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V. CELE I WSKAŹNIKI
Cele  zostały  opracowane  w  oparciu  o  diagnozę  ankiet,  analizę  SWOT  wypracowywaną  wraz  ze

społecznością lokalną, przy zachowaniu równości szans. Dzięki partycypacyjnemu charakterowi cele w sposób
kompleksowy  i  spójny  wpłyną  na  rozwiązanie  zdiagnozowanych  problemów,  przynosząc  w  przyszłości
największe i najbardziej pożądane efekty. Cele powstały w oparciu o konsultowaną przez społeczność logikę
interwencji. Propozycje problemów jednostkowych i marginalnych oraz nieprzyporządkowanych do żadnej
szerszej  grupy zostały  zidentyfikowane i  odrzucone.  Na  tej  podstawie  biorąc  pod uwagę problemy grup
docelowych  wypracowano  2  cele  ogólne,  po  1  celu  szczegółowym  dla  każdego  z  celów  ogólnych  oraz
3 przedsięwzięcia, finansowane ze środków RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Na tej bazie powstały poniższe cele ogólne, cele szczegółowe oraz przedsięwzięcia.

                Cel ogólny        Cel szczegółowy                            Przedsięwzięcia

1. Poprawa sytuacji społeczno-
zawodowej mieszkańców objętych
LSR

1.1.Wzrost aktywności
społeczno-zawodowej i
przedsiębiorczości
mieszkańców Inowrocławia

1.1.1. Działania z zakresu aktywizacji społeczno-
zawodowej

2. Zmniejszenie skali wykluczenia
społecznego i ubóstwa w
Inowrocławiu

2.1.Zaktywizowanie
społeczne osób
wykluczonych społecznie i
ubogich

2.1.1. Działania w zakresie integracji i aktywizacji
społecznej, w tym kluby młodzieżowe.

2.1.2. Działania w zakresie organizowania
społeczności lokalnej i animacji społecznej , w tym
działania liderów lub animatorów aktywności
lokalnej oraz obywatelskiej

Cele szczegółowe są zgodne z następującymi celami RPO: cel tematyczny 9 (promowanie włączenia
społecznego  i  walka  z  ubóstwem  i  wszelką  dyskryminacją),  priorytet  inwestycyjny  9vi  (strategie  rozwoju
lokalnego  kierowane  przez  społeczność)  i  celem  szczegółowym  (wzrost  aktywizacji  społeczno-zawodowej
mieszkańców objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju), ponieważ w LSR przewidziano wsparcie dla inicjatyw
w  zakresie  włączenia  społecznego  i  aktywizacji  społeczno-zawodowej  mieszkańców  wykluczonych  lub
zagrożonych wykluczeniem społecznym.
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1.0 CEL OGÓLNY 1
Poprawa sytuacji społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR

1.1 CEL SZCZEGÓŁOWY 1.1 Wzrost aktywności społeczno-zawodowej i przedsiębiorczości mieszkańców Inowrocławia

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary stan
początkowy

2014 rok

plan 
2022 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

W 1.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 
wsparciem w programie.

osoba 0 150 Źródło  pomiaru:  umowa  z  uczestnikiem  wraz  z
zaświadczeniem  (oświadczeniem)  potwierdzającym
status  osoby  wykluczonej  np.  z  ośrodka  pomocy
społecznej.  Sposób  pomiaru:  w  momencie
rozpoczęcia  przez  uczestnika  udziału  w  projekcie
(projekcie  podmiotu  innego  niż  LGD  lub  projektu
objętego grantem) lub w momencie przystąpienia do
określonej  formy  wsparcia  w  ramach  projektu
(projektu  podmiotu  innego  niż  LGD  lub  projektu
objętego grantem).

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary stan
początkowy

2014 rok

plan 
2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

w 1.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poszukująca 
pracy po opuszczeniu programu.

osoba procent 0 44  40% Źródło  pomiaru:  dokumenty  potwierdzające
aktywność  w  poszukiwaniu  zatrudnienia
(zaświadczenie z PUP, oświadczenie o poszukiwaniu
pracy  lub  CV  potwierdzone  przez  potencjalnego
pracodawcę).  Sposób  pomiaru:  do  4  tyg.
następujących po zakończeniu udziału uczestnika w
projekcie

w 1.2. Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, pracujących po 
opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)

osoba 0 25 Źródło  pomiaru:  kopie  umowy  o  pracę,  umowy
cywilno-prawnej lub dokumenty potwierdzające fakt
prowadzenia  działalności  gosp.  (CEIDG).  Sposób
pomiaru: do 4 tygodni następujących po zakończeniu
udziału uczestnika w projekcie

w 1.3 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których 
wzrosła aktywność społeczna

osoba 0 85 Źródło pomiaru: dokumenty potwierdzające postęp 
w procesie aktywizacji społecznej np. opinia
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psychologa,  pedagoga,  terapeuty,  pracownika
socjalnego  o  samodzielności  uczestnika,
potwierdzona  zaświadczeniami  z  różnych  instytucji,
np.  o  podjęciu nauki,  o  podjęciu bądź  zakończeniu
terapii, o podjęciu wolontariatu, o podjęciu udziału w
zajęciach w CIS, KIS itp.  Sposób pomiaru: do 4 tyg.
następujących po zakończeniu udziału uczestnika w
projekcie .

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 
2014 rok

końcowa 
2023 rok

1.1.1 Działania z zakresu 
aktywizacji społeczno- 
zawodowej.
(Typ 1e SzOOP)

mieszkańcy obszaru, osoby 
zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym

projekty 
podmiotów innych
niż LGD, projekty 
objęte grantem

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie

osoba 0 150 Źródło  pomiaru:  umowa  z
uczestnikiem  wraz  z  zaświadczeniem
(oświadczeniem)  potwierdzającym
status  osoby  wykluczonej  np.  z
ośrodka  pomocy  społecznej.  Sposób
pomiaru:  w  momencie  rozpoczęcia
przez  uczestnika  udziału  w projekcie
(projekcie  podmiotu  innego  niż  LGD
lub projektu objętego grantem) lub w
momencie przystąpienia do
określonej  formy wsparcia  w ramach
projektu  (projektu  podmiotu  innego
niż  LGD  lub  projektu  objętego
grantem).

2.0 CEL OGÓLNY 2
Zmniejszenie skali wykluczenia społecznego i ubóstwa w Inowrocławiu

2.1.
CEL SZCZEGÓŁOWY 2.1 Zaktywizowanie społeczne osób wykluczonych społecznie i ubogich

Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary stan 
początkowy

plan 
2022 rok

Źródło danych/sposób pomiaru
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2014 rok

W 2.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, objętych 
wsparciem w programie.

osoba 0 430 Źródło  pomiaru:  umowa  z  uczestnikiem  wraz  z
zaświadczeniem  (oświadczeniem)  potwierdzającym
status  osoby  wykluczonej  np.  z  ośrodka  pomocy
społecznej.  Sposób  pomiaru:  w  momencie
rozpoczęcia  przez  uczestnika  udziału  w  projekcie
(projekcie  podmiotu  innego  niż  LGD  lub  projektu
objętego grantem) lub w momencie przystąpienia do
określonej  formy  wsparcia  w  ramach  projektu
(projektu  podmiotu  innego  niż  LGD  lub  projektu
objętego grantem).

Wskaźniki rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary stan
początkowy

2014 rok

plan 
2023 rok

Źródło danych/sposób pomiaru

w. 2.1 Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których 
wzrosła aktywność społeczna

osoba 0 242 Źródło  pomiaru:  dokumenty  potwierdzające postęp
w  procesie  aktywizacji  społecznej  np.  opinia
psychologa,  pedagoga,  terapeuty,  pracownika
socjalnego  o  samodzielności  uczestnika,
potwierdzona  zaświadczeniami  z  różnych  instytucji,
np.  o  podjęciu nauki,  o  podjęciu bądź  zakończeniu
terapii, o podjęciu wolontariatu, o podjęciu udziału w
zajęciach w CIS, KIS itp.  Sposób pomiaru: do 4 tyg.
następujących po zakończeniu udziału uczestnika w
projekcie .

Przedsięwzięcia Grupy docelowe

Sposób 
realizacji

Wskaźniki produktu

Nazwa

Jednostka miary

wartość

Źródło danych/sposób pomiaru

początkowa 
2014 rok

końcowa 
2023 rok

2.1.1 Działania w zakresie 
integracji i aktywizacji 
społecznej, w tym kluby
młodzieżowe.

mieszkańcy obszaru, osoby 
zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym

projekty
objęte 
grantem

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych

osoba 0 160 Źródło  pomiaru:  umowa  z
uczestnikiem  wraz  z  zaświadczeniem
(oświadczeniem)  potwierdzającym
status osoby wykluczonej np. z
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(Typ 1c i 1f SzOOP) wsparciem w programie ośrodka  pomocy  społecznej.  Sposób
pomiaru:  w  momencie  rozpoczęcia
przez  uczestnika  udziału  w projekcie
objętym  grantem  lub  w  momencie
przystąpienia  do  określonej  formy
wsparcia w ramach projektu objętego
grantem.

2.1.2 Działania w zakresie 
organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej
, w tym działania liderów lub
animatorów aktywności 
lokalnej oraz obywatelskiej.
(Typ 2b i 2c SzOOP)

mieszkańcy obszaru, osoby 
zagrożone ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym

projekty
objęte 
grantem

Liczba osób zagrożonych 
ubóstwem lub 
wykluczeniem 
społecznym objętych 
wsparciem w programie

osoby 0 270 Źródło  pomiaru:  umowa  z
uczestnikiem  wraz  z  zaświadczeniem
(oświadczeniem)  potwierdzającym
status  osoby  wykluczonej  np.  z
ośrodka  pomocy  społecznej.  Sposób
pomiaru:  w  momencie  rozpoczęcia
przez  uczestnika  udziału  w projekcie
objętym  grantem  lub  w  momencie
przystąpienia  do  określonej  formy
wsparcia w ramach projektu objętego
grantem .



W  LSR  zaplanowano  realizację  2  wskaźników  oddziaływania (przypisanych  do  celów  ogólnych),
wskaźniki rezultatu (przypisane do odpowiednich celów szczegółowych) i wskaźniki produktu (przypisane do
poszczególnych  przedsięwzięć).   W   LSR   zawarte   zostały   wszystkie   obowiązkowe   wskaźniki   wynikające
z przepisów programowych (odpowiadające zakresom wsparcia przewidzianym w LSR). Przyjęte wskaźniki są
przejrzyste  i  mierzalne (wskazano wartość bazową, wartość docelową, terminy ich osiągania oraz opisano
źródła  danych,  sposób  i  częstotliwość  pomiaru).  Wszystkie  wskaźniki  przypisane  do  poszczególnych
przedsięwzięć  zostały  określone  na  podstawie  fiszek  projektowych,  dostarczonych  przez  potencjalnych
beneficjentów, dlatego są  adekwatne  do  odpowiednich  celów  i  przedsięwzięć,  są  bezpośrednio  związane
z zakresem udzielanego wsparcia i  pozwalają na mierzenie efektów poszczególnych operacji.  Szczegółowy
sposób i częstotliwość dokonywania pomiarów zostały określone w zasadach monitorowania i ewaluacji.

Przyjęte wskaźniki produktu mierzą bezpośrednie efekty zrealizowanych operacji, a wskaźniki rezultatu
– zmiany wywołane przez operacje wśród grup docelowych. Wartość bazowa wskaźników produktu i rezultatu
wynosi zero, ponieważ nie realizowano do tej pory żadnych operacji w ramach środków LSR na lata 2014-2020.
Przyjęte wskaźniki oddziaływania zostały oparte o dane pochodzące z badań własnych LGD.

Opis przedsięwzięć i sposobów ich realizacji wraz z uzasadnieniem:
Sposób realizacji: konkurs, projekt grantowy
Wnioskodawcy: zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO
Minimalna wartość projektu: zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO
Maksymalna kwota pomocy na jednego beneficjenta: zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO 
Poziom dofinansowania: zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO
Warunki płatności: zgodnie z Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych RPO 
Podmiot odpowiedzialny za ocenę operacji: LGD
Podmiot odpowiedzialny za zawarcie umowy, rozliczenie i kontrolę: Urząd Marszałkowski (konkurs), LGD 
(projekt grantowy)
Uzasadnienie: Przedsięwzięcie jest adekwatne do problemów opisanych w diagnozie obszaru i analizie SWOT: 
duży odsetek osób korzystających z pomocy społecznej, zagrożenie wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie 
jest zgodne z przepisami RPO.
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