
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność 

                                                
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. 
2 Jeśli dotyczy. 

Poddziałanie:  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” 
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2016 

I     

II 

Przedsięwzięcie IV:  
-Zachowanie dziedzictwa lokalnego : 800 000zł 
-Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej: 150 000zł 
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 120 000zł 
Przedsięwzięcie V:  
-Zachowanie dziedzictwa lokalnego: 300 000zł 
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 120 000zł 
 
Razem: 1 490 000zł 
 

   

2017 

I 

Przedsięwzięcie I:  
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 240 000zł 
- Rozwijanie działalności gospodarczej: 1 000 000zł 
- podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 
przedsiębiorczości: 30 000zł 
Przedsięwzięcie II:  
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 180 000zł 
- Rozwijanie działalności gospodarczej: 600 000zł 
- podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 
przedsiębiorczości: 10 000zł 
Przedsięwzięcie III: 
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 180 000zł 
- Rozwijanie działalności gospodarczej: 600 000zł 
- podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 
przedsiębiorczości: 40 000zł 
Razem: 2 880 000zł 
 

   

II 

Przedsięwzięcie V:  
- projekt grantowy : 100 000zł 
Przedsięwzięcie VI:  
-  Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej: 320 000zł 
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 
100 000zł 
- Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych: 30 000zł 
Przedsięwzięcie VII:  
-Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej: 280 000zł 
-  Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych 120 000zł 
- wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych: 60 000zł 
Razem: 1 010 000 zł 

   



 

2018 

I     

II 

Przedsięwzięcie IV:  
-Zachowanie dziedzictwa lokalnego : 600 000zł 
-Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej: 120 000zł 
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 80 000zł 
Przedsięwzięcie V:  
-Zachowanie dziedzictwa lokalnego: 200 000zł 
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 80 000zł 
 
Razem: 1 080 000zł  

   

2019 

I 

Przedsięwzięcie I:  
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 120 000zł 
- Rozwijanie działalności gospodarczej: 200 000zł 
- podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 
przedsiębiorczości: 20 000zł 
Przedsięwzięcie II:  
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 60 000zł 
- Rozwijanie działalności gospodarczej: 200 000zł 
- podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 
przedsiębiorczości: 10 000zł 
Przedsięwzięcie III 
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 120 000zł 
- Rozwijanie działalności gospodarczej:400 000zł 
- podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje z zakresu 
przedsiębiorczości: 40 000zł 
 
Razem: 1 170 000zł 

   

II 

Przedsięwzięcie VI 
- Budowa, przebudowa ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej: 240 000zł 
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 100 000zł 
- Wzmocnienie kapitału społecznego, podnoszenie wiedzy w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych: 30 000zł 
 
 Przedsięwzięcie VII:  
- projekt grantowy : 100 000zł  
 
Razem: 470 000zl 
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I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


