
 

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez LGD. 

                                                 
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 

półro
cze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

I 
 

 
   

II 

Przedsięwzięcie 1.1.3 = 0,00 zł.   
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną generujące 
powstanie nowych miejsc pracy; 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 = 0,00 zł.  
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną; 
 

   

2017 

I 

Przedsięwzięcie 2.1.2 = 0,00 zł.  Działania 
integrujące społeczności lokalne, oraz 
animujące ich współpracę w tym 
przedsięwzięcia innowacyjne; 
 

Przedsięwzięcie 2.1.3 = 0,00 zł. 
Wydarzenia i wydawnictwa promujące 
obszar bądź wzbogacające wiedzę o 
lokalnych zasobach i dziedzictwie; 

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 = 540.000 zł. 
Wsparcie na rozwój działalności 
gospodarczej;  

 

Przedsięwzięcie 1.1.3 = 1.381.017,00 zł.  
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną generujące 

powstanie nowych miejsc pracy; 

 

Przedsięwzięcie 1.1.1 = 300.000 zł. 
Premie na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej;   

   

II 

Przedsięwzięcie 1.1.1 = 250.000,00 zł. 
Premie na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej;   

 

   



Przedsięwzięcie 1.1.2 = 178.181,00 zł. 
Wsparcie na rozwój działalności 
gospodarczej;  

 

Przedsięwzięcie 2.1.2 = 0,00 zł Działania 
integrujące społeczności lokalne, oraz 
animujące ich współpracę w tym 
przedsięwzięcia innowacyjne; 
 
Przedsięwzięcie 2.1.3 = 0,00 zł. 
Wydarzenia i wydawnictwa promujące 
obszar bądź wzbogacające wiedzę o 
lokalnych zasobach i dziedzictwie; 

 

2018 

I 

Przedsięwzięcie 2.1.2 = 510.000,00 zł. 
Działania integrujące społeczności lokalne, 
oraz animujące ich współpracę w tym 
przedsięwzięcia innowacyjne; 
 

Przedsięwzięcie 2.1.3 = 300.000,00 zł. 
Wydarzenia i wydawnictwa promujące 
obszar bądź wzbogacające wiedzę o 
lokalnych zasobach i dziedzictwie; 

 

Przedsięwzięcie 1.1.3 = 1 031 353,00 zł.  
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną generujące 
powstanie nowych miejsc pracy; 

 

Przedsięwzięcie 1.1.3 = 525.004,00 zł.  
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną generujące 
powstanie nowych miejsc pracy; 

 

Przedsięwzięcie 2.1.1 = 405.000,00 zł. 
Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 
turystyczną bądź rekreacyjną;  
 

   

II 

Przedsięwzięcie 1.1.1 = 450.000,00 zł. 
Premie na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej;  

 

Przedsięwzięcie 1.1.2 = 271.813,00 zł. 
Wsparcie na rozwój działalności 
gospodarczej;  

 

 

   

2019 I 

Przedsięwzięcie 2.1.3 = 278.200 zł. 
Wydarzenia i wydawnictwa promujące 
obszar bądź wzbogacające wiedzę o 

   



 

 

 

 

lokalnych zasobach i dziedzictwie; 

II     

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


