
Korekta z dnia 09.05.2017 r. Załącznika nr 2 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność nr 00019-6933-UM0310021/15:  
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 
półrocz

e 
 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 

1.Podejmowanie działalności gospodarczej 
przyczyniającej się do zaspokojenia 
potrzeb społeczności lokalnej (1.1.2)–560 
tys.(nabór tematycznych dla osób z grup 
defaworyzowanych) 
2.Rozwój przedsiębiorczości w zakresie 
turystyki, rekreacji, kultury i przetwórstwa 
(3.1.1)–1 995 tys.(nabór tematycznych 
według rodzajów działalności 
gospodarczej) 
3. Rozwój miejsc spotkań i integracji 
mieszkańców wzmacniających kapitał 
społeczny (2.1.1)- 1 152 140,55 zł 
 

   

2017 

I 

1. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie 
turystyki i rekreacji (3.1.3) - 1 710 tys. zł 

2. Rozwój istniejących mikro i małych firm 
z poszanowaniem walorów środowiska 
naturalnego (1.1.1) - 859 tys. zł 

3. Rozwój miejsc spotkań i integracji 
mieszkańców wzmacniających kapitał 
społeczny (2.1.1) - 491 359,45  zł 

4. Podejmowanie działalności 
gospodarczej przyczyniającej się do 
zaspokojenia potrzeb społeczności 
lokalnej (1.1.2)–560 tys. zł (nabór 
tematycznych dla osób z grup 
defaworyzowanych) 

   

II 

1. Promocja obszaru LGD z 
wykorzystaniem potencjału 
turystycznego i kulturowego (3.1.2) - 
102 tys. zł 

2. Rozwój infrastruktury i usług w 
zakresie turystyki i rekreacji (Grant, 
3.1.3) - 285 tys. zł 

3. Kultywowanie lokalnych tradycji i 
historii (Grant, 2.2.1) - 266 tys. zł 

 

   



 

2018 

I 

1. Podejmowanie działalności 

gospodarczej przyczyniającej się do 

zaspokojenia potrzeb społeczności 

lokalnej (1.1.2) - 240  tys. 

 

  

II 

1. 1. Rozwój miejsc spotkań i integracji 

mieszkańców wzmacniających kapitał 

społeczny (Grant, 2.1.1) – 199,5 tys. 

   

2019 
I 

1. Promocja obszaru LGD z 

wykorzystaniem potencjału 

turystycznego i kulturowego (3.1.2) - 

50 tys. 

2. Podejmowanie działalności 

gospodarczej przyczyniającej się do 

zaspokojenia potrzeb społeczności 

lokalnej (1.1.2)–560 tys.(nabór 

tematycznych dla osób z grup 

defaworyzowanych) –  80 tys. zł 

   

II     

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     


