
 

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 – 

75 000 euro 
-rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa – 

 270 029,25euro 

-  operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej  

– 308547,12 euro  

   

2017 

I 

-premia na utworzenie 

nowego  

przedsiębiorstwa – 

37 500 euro 

-rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa –  

243321,75euro 

- projekt grantowy – 

operacje polegające na 

utworzeniu nowych lub  

przebudowie obiektów  

lub miejsc  

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej i 

kulturalnej – 70363,50 

euro 

   

II 

-premia na utworzenie 

nowego  

przedsiębiorstwa – 

75 000,00 euro 
-  operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej – 

215049,89 euro 

 

   



 

 - projekt grantowy – 

organizacja wydarzeń, 

imprez, wydawnictw i 

warsztatów 

kultywujących i 

promujących lokalne 

dziedzictwo obszaru 

LGD – 69738,50 euro 

2018 
I 

 - premia na utworzenie       

nowego 

przedsiębiorstwa – 

 25 000  euro 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa- 

148 392,00 euro 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej – 126977,10 

euro 

projekt grantowy – 

doposażenie zespołów i 

grup kultywujących 

lokalne dziedzictwo – 

49999,50 euro 

   

II     

 2019 
I 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej  119175,75 

euro 

- premia na utworzenie       

nowego 

przedsiębiorstwa – 

37 500,00 euro 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa-  

75 000,00 euro 

   

II     

2020 I 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej  - 40 140,00 

euro 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa-  

175 367,50 euro 

-premia na utworzenie       

nowego 

przedsiębiorstwa  

37 500,00 euro 

 

   



 

 

II 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej 

i drogowej  - 

100 008,64 euro 

- rozwój istniejącego 

przedsiębiorstwa-

120 389,50 euro 

   

2021 

I 

operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej i 

drogowej  - 203 792 ,25 

euro 

 

   

II 

-operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej i 

drogowej  - 396 152,01 

euro 

-premia na utworzenie 

nowego  

przedsiębiorstwa – 

200 000,00 euro 

 

   

2022 

I     

II 

-premia na utworzenie 

nowego  

przedsiębiorstwa 

84918,34 euro 

 

-operacje dotyczące 

nowych lub 

przebudowanych 

obiektów lub miejsc 

infrastruktury 

turystycznej, 

rekreacyjnej, kulturalnej i 

drogowej  - 93 048,72 

 

   

2023 
I     

II     


