
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 

półroc

ze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II  

Typ 6 – programy 

aktywności 

lokalnej/  

805 686,37 zł 

Typ 1 – 

kolektory/  

2 672 534,73 zł 

 

 

2017 

I 

– p.2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości 

na terenie LGD 

(podejmowanie 

działalności 

gospodarczej)/ 

250 000,00 zł 

 

– p.2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości 

na terenie LGD 

(rozwijanie 

działalności 

gospodarczej)/ 

656 878,00 zł 

 

- p.3.2.2.  

Budowa lub 

przebudowa dróg/ 

2 626 200,00 zł 

Typ 3 – rozp. 

działalności gosp. 

0,00 zł  

 

Typ 4 -  edukacja 

przedszkolna  

181 161,17 zł 

 

 

 

Typ 9 – 

rewitalizacja 

małej skali / 

467 823,37 zł  

 

Typ 10 - 

inwestycje w 

infrastrukturę 

wychowania 

przedszkolnego/ 

365 609,00 zł  

 

II 

–p.3.2.4. Rozwój 

małej infrastruktury 

pełniącej funkcje 

kulturalne, 

rekreacyjne/ 

1 268 800,00 zł 

 

- p.2.1.2. 

Współpraca na 

rzecz promocji 

produktów 

lokalnych 

Typ 1 – programy 

podnoszące 

aktywność i 

mobilność 

zawodową  

/ 0,00 zł ( nie 

wpłynął żaden 

wniosek) 

 

Typ 5 – wsparcie 

małych szkół  

755 000,00 zł  

Typ 7 – 

dziedzictwo 

kulturowe  

 993 914,15 zł  

 

Typ 8 -  

projekty z 

zakresu 

infrastruktury 

społecznej/  

787 608,00 zł  

 

 



 

(promowanie 

obszaru LSR)/ 

139 000,00 zł  

- p.2.1.3. Budowa 

sieci inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego/ 0,00 zł 

(nabór anulowany) 

 

 

Typ 6 – programy 

aktywności 

lokalnej 

1 855 913,63 zł 

Typ 9 – 

rewitalizacja 

małej skali/  

747 893,63 zł  

2018 
I 

– p.2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości 

na terenie LGD 

(podejmowanie 

działalności 

gospodarczej)/  

809 122,00 zł 

 

- p.2.1.2. 

Współpraca na 

rzecz promocji 

produktów 

lokalnych 

(promowanie 

obszaru LSR)/ 

30 000,00 zł  

 

- p.2.1.3. Budowa 

sieci inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego/  

220 000,00 zł  

 

 

Typ 1 – programy 

podnoszące 

aktywność i 

mobilność 

zawodową/ 

723 000,00 zł 

 

Typ 3 – rozp. 

działalności gosp. 

512 000,00 zł  

 

Typ 4 -  edukacja 

przedszkolna  

481 838,83 zł 

 

Typ 9 – wsparcie 

usług 

opiekuńczych dla 

osób  

niesamodzielnych 

/ 1 176 000,00 zł 

 

Typ 10 – 

działania 

skierowane do 

rodzin 

/991 815,00 zł 

Typ 7 – 

dziedzictwo 

kulturowe  

167 612,12 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II     

2019 
I     

II     

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


