
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 

Podejmowanie działalności gospodarczej/ 
1 200 000,00 zł 

Rozwój działalności gospodarczej/  

1 300 000,00 zł 

 

Opracowanie i wydanie materiałów 

promocyjnych - granty/ 200 000,00 zł 

Popularyzacja innowacyjnych narzędzi 

promujących region - granty/ 10 000,00 zł 

 

Budowa lub przebudowa obiektów 

kulturalnych/ 200 000,00 zł 

   

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Budowa, przebudowa, rewitalizacja, 

wyposażenie, oznakowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego - granty/ 

100 000,00 zł 

Wspieranie lokalnych twórców - granty/ 

25 668,00 zł 

Wspieranie/aktywizowanie organizacji 

pozarządowych, grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych - granty/ 179 999,86 zł 

Organizacja imprez lokalnych - granty/ 

220 000,00 zł 

Działania wspierające grupy defaworyzowane 

- granty/ 63 000,00 zł 

   

2018 I 

Podejmowanie działalności gospodarczej/ 
1 800 000,00 zł 

Rozwój działalności gospodarczej/ 
1 700 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku/ 1 646 333,00 zł 

Budowa, przebudowa, rewitalizacja, 

wyposażenie, oznakowanie obiektów 

dziedzictwa kulturowego/ 270 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku - granty/ 230 000,00 zł 

Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla 

oddolnych inicjatyw lokalnych w tym 

wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych 

praktyk, rozwój tożsamości - granty/ 

147 444,33 zł 

Wspieranie/aktywizowanie organizacji 

pozarządowych, grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych - granty/ 217 777,68 zł 

Budowa lub przebudowa infrastruktury 

turystycznej - granty/ 234 000,00 zł 

 

   



 

II 

Tworzenie lub rozwój inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego/ 500 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa infrastruktury 

turystycznej/ 100 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa infrastruktury 

turystycznej - operacja własna/ 40 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa obiektów 

kulturalnych - granty/ 52 450,00 zł 

Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla 

oddolnych inicjatyw lokalnych w tym 

wymiana doświadczeń, poznawanie dobrych 

praktyk, rozwój tożsamości - granty/ 
217 788,67 zł 

Działania wspierające grupy defaworyzowane 

- granty/ 66 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku - granty/ 300 000,00 zł 

   

2019 

I 

Budowa lub przebudowa obiektów 

kulturalnych/ 140 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku - granty/ 175 000,00 zł 

Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku - granty/ 290 000,00 zł 

Organizacja imprez lokalnych - granty 

/290 000,00 zł 

Organizacja imprez lokalnych - granty/ 

280 000,00 zł 

Wspieranie/aktywizowanie organizacji 

pozarządowych, grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych - granty/ 187 871,79 zł 

   

II 

Budowa lub przebudowa miejsc rekreacji i 

wypoczynku - granty/ 280 000,00 zł 

Organizacja imprez lokalnych - granty/ 

220 000,00 zł 

Wspieranie/aktywizowanie organizacji 

pozarządowych, grup inicjatywnych, grup 

nieformalnych - granty/ 116 666,67 zł 

   

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


