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”
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- Podejmowanie działalności gospodarczej: 240 000 zł
- Rozwijanie działalności gospodarczej: 1 250 000 zł
( w tym 861 064,00 w ramach wybranych/zrealizowanych wniosków
388 936,00 w ramach protestu w zakresie rozwijania działalności)
Przedsięwzięcie II:
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 60 000 zł
- Rozwijanie działalności gospodarczej:
820 000 zł
( w tym 415 112,78 w ramach wybranych wniosków
404 887,22 w ramach protestu w zakresie rozwijania działalności
w Przedsięwzięciu I)
Przedsięwzięcie III:
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 60 000,00 zł
- Rozwijanie działalności gospodarczej:
911 317,93 zł
(w tym 596 968,00 w ramach wybranych wniosków
314 349,93 w ramach protestu w zakresie rozwijania działalności
w Przedsięwzięciu I)
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Przedsięwzięcie IV:
-Zachowanie dziedzictwa lokalnego : 1 400 000 zł
( w tym 1 303 106,27 w ramach wybranych/zrealizowanych wniosków,
52 035,93 w ramach protestu w zakresie promowania obszaru
w Przedsięwzięciu IV
44 857,80 w ramach protestu w zakresie zachowania
dziedzictwa w Przedsięwzięciu V)
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 200 000 zł
Przedsięwzięcie V:
-Zachowanie dziedzictwa lokalnego: 500 000 zł
( w tym 418 859,03 w ramach wybranych/zrealizowanych wniosków,
81 140,97 w ramach protestu w zakresie zachowania dziedzictwa)
ŚRODKI Z PROTESTÓW ZMNIEJSZAJĄCE NABORY W LATACH
KOLEJNYCH:
Przedsięwzięcie V:
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: - 54 038,23 zł
( to jest limit 200 000 zł z okresu 2019-2021, pomniejszony o protest w
zakresie zachowania dziedzictwa : 180 037,00 - (81 140,97+44 857,80) =
54 038,23 zł)
Razem: 5 459 356,16 zł
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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.
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Przedsięwzięcie I:
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 120 000 zł
Przedsięwzięcie II:
- Podejmowanie działalności gospodarczej : 180 000 zł
Przedsięwzięcie III

I

- Podejmowanie działalności gospodarczej : 240 000 zł
w tym 180 000 w ramach wybranych wniosków
60 000 w ramach protestu w Przedsięwzięciu I
- Rozwijanie działalności gospodarczej : 168 682,07 zł
w tym 165 407,00 w ramach wybranych wniosków
3 275,07 pozostaje niewykorzystane

2018

Razem: 708 682,07 zł
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Przedsięwzięcie VI:
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 194 432 zł
w tym 128 866,89 w ramach wybranych wniosków
63 859,81 w ramach wniosku po proteście
1705,30 pozostaje niewykorzystane
Razem: 194 432 zł
Przedsięwzięcie IV:
-Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej: 270 000 zł
Przedsięwzięcie V:
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych: 145 961,77 zł
to jest limit 200 000,00 pomniejszony o protest z 2017 r. tj kwotę
54 038,23 zł.
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Przedsięwzięcie VI:
- Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej: 625 568 zł
Przedsięwzięcie VII:
- projekt grantowy : 100 000 zł
-Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej, kulturalnej: 340 000 zł
- Promowanie obszaru, w tym produktów i usług lokalnych 120 000 zł
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Razem: 1 601 529,77 zł
Przedsięwzięcie V:
- projekt grantowy : 100 000 zł
Razem: 100 000 zł
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