
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 
 

Poddziałanie: 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 

rok naboru półrocze 
Fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW EFS EFRR EFMR 

2016 

I 

 

 

 

 

   

II 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

 0 

Budowa i przebudowa 

niekomercyjnej infrastruktury/  

121 816,66 zł  

Założenie działalności gospodarczej/ 

300 000 zł 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

0,00 zł 

   

2017 

I 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

108 681,44 zł 

Budowa i przebudowa 

niekomercyjnej infrastruktury/ 

284 754,05 zł 

Założenie działalności gospodarczej/  

200 000,00 zł 

Rozwój działalności gospodarczej/  

399 998,00 zł 

   

II 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

344 848,34 zł 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej,  

279 159,20 zł 

Promocja obszaru objętego LSR/ 

150 000 zł 

   

2018 

I 

 

Projekty grantowe 

(organizacja szkoleń i 

warsztatów otwartych dla 

mieszkańców i 

przedsiębiorców – 

wzmocnienie kapitału 

społecznego)/ 0 

 

   

II 
Projekty grantowe 

(organizacja szkoleń i 

   

                                                 
1  Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy 

wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. 

 



warsztatów otwartych dla 

mieszkańców i 

przedsiębiorców – 

wzmocnienie kapitału 

społecznego)/ 100 tys. Zł 

 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

198 474,65 zł 

 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej 242 280,48 zł 

 
Założenie działalności gospodarczej/ 

400 000,00 zł 

 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

1 151 102,00 zł 
- 

2019 

I 

 

Założenie działalności gospodarczej/ 

100 000,00 zł 

 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

234 193,68 zł 

   

II 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

111 526,00 zł 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej  321 989,61 zł 

   

2020 

I 

Założenie działalności gospodarczej/ 

0,00 zł 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

64,706,32 zł 

Projekty grantowe (Działania 

promocyjne dla mieszkańców)/100 

tys. zł. 

 

   

II 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

230 697,55 zł 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej / 105 772,02 zł 

   

2021 

I 
 

 
   

II 
Projekt grantowy (Miejsca 

aktywnego wypoczynku i przestrzeń 

publiczna)/150 tys. Zł 

   

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     

 


