
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

 

Poddziałanie: 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

rok 

naboru 
półrocze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
1
 

EFRROW
2
 E EF EFMR

2 

2016 

I. -    

II. 

Konkursy: 

1. Rozwój podmiotów gosp.: 556 629,00 zł  (139 157,25 €). 

2. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych: 450 000,00 zł 

    (112 500,00 €). 

3. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby 

    do  29. roku życia: 50 000,00 zł  (12 500,00 €). 

- - - 

2017 

I. 

Konkursy: 

1. Rozwój podmiotów gosp.: 231 210,00 zł  (57 802,50 €). 

2. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych: 225 000,00 zł 

   (56 250,00 €). 

3. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby  

    do  29. roku życia: 0,00 zł (0,00 €). 

4. Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności  

    mieszkańców: 200 000,00 zł (50 000,00 €). 

- - - 

II. 

Konkursy: 

1. Rozwój podmiotów gospodarczych: 0,00 zł (0,00 €). 

2. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych: 75 000,00 zł 

    (18 750,00 €). 

3. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez osoby    

   do   29. roku życia: 200 000,00 zł (50 000,00 €). 

4. Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności  

    mieszkańców: 562 902,00 zł (140 725,50 €). 

 

Projekty grantowe: 

Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu: 236 277,00 zł 

(59 069,25 €). 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

                                                 
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. 



 

2018 

I. 

Konkursy: 

1. Rozwój podmiotów gospodarczych: 273 066,00  zł 

   (68 266,50 €). 

2. Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności  

    mieszkańców: 0,00 zł  (0,00 €). 

 

Projekty grantowe: 

Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych:  

205 617,00 zł  (51 404,25 €). 

- - - 

II. 

Konkurs: 

1. Rozwój podmiotów gospodarczych: 185 397,00  zł 

    (46 349,25 €). 

2. Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności  

     mieszkańców: 200 000,00 zł  (50 000,00 €). 

 

Operacja własna: 

Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju 

gospodarczego – zakwaterowanie, usługi gastronomiczne, 

kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy i detaliczny: 

44 232,00 zł  (11 058,00 €). 

 

Projekty grantowe: 

Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom:  

248 000,00 zł  (62 000,00 €). 

- - - 

2019 

I. - - - - 

II. 

Konkurs: 

1. Rozwój podmiotów gospodarczych: 203 698,00  zł 

    (50 924,50 €). 

2. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych: 480 000,00 zł 

    (120 000,00 €). 

3. Infrastruktura niekomercyjna tworząca warunki do 

    aktywności mieszkańców: 102 972,00 zł  (25 743,00 €). 

 

Projekty grantowe: 

Budowanie więzi i współpracy międzygminnej: 250 000,00 zł 

(62 500,00 €) 

- - - 

2020 

I. - - - - 

II. 
Konkurs: 

Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych: 752 654,04 zł 
- - - 



(188 163,51 €) na który składają się środki w przedsięwzięciu 

LSR  442 144,80 zł (110 536,20 €) + wyliczone różnice kursowe 

310 509,24 zł  (77 627,31 €). 

 

Projekty grantowe: 

NGO dla mieszkańców: 165 000,00 zł  (41 250,00 €). 

2021-

2023 

I. - - - - 

II. - - - - 

 


