
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” 

rok  naboru 
półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I ------------------ ----------------   

I 

1.2.1 Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

300 000 zł 
 

1.2.2 Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej przez 

kobiety  

225 000 zł 

 

1.2.4  

Rozwój działalności 

gospodarczej 
723 205 zł 
 

1.3.1 Niekomercyjna i 

ogólnodostępna 

infrastruktura 

rekreacyjna i 

turystycznej 
1 555 382 zł 

---------------- ------------------ ----------------- 

2017 

I 

1.1.2 Aktywizacja i 

integracja lokalnych 

społeczności  
300 000 zł (projekt 

grantowy) 
 

---------------- ----------------- ----------------- 

II 

1.2.1 Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  
450 000 zł 
 

1.2.4  
Rozwój działalności 

gospodarczej 
1 951 795 zł 
 

1.3.1 Niekomercyjna i 

ogólnodostępna 

infrastruktura 

rekreacyjna i 

 

---------------- 

 

------------------ 

 

----------------- 



 

turystycznej 
244 618 zł 
 

 

2018 

I 

1.3.2 Miejsca 

aktywności ruchowej 

(projekt grantowy) 

250 000 zł 
 

---------------- ----------------- ---------------- 

II 

1.1.5 Opracowanie 

koncepcji ścieżek 

rowerowych na 

obszarze LGD  

50 000 zł (operacja 

własna) 

 

1.2.3. Przedsiębiorczość 

młodzieży  

50 000 zł (operacja 

własna) 
 

1.1.4. Sieciowanie 

organizacji 

pozarządowych  
50 000 zł (operacja 

własna) 
 

---------------- ----------------- ----------------- 

2019 

I 

1.1.1 Kultywowanie 

lokalnych tradycji i 

historii 
250 000 zł (projekt 

grantowy) 
 

---------------- ------------------ ----------------- 

II 

1.2.5 Wzmacnianie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

200 000 zł (projekt 

grantowy) 

---------------- ------------------ ----------------- 

2020 

I ----------------- ---------------- ------------------ ---------------- 

II 

1.2.6 Integracja branż 

mających kluczowe 

znaczenie dla rozwoju 

obszaru: 

zakwaterowanie i usługi 

gastronomiczne, 

kultura, rekreacja i 

rozrywka, usługi oraz 

handel 
50 000 zł (operacja 

własna) 

---------------- ------------------ ----------------- 

2021 
I ------------------- ---------------- ------------------ ----------------- 

II ------------------- ---------------- ------------------ ----------------- 

2022 
I ------------------- ---------------- ------------------ ----------------- 

II ------------------- ---------------- ------------------ ----------------- 

2023 
I ------------------- ---------------- ------------------ ----------------- 

II ------------------- --------------- ------------------ ----------------- 


