
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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 
Ogłoszenie 

wszystkich  

naborów w 

październiku 

 

 Nabór 

wszystkich 

rodzajów 

projektów 

od  

 02 listopada 

2016 r.   

 do  

21 listopada 

2016 r. 

1. Zakładanie działalności gospodarczej – 

1 000 000,00;  

2. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

750 000,00; 

3. Remont zabytków – 330 000,00; 

4. Obiekty wyposażone lub przystosowane do 

działalności  kulturalnej, artystycznej i integracyjnej 

– 600 000,00; 

5. Obiekty wybudowane, przebudowane, 

rozbudowane, adoptowane do celów turystycznych, 

rekreacyjnych lub sportowych – 840 000,00; 

6. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej – 

350 000,00;  

7. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje 

społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia – 

250 000,00 

 

 

 

 

2017 I 
GRANTY - Wydarzenia promujące obrzędowość , 

twórczość lokalną lub kulinaria – 300 000,00  
   



II     

2018 

I 

1. GRANTY - Wydarzenia promujące obrzędowość , 

twórczość lokalną lub kulinaria – 202 923,00; 
2.GRANTY – Wykorzystanie dostępnych mediów w 

informacji i promocji zasobów  obszaru – 

300 000,00. 

3. Rozwijanie działalności gospodarczej –  

171 043,00; 

4.Remont zabytków – 77 753,04; 

5. Obiekty wyposażone lub przystosowane do 

działalności  kulturalnej, artystycznej i integracyjnej 

– 182 280,25; 

6. Obiekty wybudowane, przebudowane, 

rozbudowane, adoptowane do celów turystycznych, 

rekreacyjnych lub sportowych – 112 012,04; 

7. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej – 

350 000,00;  

8. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje 

społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia – 

113 024,94 

 

 

 

 

II 

1. Zakładanie działalności gospodarczej – 

1 000 000,00;  

2. Rozwijanie działalności gospodarczej –  

1 525 000,00; 

3. Obiekty wyposażone lub przystosowane do 

działalności  kulturalnej, artystycznej i integracyjnej 

– 400 000,00; 

4. Obiekty wybudowane, przebudowane, 

rozbudowane, adoptowane do celów turystycznych, 

rekreacyjnych lub sportowych – 405 000,00; 

5. Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej – 

350 000,00;  

6. Wyposażenie obiektów pełniących funkcje 

społeczne w nowoczesny sprzęt i urządzenia – 

150 000,00 

 

 

 

 



 

2019 

I     

II  

 

 

  

 

2020 
I     

II     

2021 I     


