
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 

 
Podniesienie aktywności gospodarczej na 
terenie LGD 
Przedsięwzięcie LSR 3.1.1 – 500.000,00 zł 
(Podejmowanie działalności gospodarczej), 

  

   

2017 

I 

 

 
Podniesienie aktywności gospodarczej na 
terenie LGD  
Przedsięwzięcie LSR 3.1.2 –600 000,00 zł 
(Rozwijanie działalności gospodarczej),  
 
 

   

II 

 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej.   
Przedsięwzięcie LSR 2.1.1. 990 000,00 zł 
(pozostałe operacje)    
 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej.   
Przedsięwzięcie LSR 2.2.1 
985 500,00 zł (pozostałe operacje)  
 
 
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym 
produktów  lub usług lokalnych  
Przedsięwzięcie LSR 1.2.1  
80 995,00 zł (pozostałe operacje)   
 
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych; 
Przedsięwzięcie  LSR 1.1.1 
130 784,00 zł (projekt grantowy)  
 

   



 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego- 
Przedsięwzięcie  LSR 1.1.2  
109 113,00 zł (projekt grantowy)  
 
Podniesienie aktywności gospodarczej na 
terenie LGD 
Przedsięwzięcie LSR 3.1.1 – 500.000,00 zł 
(Podejmowanie działalności gospodarczej), 

 

2018 I 

 
Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez 
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 
zakresie ochrony środowiska i zmian 
klimatycznych, także z wykorzystaniem 
rozwiązań innowacyjnych, zachowanie 
dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru 
objętego LSR, w tym produktów lub usług 
lokalnych. 
Przedsięwzięcie  LSR  1.2.2 oraz 1.3.1.  
235 605,00  zł- projekt grantowy   
 

   

2019 

I 

 
Podniesienie aktywności gospodarczej na 
terenie LGD 
Przedsięwzięcie LSR 3.1.1 – 500.000,00 zł 
(Podejmowanie działalności gospodarczej),  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 
Podniesienie aktywności gospodarczej na 
terenie LGD  
Przedsięwzięcie LSR 3.1.2 –678 003,00 zł 
(Rozwijanie działalności gospodarczej),  
 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego- 
Przedsięwzięcie 1.1.2.- 90 000,00 zł- projekt 
grantowy 

 

   

2020 
I 

 

 
   

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


