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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 alokacja

1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

 

I 

 

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

 

II 

 

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

 

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

2017 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 

Zakładanie 
nowych firm na 

obszarze  LSR/     

660 000,00 zł 

 

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

 
Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej na 
obszarze LSR/  

61 937,00 zł 

 

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

 

Budowa lub 

przebudowa 
infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej na 

obszarze LSR/      

2 042 151,50 zł 
 

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

 
 

 

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

 

 
 

 

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

 

 

 

 

II 

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

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

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

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

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

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

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

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

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zakładanie 

nowych firm na 

obszarze LSR/  

2 100 000,00 zł 
 

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

 

Rewitalizacja wsi na 

obszarze LSR/  

4 441570,86 zł           

 
 

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



2 

 

 

 

 

 

 

 

I 

 
Tworzenie 

inkubatorów 

przetwórstwa 
lokalnego 

produktów 

rolnych na 
obszarze LSR/           

0,00 zł 

 

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

 

Budowa  lub 

przebudowa 
infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej na 
obszarze LSR/       

654 590,61 zł 

 

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

  

 

 

 

 

  

 

 

      II 

Realizacja 

przedsięwzięć 
edukacyjnych, 

kulturalnych oraz 

integracyjnych/  
200 000,00 zł 

Aktywizacja 

społeczno- 
zawodowa 

mieszkańców 

obszaru LSR 
2 100 000,00 zł 

 

 

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

 

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

Opracowanie 
publikacji oraz 

materiałów 

informacyjno-
promocyjnych/ 

300 000,00 zł 

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

 

2019 

 

 

 

 

 

I  

 
Zakładanie 

nowych firm na 

obszarze LSR/  
1 740 000,00 zł 

 

Aktywizacja 
społeczno- 

zawodowa 

mieszkańców 
obszaru LSR 

850 000,00 zł 

Rewitalizacja wsi na 
obszarze LSR/             

5 058 429,14 zł 
---------------- 

 
Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej na 
obszarze LSR/  

738 063,00 zł 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

Budowa  lub 

przebudowa 
infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej na 
obszarze LSR/   

803 257,89 zł       

 

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

 

Opracowanie 

publikacji oraz 

materiałów 

informacyjno-

promocyjnych 
100 000,00 zł 

 

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



3 

 

 

 

 

 

Realizacja 

przedsięwzięć 
edukacyjnych, 

kulturalnych oraz 

integracyjnych 
100 000,00 zł 

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

 

Tworzenie 
inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego 
produktów 

rolnych na 

obszarze LSR/   
500 000,00 zł 

          

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

2020 

 

 

I  

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

 
Aktywizacja 

społeczno- 

zawodowa 
mieszkańców 

obszaru LSR 

850 000,00 zł  

 

 

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

 

 

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

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

2021 

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

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

2022 

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

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

2023 

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

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


