
Załącznik nr. 6 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Stowarzyszenia PLGR 

 

I. Projekty w ramach działania 8.3. Materialne i Niematerialne Dziedzictwo Kulturowe w ramach Osi 
Priorytetowej 8 Konwersja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 
2014-2020 – uzgodnione na etapie opracowywania LSR 2014-2020 dla obszaru Północnokaszubskiej 
Lokalnej Grupy Rybackiej. 

 
Wnioskodawcy: Urząd Gminy w Krokowej, Urząd Miasta Puck. 
Partnerzy: organizacje pozarządowe, właściciele obiektów zabytkowych. 
 
Cele: 

1. Stworzenie spójnej, kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjno-edukacyjnej opartej na dziedzictwie 
historyczno–kulturowym Północnych Kaszub. 

2. Wykorzystanie potencjału zabytkowych obiektów położonych na terenie Miasta Puck i Gminy Krokowa w celu 
kompleksowego zagospodarowania przestrzeni publicznej i nadania jej nowej funkcji turystyczno-rekreacyjno-
edukacyjnej. 

 
Wskaźniki:  
Wskaźnikiem rezultatu będzie wzrost liczby odwiedzających w miejscach objętym wsparciem. Wskaźnikiem produktu 
będzie liczba miejsc objętych wsparciem. 
Przedmiot przedsięwzięcia: 
Zadanie polegać będzie na nadaniu nowych funkcji m.in. turystycznych istniejącym obiektom zabytkowym, w drodze 
realizacji prac konserwatorskich i remontowych. 
Zgodność z LSR 2014 - 2020:  
Cel Ogólny: Wysoka jakość życia integrująca mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi 
turystyki 
Cel Szczegółowy: Poprawa atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej poprzez rozwój oferty czasu wolnego oraz 
rozwijanie innowacyjnej oferty turystycznej w oparciu o kulturowe bogactwo obszaru 
 
Budżet przedsięwzięcia: 
Szacowany koszt przedsięwzięcia w przybliżeniu wynosi 8 100 000,00 zł w tym 6 800 000,00 zł pochodzące z funduszu 
EFRR 
 

II. Projekty w ramach działania 5.7. Nowe Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – uzgodnione na etapie opracowywania 
LSR 2014-2020 dla obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 

 
Wnioskodawcy: Stowarzyszenie Północnokaszubska Lokalna Grupa Rybacka  
Partnerzy: Członkowie PLGR – jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy 
 
Cele: 

1. Wzrost liczby nowo otwartych działalności gospodarczych. 
2. Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych.  
3. Wzrost liczby tworzonych nowych miejsc pracy. 

 
Wskaźniki:  
Wskaźnik produktu stanowić będzie liczba  utworzonych  miejsc  pracy  w  ramach  udzielonych środków  na  podjęcie  
działalności. Wskaźnik produktu odnosić się będzie do liczby osób pozostających bez pracy, które otrzymały  
bezzwrotne środki na podjęcie działalności gospodarczej. 
Przedmiot przedsięwzięcia: 
Zadania polegać będą m.in. na podnoszeniu kwalifikacji zawodowych poprzez doradztwo, kursy, szkolenia mających na 
celu przygotowanie osób do podejmowania działalności gospodarczej oraz wsparcie utworzeniu nowych miejsc pracy w 
ramach nowopowstałych działalności gospodarczych. 
Zgodność z LSR 2014 - 2020:  
Cel Ogólny: Konkurencyjna gospodarka oferująca mieszkańcom atrakcyjne i różnorodne miejsca pracy 
Cel Szczegółowy: Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy odpowiadających specyfice potencjałów 
rozwojowych 
 
Budżet przedsięwzięcia: 600 000 zł 

 



III. Projekty w ramach działania 3.1. Edukacja Przedszkolna w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 – uzgodnione na etapie opracowywania 
LSR 2014-2020 dla obszaru Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej. 

Wnioskodawcy: Publiczne placówki oświatowe, organy prowadzące szkoły lub placówki systemu oświaty. 
 
Cele: 

1.       Poprawa jakości edukacji ogólnej i przedszkolnej,  

2.       Podniesienie kwalifikacji zawodowych kadry nauczycielskiej. 

3.       Zwiększenie liczby trwałych miejsc edukacji przedszkolnego. 

 
Wskaźniki:  
Wskaźnik rezultatu: liczba nauczycieli, którzy podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w kursach, 
szkoleniach, studiach podyplomowych.  
Wskaźniki produktu: liczba nowo powstałych miejsc wychowania przedszkolnego, liczba dzieci objętych dodatkowymi 
zajęciami edukacyjnymi. 
 
Przedmiot przedsięwzięcia: 

Tworzeniu nowych trwałych miejsc w przedszkolach, adaptacja, dostosowanie nowych pomieszczeń, modernizacja 
istniejących pomieszczeń oraz zakup wyposażenia / doposażenia placówek.  
Zgodność z LSR 2014 - 2020:  
Cel Ogólny: Wysoka jakość życia integrująca mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi 
turystyki 
Cel Szczegółowy: Rozwój oddolnych inicjatyw mieszkańców na rzecz innowacyjnego rozwiązywania problemów 
społecznych – edukacja i integracja społeczności lokalnej 

 

Budżet przedsięwzięcia: 800 000 zł 
 


