
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. 

 

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 dział. gosp./450 000,00 zł 

 
- - - 

2017 

I 
1. Projekty inwestycyjne/ 1 140 000,00 zł 

2.Rozwijanie działalności gospodarczej/ 1 000 000,00 zł 
- - - 

II 

1. Projekty inwestycyjne/ 1 020 000,00 zł 

 

 

 

- - - 

2018 

I 

1.Grant: Mała infrastruktura sportowo-rekreacyjna/ 

270 000,00 zł 

Wskaźnik: Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/zaadaptowanych obiektów 

pełniących funkcje sportowo-rekreacyjne 

 

2.Grant: Lokalne dziedzictwo kulturowe/270 000,00 zł 

Wskaźnik: Liczba podmiotów działających w sferze ochrony, 

zachowania i/lub promocji dziedzictwa lokalnego, które 

otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 

 

3. Grant: Publikacje/270 000,00 zł 

Wskaźnik: Liczba publikacji z zakresu ochrony, zachowania 

i/lub promocji dziedzictwa lokalnego 

 

4. Podejmowanie działalności gospodarczej/855 000,00zł 

Wskaźnik: Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa wykorzystującego lokalny 

potencjał i zasoby 

 

5. Rozwijanie działalności gospodarczej/800 000,00 zł 

Wskaźnik: Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystującego lokalny 

potencjał i zasoby oraz Liczba operacji ukierunkowanych na 

innowacje 

 

 

- - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



II 1.Projekty inwestycyjne/889 469,11zł 

Wskaźnik: Liczba wybudowanych/ 

rozbudowanych/zaadaptowanych obiektów pełniących 

funkcje sportowo-rekreacyjne: 403 469,11zł 

Wskaźnik: Liczba 

wybudowanych/rozbudowanych/zaadaptowanych  

 obiektów pełniących funkcje społeczno-kulturalne – 

486 000,00zł 

 

2.Projekt własny/45 000,00zł 

Wskaźnik: Liczba projektów własnych mających na celu 

wdrożenie Marki Lokalnej 

 

3.Projekt własny /45 000,00zł 

Wskaźnik: Lokalne produkty żywnościowe wypromowane 

przez LGD 

 

2019 

I 

 

 

1. Podejmowanie dział. gosp./400 000,00zł 

Wskaźnik: Liczba operacji polegających na utworzeniu 

nowego przedsiębiorstwa wykorzystującego lokalny 

potencjał i zasoby 

 

2. Rozwijanie dział. gosp./1 512 713,00zł 

Wskaźnik: Liczba operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa, wykorzystującego lokalny 

potencjał i zasoby 

 

3.Inkubator przetwórstwa lokalnego /450 000,00zł 

Wskaźnik: Liczba centrów przetwórstwa lokalnego 

 

4. Projekty inwestycyjne/ 513 076,90zł 

Wskaźnik: Liczba wybudowanych/ 

rozbudowanych/zaadaptowanych obiektów pełniących 

funkcje sportowo-rekreacyjne 

 

- - - 

II 

1.Projekt własny/45 000,00zł  

Wskaźnik: Liczba projektów własnych LGD mających na 

celu ochronę, zachowanie i/lub promocję dziedzictwa 

lokalnego 

 

2.Grant:Edukacja/270 000,00 zł 

Wskaźnik: Liczba operacji z zakresu ekologii lub 

edukacyjnych podnoszących kompetencje społeczności 

lokalnych 

 

3.Grant: Ekologia/270 000,00 zł 

Wskaźnik: Liczba operacji z zakresu ekologii lub 

edukacyjnych podnoszących kompetencje społeczności 

lokalnych 

 

 

- - - 

2020 I - - - - 



 
1. Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszeni naboru, należy wskazać 

hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. 

2. Jeśli dotyczy.  

II - - - - 

2021 
I - - - - 

II - - - - 

2022 
I  - - - 

II - - - - 

2023 
I - - - - 

II - - - - 


