konkurs, projekt grantowy, operacja własna, projekt współpracy, aktywizacja  



Integracji  i Lokalnej 

Aktywności 

społeczności – 

mieszkańcy ze 

szczególnym 

uwzględnienie 

grupy 

defaworyzowanej 

ze względu na 

wykluczenie 

społeczne  

powstały miejsca przyczyniających się 

do integracji społecznej 

poprawnie 

zrealizowana 

operacja, ankieta 

monitorująca 

SW/informacja 

o wypłaconych 

środkach 

P 2.1.2 

ISKRA – Inicjatywy 

w Społecznościach 

Kształtujące Rozwój 

ich Aktywności 

Lokalne 

społeczności – 

mieszkańcy ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

grupy 

defaworyzowanej 

w kontekście 

wykluczenia 

społecznego 

i ubóstwa 

Projekt 

grantowy 

Liczba zrealizowanych inicjatyw 

integrujących lokalną społeczność 

Wydarz

enia 
0 50 

Beneficjent/ 

poprawnie 

zrealizowana 

operacja 

(sprawozdanie) 

P 2.2.1 
Kompetencje 

Społeczne 

Członkowie 

organizacji 

pozarządowych 

i grup sektora 

społecznego 

Konkurs Liczba ofert edukacyjnych 

Oferty 

edukac

yjne 

0 4 

Beneficjent/ 

poprawnie 

zrealizowana 

operacja, ankieta 

monitorująca 

SW/informacja 

o wypłaconych 

środkach 

Źródło: Opracowanie własne 

 


