
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 
 

IV. Projekty w ramach działania 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3, 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: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, związki i stowarzyszenia jednostek 

samorządu terytorialnego, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej,.  

Cel: 
 Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3 
 
Wskaźniki:  
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 

dziecka; Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy 

Wskaźniki produktu: Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech; Liczba osób opiekujących 

się dziećmi w wieku do lat 3.  

 
Przedmiot przedsięwzięcia: Zwiększenie zatrudnienia osób opiekujących się dziećmi do lat 3, realizowane w postaci 

rozwiązań ułatwiających tym osobom wejście lub powrót na rynek pracy, łączenie obowiązków zawodowych z 

prywatnymi oraz zwiększających szanse utrzymania pracy, w szczególności poprzez tworzenie i utrzymanie nowych 

miejsc w formach opieki nad dziećmi do lat 3 oraz zapewnienie dodatkowych form opieki poprzez pokrycie kosztów 

związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 (wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

sytuacjach). 

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: Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi 3 500 000,00 zł w tym 2 975 000,00 zł z EFS 
 

V. Projekty w ramach działania 5.2. Aktywizacja zawodowa, Poddziałania 5.2.2 Aktywizacja zawodowa 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: Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe. 

Cele: 

1. Zwiększone zatrudnienie osób pozostających bez pracy.  
2. Poprawiona sytuacja zawodowa osób pracujących. 

 

Wskaźniki: Wskaźnik rezultatu: Liczba osób pracujących po opuszczeniu Programu (łącznie z pracującymi na własny 
rachunek), Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu Programu.  

Wskaźniki produktu: Liczba osób bezrobotnych (łącznie z długotrwale bezrobotnymi) objętych wsparciem, Liczba 
osób długotrwale bezrobotnych objętych wsparciem, Liczba osób biernych zawodowo objętych wsparciem, Liczba 
osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem, Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem, Liczba 
osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem, Liczba osób pracujących znajdujących się w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy objętych wsparciem.  

Przedmiot przedsięwzięcia: 

1. Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji 
zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób 
przed ukończeniem 30 roku życia), realizowane w postaci kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji 
zawodowej, w oparciu o pogłębioną analizę umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego 
uczestnika projektu, 

2. Projekty ukierunkowane na uzyskanie zatrudnienia przez osoby pozostające bez pracy oraz na poprawę sytuacji 
zawodowej osób pracujących znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (z wyłączeniem osób 
przed ukończeniem 30 roku życia) mające na celu podnoszenie mobilności przestrzennej.   

Zgodność z LSR 2014 - 2020: 

 

Cel Ogólny: Wysoka jakość życia integrująca mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi 
turystyki. 

 

Cel Szczegółowy: Rozwój kapitału społecznego oraz profesjonalizacja działania organizacji pozarządowych. 

 

Budżet przedsięwzięcia: Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 3 000 000 zł. 

 

VI. Projekty w ramach działania 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania 6.1.2 Aktywizacja społeczno-
zawodowa 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: Jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe. 

Cel: Zwiększone zatrudnienie osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

Wskaźniki: 

Wskaźnik rezultatu: Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu 

projektu (łącznie z pracującymi na własny rachunek), Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 



społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje, Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym poszukujących pracy.   

Wskaźniki produktu:  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem, Liczba osób z 

niepełnosprawnościami objętych wsparciem. 

Przedmiot przedsięwzięcia: 

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wdrażanie kompleksowych programów 
aktywizacji społeczno-zawodowej skierowanych do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, w 
oparciu o ścieżkę reintegracji stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem 
usług aktywnej integracji, 

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę dostępu do usług reintegracji zawodowej 
i społecznej świadczonych przez Centra Integracji Społecznej (CIS), Kluby Integracji Społecznej (KIS), 
realizowane w oparciu o kompleksowe usługi aktywnej integracji, 

3. Projekty ukierunkowane na zwiększenie zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, poprzez poprawę 
dostępu do usług rehabilitacji zawodowej i społecznej, realizowane w ramach działalności Warsztatów Terapii 
Zajęciowej (WTZ), 

4. Profilaktyka wykluczenia społecznego przy wykorzystaniu środowiskowych form aktywizacji społecznej, 
skierowana przede wszystkim do dzieci i młodzieży, wyłącznie jako wsparcie towarzyszące, niezbędne do 
aktywizacji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. 

 

Zgodność z LSR 2014 - 2020: 

 

Cel Ogólny: Wysoka jakość życia integrująca mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi 
turystyki. 

 

Cel Szczegółowy: Rozwój kapitału społecznego oraz profesjonalizacja działania organizacji pozarządowych. 

 

Budżet przedsięwzięcia: Szacowany koszt przedsięwzięcia wynosi ok. 3 000 000 zł. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

VII. Projekty w ramach działania 6.2. USŁUGI SPOŁECZNE PODDZIAŁANIE 6.2.2. ROZWÓJ USŁUG 
SPOŁECZNYCH 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: PLGR i inne organizacje pozarządowe; Jednostki samorządu terytorialnego,  

Cel: Aktywna integracja, zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych, 
deinstytucjonalizacja usług; 

Wskaźniki: 

Wskaźnik rezultatu: Liczba wspartych w Programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu 

projektu; Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w 
kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny 
rachunek) po opuszczeniu Programu. 

 
Wskaźniki produktu:  
Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w 

interesie ogólnym w Programie. 

Przedmiot przedsięwzięcia: 

1. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych, spersonalizowanych i 
zintegrowanych usług społecznych, świadczonych w lokalnej społeczności, skierowanych do osób o różnym 
stopniu niesamodzielności, w szczególności do seniorów, osób z niepełnosprawnościami i z chorobami 
przewlekłymi oraz ich opiekunów w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, 

2. Projekty ukierunkowane na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i zintegrowanych usług 
społecznych w zakresie wsparcia rodziny (w tym rodziny wielodzietnej) i pieczy zastępczej, w szczególności 
świadczonych w lokalnej społeczności, w oparciu o diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, 
potrzeb; 

3. Rozwój usług wspierających osoby objęte pieczą zastępczą, w tym osoby usamodzielniane z uwzględnieniem 
diagnozy sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji, potrzeb, z wykorzystaniem usług aktywnej 
integracji: 

 

Zgodność z LSR 2014 - 2020: 

 

Cel Ogólny: Wysoka jakość życia integrująca mieszkańców z miejscem zamieszkania oraz sprzyjająca rozwojowi 
turystyki. 

 

Cel Szczegółowy: Rozwój kapitału społecznego oraz profesjonalizacja działania organizacji pozarządowych. 

 

Budżet przedsięwzięcia: Szacowany koszt całego przedsięwzięcia na obszarze wynosi ok. 20 000 000 zł. 

 


