
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 

1.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i/lub rekreacyjnej/ 400000 zł 

2.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

kulturalnej/400000 zł 

3.Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją/ 150000 zł  

4.Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą/ 400000 zł 

5.Wsparcie do podmiotów rozwijających działalność gospodarczą 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych/ 

600000 zł 

   

2017 

I 

1.Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno – 

promocyjnych dotyczących obszaru LGD/ 70000 zł 

2.Organizacja imprez/akcji promujących lokalną kulturę/ 125000 zł 

3.Organizacja warsztatów służących zachowaniu lokalnego 

dziedzictwa/70000 zł 

4.Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, 

tradycje i obrzędy/170000 zł 

5.Organizacja działań aktywizacyjnych, integracyjnych oraz 

rekreacyjnych/ 80000 zł 

6.Organizacja działań mających na celu wzrost wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań 

rynku pracy/80000 zł 

7.Organizacja regionalnych lub/i międzyregionalnych wyjazdów 

studyjnych służących promocji lokalnych zasobów i wymianie 

doświadczeń/ 70000 zł 

   

II 

1.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i/lub rekreacyjnej/ 200000 zł 

2.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

kulturalnej/200000 zł 

3.Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją/ 150000 zł  

   

2018 

I 

1.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i/lub rekreacyjnej/ 100000 zł 

2.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

kulturalnej/100000 zł 

3.Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją/ 50000 zł  

4.Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą/ 500000 zł 

5.Wsparcie do podmiotów rozwijających działalność gospodarczą 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych/ 

825000 zł 

   

II 
 

 
   



 

2019 
I 

1.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i/lub rekreacyjnej/ 50000 zł 

2.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

kulturalnej/50000 zł 

3.Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją/ 50000 zł  

4.Opracowanie i wydanie materiałów informacyjno – 

promocyjnych dotyczących obszaru LGD/ 30000 zł 

5.Organizacja imprez/akcji promujących lokalną kulturę/ 50000 zł 

6.Organizacja warsztatów służących zachowaniu lokalnego 

dziedzictwa/30000 zł 

7.Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, 

tradycje i obrzędy/80000 zł 

8.Organizacja działań aktywizacyjnych, integracyjnych oraz 

rekreacyjnych/ 70000 zł 

9.Organizacja działań mających na celu wzrost wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań 

rynku pracy/70000 zł 

10.Organizacja regionalnych lub/i międzyregionalnych wyjazdów 

studyjnych służących promocji lokalnych zasobów i wymianie 

doświadczeń/ 30000 zł 

   

II     

2020 
I 

1.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i/lub rekreacyjnej/ 50000 zł 

2.Konserwacja i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru 

zabytków lub objętych ewidencją/ 50000 zł 
3.Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność 

gospodarczą/ 400000 zł 

4.Wsparcie do podmiotów rozwijających działalność gospodarczą 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych/ 

600000 zł 

   

II     

2021 
I 

1.Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej/ 

50000 zł 

2. Organizacja imprez/akcji promujących lokalną kulturę/ 50000 zł 

3. Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, 

tradycje i obrzędy/ 45000 zł 

4. Organizacja działań mających na celu wzrost wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, w szczególności w kontekście uwarunkowań 

rynku pracy/50000 zł 

   

II     

2022 
I 

1.Wsparcie dla podmiotów kultywujących lokalne zwyczaje, 

tradycje i obrzędy/ 45000 zł 
2.Organizacja działań aktywizacyjnych, integracyjnych oraz 

rekreacyjnych/ 60000 zł 

   

II     

2023 
I     

II     


