
  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 

 

Razem: 3 655 000,00 zł 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 106 158,99 € 

2. Rozwój działalności gospodarczej – 

43 244,82 € 

3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 

133 702,94 € 

4. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego – 0,00 € 

5. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 66 487,72 € 

6. Wsparcie włączenia społecznego poprzez 

organizację kampanii aktywizujących i 

integrujących lokalną społeczność, w tym 

grupy defaworyzowane – 0,00 € 

 

Razem: 349 594,47 € 

   

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 

 

Razem: 2 995 000,00 zł 

1.  Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 155 927,40 € 

2. Rozwój działalności gospodarczej –           

65 742,08 € 

3.  Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 

176 722,37 € 

4. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 21 166,85 € 

 

Razem: 419 558,70 € 

   

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 

 

Razem: 550 000,00 zł 

 

1. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 

60 894,01 € 

2. Wsparcie włączenia społecznego poprzez 

organizację kampanii aktywizujących i 

integrujących lokalną społeczność, w tym 

grupy defaworyzowane – 0,00 € 

 

Razem: 60 894,01 € 

   

II 

1. Wsparcie włączenia społecznego poprzez 

organizację kampanii aktywizujących i 

integrujących lokalną społeczność, w tym 

grupy defaworyzowane – 50 000,00 zł 

 

1. Wsparcie włączenia społecznego poprzez 

organizację kampanii aktywizujących i 

integrujących lokalną społeczność, w tym 

grupy defaworyzowane – 0,00 € 
   



  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. 

 

2019 

I 

 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 345 160,28 zł 

2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej – 766 343,00 zł 

3. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 174 182,11 zł 

 

Razem: 1 209 859,28 zł 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 86 290,07 € 

2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej – 191 585,75 € 

3. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 24 589,00 € 

 

Razem: 302 464,82 € 

   

II 

1. Rozwój działalności gospodarczej –     

408 738,84 zł 

2. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 594 849,28 zł 

3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej –  53 882,52 zł 

4. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 54 436,36 zł 

 

Razem: 1 112 699 zł 

1. Rozwój działalności gospodarczej – 

102 184,71 € 

2. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 148 712,32 € 

3. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej – 13 470,63 € 

4. Rozwój i rewitalizacja lokalnych 

obiektów świadczących o lokalnej tradycji, 

kulturze i historii – 13 609,09 € 

 

Razem: 278 174,75 € 

   

2020 

I  
 

   

II 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 617 560,76 zł 

2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej –  634 263,70 zł 

 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 154 390,19 € 

2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej –  0,00 € 

 

   

2021 

I  
 

   

II 
Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej –  507 289,32 zł 

Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej –  126 822,33 € 
   

2022 

I 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 1 346 351,48 zł 

2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej –  1 878 804,52 zł 

 

1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej – 336 587,87 € 

2. Tworzenie i rozwój ogólnodostępnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej 

lub kulturalnej – 469 701,13 € 

 

   

II  
 

   

2023 

I  
 

   

II  
 

   


