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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. 

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 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II     

2017 

I 

1) Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych /300.000,00 zł 

(75.000,00 €).  

2) Budowa/przebudowa ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej /235.000,00 zł 

(58.750,00 €). 

3) Budowa/przebudowa ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej /200.000,00 zł 

(50.000,00 €). 

4) Wzmacnianie potencjału podmiotów 

działających w sferze kultury i promocja 

obszaru poprzez zachowanie dziedzictwa 

lokalnego /149.500,00 zł (37.375,00 €). 

5) Podejmowanie działalności gospodarczej 

w tym z możliwością wykorzystania 

innowacyjnych rozwiązań /800.000,00 zł 

(200.000,00 €). 

   

II     

2018 I 

1) Budowa/przebudowa ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej /300.000,00 zł 

(75.000,00 €). 

2) Wzmacnianie kapitału społecznego 

w zakresie ochrony środowiska oraz 

wspieranie inicjatyw służących 

przeciwdziałaniu zmianom klimatu 

(operacja własna) /50.000,00 zł (12.500,00 

€). 

3) Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego 

dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego 

i historycznego /165.000,00 zł (41.250,00 

€) 

4) Rewitalizacja zabytków dziedzictwa 

lokalnego /220.000,00 zł (55.000,00 €). 
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5) Wzmocnienie kapitału społecznego 

poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo 

i kulturę obszaru /115.000,00 zł (28.750,00 

€). 

6) Rozwój działalności gospodarczej na 

obszarze LGD /900.000,00 zł (225.000,00 

€) 

7) Podejmowanie działalności gospodarczej 

w tym z możliwością wykorzystania 

innowacyjnych rozwiązań /800.000,00 zł  

(200.000,00 €). 

II     

2019 

I     

II 

1) Wzmocnienie kapitału społecznego 

poprzez zdrowy tryb życia, dziedzictwo 

i kulturę obszaru /145.500,00 zł (36.375,00 

€). 

2) Budowa/przebudowa ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej /280.000,00 zł 

(70.000,00 €).  

3) Budowa/przebudowa ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej /230.000,00 zł 

(57.500,00 €). 

4) Pielęgnowanie oraz zachowanie lokalnego 

dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego 

i historycznego /110.000,00 zł (27.500,00 

€) 

   

2020 
I     

II     

2021 
I 

1) Podejmowanie działalności gospodarczej 

/924.885,34 zł (231.221,33 €). 
   

II     

2022 
I 

1) Podejmowanie działalności gospodarczej 

/552.000,00 zł (138.000,00 €). 
2) Rozwój działalności gospodarczej 

/193.678,88 zł (48.419,72 €). 
3) Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych  

/948.985,44 zł (237.246,36 €).  

   

II     

2023 
I 

1) Podejmowanie działalności gospodarczej 

264.000,00 zł (66.000,00 €). 
2) Rozwój działalności gospodarczej 

/335.976,48 zł (83.994,12 €).  
 

   

II 
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