
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność (aktualizacja 03.03.2017r). 
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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 

Przedsięwzięcie B 

-START -UP podejmowanie 

działalności  - 150 000EUR 

-rozwijanie działalności gospodarczej 

300 000EUR 

Przedsięwzięcie  G 

-promowanie produktów, usług 

lokalnych , turystyki, rekreacji             

42 753,75 EUR 

Przedsięwzięcie A 

- wspieranie udziału społeczności 

lokalnej w realizacji LSR oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego       

49 106,25 EUR 

   

2017 I 

Przedsięwzięcie B 

-START -UP podejmowanie 

działalności  - 345 000,00EUR 

 - rozwijanie działalności gospodarczej 

250 000EUR 

- tworzenie i rozwój inkubatorów - 

125 000 EUR 

Przedsięwzięcie F 

- rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury – 

550 000 EUR 

Przedsięwzięcie A 

- wspieranie udziału społeczności 

lokalnej w realizacji LSR oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego 

70 893,75 EUR 

Przedsięwzięcie E 

-zachowanie dziedzictwa lokalnego –

renowacja zabytków 75 000 EUR 

Przedsięwzięcie  G 

- promowanie produktów, usług 

lokalnych , turystyki, rekreacji             

48 746,25 EUR 

Przedsięwzięcie C 

-tworzenie sieci  w zakresie 

świadczenia usług turystycznych, 

   



 

krótkich łańcuchów żywnościowych, 

rynków zbytu produktów i usług 

lokalnych  -50 000EUR 

Przedsięwzięcie D 

- rozwój rynków zbytu produktów i 

usług lokalnych  30 000 EUR 

 

II -    

2018 
I 

Przedsięwzięcie F  

- rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury –           

137 500 EUR 

Przedsięwzięcie  G  

- promowanie produktów, usług 

lokalnych , turystyki, rekreacji            

46 000 EUR 

   

II -    

2019 
I 

Przedsięwzięcie B 

-START -UP podejmowanie 

działalności  -  75 000 EUR 

-rozwijanie działalności gospodarczej  

61 250 EUR 

Przedsięwzięcie E 

-zachowanie dziedzictwa lokalnego –

renowacja zabytków 50 000 EUR 

Przedsięwzięcie C 

tworzenie sieci  w zakresie 

świadczenia usług turystycznych, 

krótkich łańcuchów żywnościowych, 

rynków zbytu produktów i usług 

lokalnych  -25 000EUR 

   

II -    

2020 
I 

Przedsięwzięcie A 

- wspieranie udziału społeczności 

lokalnej w realizacji LSR oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego 

60 000 EUR 

Przedsięwzięcie D 

- rozwój rynków zbytu produktów i 

usług lokalnych  20 000 EUR 

   

II     

2021 
I 

Przedsięwzięcie A 

- wspieranie udziału społeczności 

lokalnej w realizacji LSR oraz 

wzmocnienie kapitału społecznego 

51 250 EUR 

   

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


