
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/  

16 010,59 euro 

Założenie działalności gospodarczej 

68 014,01 euro 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

11 414,48 euro 

   

2017 

I 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

0,00 zł 

Budowa i przebudowa 

niekomercyjnej infrastruktury 

61 542,30 euro 

Założenie działalności gospodarczej 

47 268,48 euro 

Rozwój działalności gospodarczej  

86 237,97 euro 

   

II 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego 

60 064,26 euro 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej,  

46 545,14 euro 

Promocja obszaru objętego LSR/ 

29 549,70 euro 

   

2018 

I 

Projekty grantowe (organizacja 

szkoleń i warsztatów otwartych dla 

mieszkańców i przedsiębiorców – 

wzmocnienie kapitału społecznego)/ 

0 euro 

   

II 

Projekty grantowe (organizacja 

szkoleń i warsztatów otwartych dla 

mieszkańców i przedsiębiorców – 

wzmocnienie kapitału społecznego)/ 

0 euro 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

27 882,59 euro 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

   

                                                 
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. 

 



turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej 47 302,99 euro 

Założenie działalności gospodarczej 

68 033,84 euro 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

132 412,75 euro 

2019 
I 

Założenie działalności gospodarczej 

10 949,18 euro 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

5 650,74 euro 

   

II     

2020 

I 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

62 080,57 euro 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej  77 488, 52 euro 

   

II 

Założenie działalności gospodarczej 

21 982,45 euro 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

124 043,30 euro 

   

2021 

I     

II 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

15 000 euro 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej  20 000 euro 

Projekty grantowe (organizacja 

szkoleń i warsztatów otwartych dla 

mieszkańców i przedsiębiorców – 

wzmocnienie kapitału społecznego)/ 

0 euro 

   

2022 
I 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 

139 279,58 euro 

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej  210 753,76 euro 

Projekty grantowe (organizacja 

szkoleń i warsztatów otwartych dla 

mieszkańców i przedsiębiorców – 

wzmocnienie kapitału społecznego)/ 

25000 euro 

Podejmowanie działalności 

gospodarczej 128752,04 euro 

Rozwój działalności gospodarczej/ 

137 740,76 euro 

   

II 
Projekty grantowe  Smart Villlage – 

6000 euro 
   

2023 
I     

II     

 


