Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia
oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki
Nabór 5/2018 – Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów
rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu art. 3 pkt 2
rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia
2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w
zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.; Dz.
Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest
wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy
czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie
żywności, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel ogólny LSR

Rozwój przedsiębiorczości i wzrost zatrudnienia oraz zatrudnienia na obszarze LGD „Podkowa”
do 2023 r.
Cel(e) szczegółowe LSR

Promocja i wsparcie przetwórstwa lokalnego na obszarze LGD „Podkowa” do 2023 r.
Przedsięwzięcia

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Wskaźnik
L.p.

1.

2.
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Nazwa wskaźnika
ujętego w LSR

Liczba centrów
przetwórstwa
lokalnego
Liczba usług
świadczonych przez
inkubatory
przetwórstwa
lokalnego
Liczba podmiotów
korzystających
z infrastruktury
służącej przetwarzaniu
produktów rolnych
Liczba utworzonych
miejsc pracy (ogółem)

Jedn.
miary

Wartość
wskaźnika
z LSR

Wartość
zrealizowanych
wskaźników z
LSR

Wartość
wskaźnika
planowana do
osiągnięcia w
związku z
realizacją operacji

Wartość
wskaźnika z
LSR
pozostająca
do realizacji
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