
Korekta z dnia 12.11.2020 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 

półrocze 
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) – 130 990,20 EUR 
(nabór tematyczny dla osób z grup 
defaworyzowanych) 

2. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, 
rekreacji, kultury i przetwórstwa (3.1.1)(nabór 
tematyczny według rodzajów działalności 
gospodarczej) – 147 572,26 EUR  

3. Rozwój miejsc spotkań i integracji 
mieszkańców wzmacniających kapitał 
społeczny (2.1.1) –  247 110,57 EUR  

   

2017 
 
 

I 

4. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie 
turystyki i rekreacji (3.1.3) – 226 754,52  EUR  

1. Rozwój istniejących mikro i małych firm z 
poszanowaniem walorów środowiska 
naturalnego (1.1.1) – 65 517, 68 EUR 

2. Rozwój miejsc spotkań i integracji 
mieszkańców wzmacniających kapitał 
społeczny (2.1.1) –  43 562,66 EUR 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej 
przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej (1.1.2) – 112 761,42 EUR 
(nabór tematyczny dla osób z grup 
defaworyzowanych) 

   

II 

1. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie 
turystyki i rekreacji (Grant, 3.1.3)  
– 64 991,07 EUR  

2. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii 
(Grant, 2.2.1) –  31 100,29  EUR 

   

2018 
 

 
I 

1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem 
potencjału turystycznego i kulturowego (3.1.2)  
– 23 307,29 EUR 

2. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, 
rekreacji, kultury i przetwórstwa (3.1.1) – 
135 289,65 EUR (nabór tematyczny) 

3. Kultywowanie lokalnych tradycji i historii 
(Grant, 2.2.1) –  28 697,18 EUR  

   



 

II     

2019 
 
 

I 

1. Rozwój przedsiębiorczości w zakresie turystyki, 
rekreacji, kultury i przetwórstwa (3.1.1) –  
158 086,36  EUR  
(nabór tematyczny według rodzajów 
działalności gospodarczej) 

2. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie 
turystyki i rekreacji (3.1.3) –  63 637,41 EUR 

   

II 

1. Rozwój istniejących mikro i małych firm z 
poszanowaniem walorów środowiska 
naturalnego (1.1.1) – 120 435,26 EUR  

2. Podejmowanie działalności gospodarczej 
przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej (1.1.2) – 156 967,64 EUR 

3. Rozwój miejsc spotkań i integracji 
mieszkańców wzmacniających kapitał 
społeczny (2.1.1) –  153 075,34 EUR 

 

 

 

2020 

I 
1. Rozwój miejsc spotkań i integracji 

mieszkańców wzmacniających kapitał 
społeczny (Grant, 2.1.1) –  52 377,07 EUR 

   

II 

2. Rozwój istniejących mikro i małych firm z 
poszanowaniem walorów środowiska 
naturalnego (1.1.1) – 126 525,77 EUR 

3. Rozwój miejsc spotkań i integracji 
mieszkańców wzmacniających kapitał 
społeczny  (2.1.1) – 79 546,93 EUR 

4. Rozwój infrastruktury i usług w zakresie 
turystyki i rekreacji - przedsięwzięcie (3.1.3) – 
137 882,34 EUR 

   

2021 
I 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej 
przyczyniającej się do zaspokojenia potrzeb 
społeczności lokalnej (1.1.2) – 43 032,36 

2. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem 
potencjału turystycznego i kulturowego (3.1.2) 
– 12 500,00 EUR 

   

II     

2022 
I     

II     


