
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 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II     

2017 
I 

Konkursy: 

 Przedsięwzięcie I.1.1 

Wspieranie powstawania nowych 

przedsięwzięć gospodarczych i społecznych 

Kwota:500 tys. 

 Przedsięwzięcie I.3.1. 

Wspieranie rozwoju i powstawania nowych 

przedsiębiorstw 

Kwota: 1 050 000 zł (premie) 

                200 tys. (rozwój) 

 Przedsięwzięcie I.2.2 

Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój 

produktów lokalnych  

Kwota: 100 tys. 

  Granty: 

 Przedsięwzięcie I.2.1.  

Projekty innowacyjne w zakresie organizacji i 

zarządzania, usług szkoleniowych, doradczych 

w tym dla mieszkańców i lokalnych 

przedsiębiorców 

Kwota: 50 tys. 

 Przedsięwzięcie I.2.2 

Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój 

produktów lokalnych  

Kwota: 50 tys. 

   

II 
 

 
   

2018 I 

Konkursy: 

 Przedsięwzięcie I.4.1 

Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. 

Srebrnej ekonomii 

Kwota:100 tys. 

 Przedsięwzięcie I.3.1 

Wspieranie rozwoju i powstawania nowych 

przedsiębiorstw 

Kwota: 300tys. (rozwój) 

Granty: 

 Przedsięwzięcie I.4.2 

Projekty skierowane do grup 

defaworyzowanych 

Kwota: 50 tys. 

 Przedsięwzięcie I.4.1 

   



Projekty realizowane w ramach rozwoju tzw. 

Srebrnej ekonomii 

Kwota: 50 tys. 

 Przedsięwzięcie I.2.2 

Wzmocnienie kapitału społecznego oraz rozwój 

produktów lokalnych  

Kwota: 50 tys. 

 Przedsięwzięcie II.1.1 

Projekty służące promocji i rozwojowi 

turystyki, rekreacji i sportu , w tym działania 

promocyjne zasobów i potencjału obszaru LGD 

wobec obecnych i przyszłych mieszkańców 

oraz gości i turystów. 

Kwota: 50 tys. 

 Przedsięwzięcie II.4.1. 

Dobra jakość i dostępność komunikacyjna na 

obszarze LGD 

Kwota: 50 tys. 

II     

2019 
I 

Konkursy: 

 Przedsięwzięcie I.1.1 

Wspieranie powstawania nowych 

przedsięwzięć gospodarczych i społecznych 

Kwota:400  tys. 

 Przedsięwzięcie I.3.1 

Wspieranie rozwoju i powstawania nowych 

przedsiębiorstw 

Kwota: 850 tys. 

Granty: 

 Przedsięwzięcie II.3.1 

Inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne 

Kwota: 50 tys. 

   

II     

2020 

I 

 

 

Konkursy: 

 Przedsięwzięcie I.3.1 

Wspieranie rozwoju i powstawania nowych 

przedsiębiorstw 

Kwota: 500 tys. 

 Przedsięwzięcie II.2.1 

Tworzenie warunków do rozwoju kultury, 

turystyki, rekreacji i sportu 

Kwota: 650 tys. 

 Przedsięwzięcie II.2.2 

Przedsięwzięcia inwestycyjne służące ochronie 

walorów przyrodniczych, zachowaniu 

ekosystemów, ochronie zabytkowej 

miejscowości 

Kwota: 650 tys. 

   

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     
Budżet na nabory wniosków 

zgodnie z LSR 

 

5 700 000,00zł    



 


