
 

Załącznik nr 2: 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 alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

I     

II 

-premia na utworzenie 

nowego  

przedsiębiorstwa – 

300 000 zł 

-rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa – 

 1 080 117  zł 

-  operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej  

– 1.234 188,49  zł 

   

2017 

I 

-premia na utworzenie 

nowego  

przedsiębiorstwa – 

150 000 zł 

-rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa –  

973 286,99 zł  

- projekt grantowy – 

operacje polegające na 

utworzeniu nowych lub  

przebudowie obiektów  

lub miejsc  

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej i 

kulturalnej – 

281 454,00 zł 

   

II 

-premia na utworzenie 

nowego  

przedsiębiorstwa – 

300 000 zł 

-  operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej – 

860 199,54 

 

   



 

 - projekt grantowy – 

organizacja wydarzeń, 

imprez, wydawnictw i 

warsztatów 

kultywujących i 

promujących lokalne 

dziedzictwo obszaru 

LGD – 278 954,00 zł 

2018 
I 

 - premia na utworzenie       

nowego 

przedsiębiorstwa – 

100 000 zł 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa- 

593 568,00,00zł 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej – 507 908,41 

zł 

projekt grantowy – 

doposażenie zespołów i 

grup kultywujących 

lokalne dziedzictwo – 

199 998 zł 

   

II     

 2019 
I 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej  476 703,00 

- premia na utworzenie       

nowego 

przedsiębiorstwa – 150 

 000 zł 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa-  

300 000 ,00zł 

   

II     

2020 I 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, 

kulturalnej i drogowej  

- 160 594,56 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa- 

933 028,01 

-premia na utworzenie       

nowego 

przedsiębiorstwa – 150 

 000 zł 

 

 

   



 

 

II 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, 

kulturalnej i drogowej  

- 400 000 zł 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa-250 

000 

   

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


