
  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. 

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 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 800 000,00 zł 

2. Rozwój działalności gospodarczej – 

555 000,00 zł 

3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 

1 400 000,00 zł 

4. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego – 500 000,00 zł 

5. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 350 000,00 zł 

6. Wsparcie włączenia społecznego 

poprzez organizację kampanii 

aktywizujących i integrujących lokalną 

społeczność, w tym grupy defaworyzowane 

– 50 000,00 zł 

 

   

2017 

I     

II 

1.  Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 1 100 000,00 zł 

2. Rozwój działalności gospodarczej –           

895 000,00 zł 

3.  Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 

800 000,00 zł 

4. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 200 000,00 zł 

   

2018 I 

1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 

500 000,00 zł 

2. Wsparcie włączenia społecznego 

poprzez organizację kampanii 

aktywizujących i integrujących lokalną 

społeczność, w tym grupy defaworyzowane 

– 50 000,00 zł 
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hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. 
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II 

1. Wsparcie włączenia społecznego oprzez 

organizację kampanii aktywizujących i 

integrujących lokalną społeczność, w tym 

grupy defaworyzowane – 50 000,00 zł 

   

2019 

I 

 

 Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 456 000,00 zł 

 Tworzenie i rozwój 

ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub kulturalnej – 

763 285,07 zł 

 Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 174 182,11 zł 

 

   

II 
• Rozwój działalności 

gospodarczej - 561 719,00 zł 
   

2020 

I     

II     

2021 

I     

II     

2022 

I     

II     

2023 

I     

II     


