
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

 

rok naboru 

 

półrocze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

 

EFRROW2 EFS2 

E

F

R

R
2 

EFMR2 

 

 

 

2016 

I  

 

   

 

 

II 

- zakładanie działalności gospodarczej  

 

   

 

 

 

2017 

 

I 

 

 

   

 

II 

- zakładanie działalności gospodarczej –  

- rozwijanie działalności gospodarczej –- 

działania edukacyjne  

- zachowanie dziedzictwa lokalnego-   

 

   

 

2018 

I - działania edukacyjne (operacja własna)  

- infrastruktura turystyczna, rekreacyjna  

i kulturalna  

- promocja obszaru w tym produktów  

i usług lokalnych  

   

II - zachowanie dziedzictwa lokalnego 

 

   

 

2019 

I -zakładanie działalności gospodarczej  

 

-rozwijanie działalności gospodarczej  

- przetwórstwo rolno-spożywcze  

   

II - zachowanie dziedzictwa lokalnego  

- promocja obszaru w tym produktów  

i usług lokalnych  

-infrastruktura turystyczna, rekreacyjna  

i kulturalna  

   

 

2020 

I -zakładanie działalności gospodarczej -    

II -promocja obszaru w tym produktów  

i usług lokalnych  

-zakładanie działalności gospodarczej  

-rozwijanie działalności gospodarczej  

   

 

2021 

I - infrastruktura turystyczna, rekreacyjna  

- 176 075,17 € 

-rozwijanie działalności gospodarczej 

235 507, 59€ 

   

 
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. 



II  

 

   

  



 

2022 

I -zakładanie działalności gospodarczej – 

287 467, 76€ 

- infrastruktura turystyczna, rekreacyjna 

413 173,41€ 

-zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

18 581,88€*I 

- rozwijanie działalności gospodarczej 

133 553,45€*II 

   

II  

 

   

 

2023 

I  

 

   

II  

 

   

I. Do limitu pomocy w ramach Przedsięwzięcia: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, 

historycznego, przyrodniczego i turystycznego wynoszącego w obrębie wskaźnika: Liczba 

zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i 

dziedzictwa lokalnego wynoszącego 18 399,48€ dodano pozostałości w ramach tego przedsięwzięcia w 

obrębie wskaźnika :Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w 

wysokości 182,40€  co razem dało 18 581,88€ 

II. Do limitu pomocy w ramach Przedsięwzięcia: Konkurencyjna gospodarka lokalna w obrębie wskaźnika: 

Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa wynoszącego 

126 387,74€ dodano pozostałości z następujących Przedsięwzięć:  

1. Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej 4 805,97€ 

2. Działania służące edukacji (…) 7,20€ 

3. Promocja obszaru objętego LSR 1416,43€ 

4. Rozwój przetwórstwa rolno – spożywczego i zdrowej żywności w wysokości 936,11€ 

co razem dało 133 553,45€  

 

 

 

 
PODSUMOWANIE 

 

1. Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów pełniących 

funkcję kulturalno – społecznych ALOKACJA WYNOSI 399 105,33€ 

2. Liczba nowych, przebudowanych, wyremontowanych lub wyposażonych obiektów infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej ALOKACJA WYNOSI 1 122 864,79€ 

3. Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim    ALOKACJA 

WYNOSI 33 775,71€ 

4. Liczba zrealizowanych operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa lokalnego ALOKACJA WYNOSI 55160,43€ 

5. Działania służące edukacji społeczności lokalnej i podnoszenie wiedzy, kompetencji i umiejętności 

osób zaangażowanych w LSR  ALOKACJA WYNOSI 34 284,01€ 

6. Liczba wydarzeń/imprez ALOKACJA WYNOSI 49 404,51€ 

7. Liczba wydanych publikacji promujących lokalne zasoby ALOKACJA WYNOSI 48 074,20€ 

8. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa ALOKACJA 

WYNOSI 803 660,00€ 

9. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa ALOKACJA WYNOSI 834 644,69€ 

10. Rozwój przetwórstwa rolno spożywczego i zdrowej żywności ALOKACJA WYNOSI 87 026,33€ 

 

RAZEM    3 468 000,00€ 

 


