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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     

II 

 

1.1.1 n.d 

 

 

 

1.1.2 n.d 

 

 

 

2.1.1 n.d 

 

 

 

2.1.2  n.d. 

 

 

 

2.2.1  n.d 

 

 

 

2.2.2  n.d 

 

 

3.1.1 n.d 

 

 

 

3.2.1 n.d. 

 

 

3.2.2 n.d 
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2017 

I 

 

1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących 

działalność gospodarczą 

KONKURS 131 250,00 € 

 

   

1.1.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego 

przedsiębiorstw 

KONKURS 63 718,25 € 

 

 

2.1.1 n.d 

 

2.1.2 n.d. 

 

2.2.1 n.d 

 

 

2.2.2 n.d. 

 

3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej 

KONKURS 223 413,09 € 

 

3.2.1 n.d. 

 

3.2.2 n.d.. 

 

   

II 

 

1.1.1 n.d. 

 

1.1.2 n.d. 

 

 

2.1.1-2 n.d. 

 

 

3.1.1 n.d. 

  

3.2.1-2 n.d.  

 

   

2018 I 

 

1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących 

działalność gospodarczą 

KONKURS 150 000,00 € 

 

1.1.2 Wzmocnienie potencjału rozwojowego 

przedsiębiorstw 

KONKURS 348 672,00 € 

 

 

2.1.1-2 Podniesienie kompetencji 

indywidualnych i społecznych mieszkańców 

oraz organizacji pozarządowych. Integracja i 

aktywizacja mieszkańców 

GRANT 25 000,00 € 

 

 

2.2.1-2 Ochrona i zachowanie materialnego i 

niematerialnego dziedzictwa lokalnego. 

GRANT 18 750,00 €  

 

3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej  

KONKURS 14 315,55 € 

GRANT 75 000,00 € 
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3.2.1-2 Promocja obszaru w oparciu o 

lokalne walory krajobrazowe, historyczne 

oraz kulturowe oraz lokalne produkty i 

usługi. 

GRANT 25 000,00 € 

 

II 

 

1.1.1 n.d 

 

1.1.2 n.d 

 

2.1.1-2 Podniesienie kompetencji 

indywidualnych i społecznych mieszkańców 

oraz organizacji pozarządowych. Integracja i 

aktywizacja mieszkańców 

GRANT 16 774,50 € 

 

2.2.1-2 Ochrona i zachowanie materialnego i 

niematerialnego dziedzictwa lokalnego. 

GRANT 12 811,00 €  

 

3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej  

GRANT 60 765,25 € 

 

3.2.1-2 Promocja obszaru w oparciu o 

lokalne walory krajobrazowe, historyczne 

oraz kulturowe oraz lokalne produkty i 

usługi. 

GRANT 17 381,50 € 

 

   

2019 

I 

 

1.1.1 n.d 

 

1.1.2  n.d 

 

2.1.1-2,2.2.1-2 n.d 

 

3.1.1 n.d. 

   

II 

 

1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących 

działalność gospodarczą 

KONKURS 168 750,00 €  

 

1.1.2  Wzmocnienie potencjału rozwojowego 

przedsiębiorstw 

KONKURS 348 781,75 € 312 933,65 € 

 

3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej  

KONKURS 241 905,85 €  

 

 

   

2020 I 

 

1.1.1 Wsparcie podmiotów podejmujących 

działalność gospodarczą 

KONKURS z udziałem oszczędności 

ponaborowych 

 

1.1.2  Wzmocnienie potencjału rozwojowego 

przedsiębiorstw 

KONKURS z udziałem oszczędności 

ponaborowych 

348 781,75 €  35 848,10 € 

 

2.1.1-2,2.2.1-2 Integracja i aktywizacja 

mieszkańców w tym ochrona i zachowanie 
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materialnego i niematerialnego dziedzictwa 

lokalnego. 

GRANT 35 000,00 € 

 

3.1.1 Rozwój infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej  

KONKURS 6 008,65 € 

GRANT 65 821,66 €  

KONKURS/GRANT 71 830,31 € 

 

3.2.1-2 Promocja obszaru w oparciu o 

lokalne walory krajobrazowe, historyczne 

oraz kulturowe oraz lokalne produkty i 

usługi. 

GRANT 32 618,50 € 

 

Konkurs – z udziałem oszczędności 

ponaborowych  i przesunięć konkursowych 

(odpowiednia dla wszystkich 

wyszczególnionych w LSR zakresów 

tematycznych) 

 

II 

 

Konkurs – z udziałem oszczędności 

ponaborowych  i przesunięć konkursowych 

(odpowiednia dla wszystkich 

wyszczególnionych w LSR zakresów 

tematycznych) 

 

   

2021 

I 

 

Konkurs – z udziałem oszczędności 

ponaborowych  i przesunięć konkursowych 

(odpowiednia dla wszystkich 

wyszczególnionych w LSR zakresów 

tematycznych) 

 

   

II 

 

Konkurs – z udziałem oszczędności 

ponaborowych  i przesunięć konkursowych 

(odpowiednia dla wszystkich 

wyszczególnionych w LSR zakresów 

tematycznych) 

 

   

2022 
I -    

II -    

2023 
I -    

II -    


