
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 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
180.000  zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej  
129.423 zł 
Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji  
732.314  zł 
Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w 
zakresie włączenia społecznego  
387.096,94 zł 

   

2017 

I 

Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji  
270.000 zł 
Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR 
50.000 zł 
Podejmowanie działalności gospodarczej 
300.000  zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej  
358.807 zł 
 

   

II 

 

 

 

 

 

    

2018 

I 

 

 

 

Inwestycje w obszarze dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
150.000  zł 
Inicjatywy lokalne w sferze działalności 

społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej  

i prozdrowotnej wpływające na wzrost 

aktywności mieszkańców i włączające osoby z 

grup defaworyzowanych 

200.000  zł 

Rewitalizacja obiektów zabytkowych 
200.000 zł 

   



Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w 

zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych. 

50.000 zł 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
660.000 zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej 
699.770 zł 
Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR 
50.000 zł 
Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji  
347.686 zł  
 

 

II     

2019 

I 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
600.000  zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej 
478.000  zł 
Wspieranie tworzenia i rozwoju inkubatorów 
przetwórstwa lokalnego 
500.000 zł 
Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji  
300.000 . zł  
Inwestycje w obszarze dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
100.000 zł 
Inicjatywy lokalne w sferze działalności 

społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej  

i prozdrowotnej wpływające na wzrost 

aktywności mieszkańców i włączające osoby z 

grup defaworyzowanych 

200.000 zł 

Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w 

zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych. 

50.000 zł 

Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR 
50.000 zł 

   

II 

Wspieranie rozwoju sieci krótkich łańcuchów 
żywnościowych i rynków 
100.000 zł 
Rewitalizacja obiektów zabytkowych 
200.000 zł 

   

2020 I 

Inwestycje w obszarze dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
100.000 zł 
Inicjatywy lokalne w sferze działalności 

społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej  

i prozdrowotnej wpływające na wzrost 

aktywności mieszkańców i włączające osoby z 

grup defaworyzowanych 

   



 

 

200.000 zł 

Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w 

zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych. 

50.000 zł 

II     

2021 
I     

II     

2022 
I 

Podejmowanie działalności gospodarczej 
300.000 zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej 
294.000 zł 
Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji  
450.000 zł  
Inwestycje w obszarze dziedzictwa 
historycznego i kulturowego 
150.000 zł 
Inicjatywy lokalne w sferze działalności 

społecznej, kulturalnej, rekreacyjnej  

i prozdrowotnej wpływające na wzrost 

aktywności mieszkańców i włączające osoby z 

grup defaworyzowanych 

100.000 zł 

Szkolenia i inicjatywy edukacyjne w tym w 

zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, także z wykorzystaniem 

rozwiązań innowacyjnych. 

50.000 zł 

   

II     

2023 
I     

II     


