
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 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej / 

190 000,00 PLN 

(1.2.1 Tworzenie 

lub rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

190 000,00 PLN) 

 

Rozwój 

działalności 

gospodarczej/ 

385 408,00 PLN 

(1.2.1 Tworzenie 

lub rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

385 408,00 PLN) 

 

Budowa lub 

przebudowa 

publicznych dróg 

gminnych lub 

powiatowych/ 

848 961,17 PLN 

(4.2.1 Budowa 

lub przebudowa 

publicznych dróg 

gminnych lub 

powiatowych, 

które umożliwiają  

połączenia 

obiektów 

użyteczności 

publicznej lub 

skracają dystans 

 -  



lub czas dojazdu 

do tych obiektów 

848961,17 PLN) 

 

Budowa lub 

przebudowa 

ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej lub 

kulturalnej/  

230 134,88 PLN 

(2.1.1 Budowa i 

przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej 

105 899,73 PLN 

 

4.2.2 Budowa lub 

przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury 

rekreacyjnej  lub 

kulturalnej  

124 235,15 PLN) 

 

Wzmocnienie 

kapitału 

społecznego/  

131 200,00 PLN 

(4.1.2  Działania 

integrujące 

mieszkańców 

obszaru LGD i 

rozwijające 

ofertę spędzania 

wolnego czasu 

106200,00 PLN 

 

3.1.1  Działania 

edukacyjne w 

zakresie 

podnoszenia 

świadomości 

ekologicznej 

mieszkańców  

obszaru LGD 

25 000,00 PLN) 

 

Zachowanie 

dziedzictwa 



lokalnego/  

132 000,00 PLN 

(3.2.2 

Rewitalizacja 

obiektów 

zabytkowych 

obszaru  LGD 

132 000,00 PLN 

2017 

I - - - - 

II 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej/ 

590 000,00 PLN 

(1.2.1  Tworzenie 

lub rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

586 000,00 PLN 

 

2.1.2  Promocja 

oferty 

turystycznej 

obszaru  LGD  

1000,00 PLN 

 

2.2.1  Tworzenie 

produktów 

turystycznych 

obszaru LGD 

3 000,00 PLN) 

 

 

Rozwój 

działalności 

gospodarczej/ 

1 368 748,00 PLN 

(1.2.1    

Tworzenie lub 

rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

1 354 748,00 PLN 

 

2.1.3 Działania 

podnoszące 

jakość usług 

turystycznych na 

obszarze LGD 

7 000,00 PLN 

 

3.2.1 Działania 

promujące 

walory obszaru 

LGD  1 000,00PLN 

- - - 



 

3.2.2 

Rewitalizacja 

obiektów 

zabytkowych 

obszaru  LGD  

2 000,00 PLN 

 

2.1.2  Promocja 

oferty 

turystycznej 

obszaru LGD 

2 000,00 PLN 

 

2.2.1  Tworzenie 

produktów 

turystycznych 

obszaru LGD        

1 000,00 PLN 

 

2.2.2 Aktywna 

promocja  

walorów 

turystycznych 

obszaru LGD  

1 000,00 PLN) 

 

Promowanie 

obszaru objętego 

LSR/                     

78 998,90 PLN  

(2.1.2   Promocja 

oferty 

turystycznej 

obszaru LGD 31 

851,33 PLN 

 

2.2.2  Aktywna 

promocja  

walorów 

turystycznych 

obszaru LGD 

31431,71 PLN 

 

3.2.1  Działania 

promujące 

walory obszaru 

LGD  15 715,86 

PLN) 

  

Budowa lub 

przebudowa 

publicznych dróg 

gminnych lub 

powiatowych/ 



203 838,73PLN 

(4.2.1   Budowa 

lub przebudowa 

publicznych dróg 

gminnych lub 

powiatowych, 

które umożliwiają  

połączenia 

obiektów 

użyteczności 

publicznej lub 

skracają dystans 

lub czas dojazdu 

do tych obiektów 

203 838,73 PLN) 

2018 
I - - - - 

II - 

 
- - - 

2019 

I - - - - 

II 

 

Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej/ 

283 844,00 PLN 

(1.2.1 –Tworzenie 

lub rozwijanie 

działalności 

gospodarczej 

283 844,00 PLN) 

 

 

- - - 



Budowa lub 

przebudowa 

publicznych dróg 

gminnych lub 

powiatowych/ 

347 200,10 PLN 

 

(4.2.1 Budowa 

lub przebudowa 

publicznych dróg 

gminnych lub 

powiatowych, 

które umożliwiają 

połączenia 

obiektów 

użyteczności 

publicznej lub 

skracają dystans 

lub czas dojazdu 

do tych obiektów 

347 200,10 PLN) 

 
Zachowanie 
dziedzictwa 
lokalnego/  
238 500,00 PLN 

 

(3.2.2 

Rewitalizacja 

obiektów 

zabytkowych 

obszaru LGD  

238 500,00 PLN) 
 

Wzmocnienie 

kapitału 

społecznego/  

345 000,00 PLN 

 

(1.1.1 Działania 

edukacyjne 

zwiększające 

kompetencje 

zawodowe 

mieszkańców 

obszaru LGD 

75 000,00 PLN 

  

1.1.2 Działania 

edukacyjne lub 

doradcze dla 

osób chcących 

podejmować lub 

rozwijać 

działalność 

gospodarczą na 



obszarze LGD 

150 000,00 PLN 

 

4.1.1 

Podnoszenie 

wiedzy i 

umiejętności 

mieszkańców 

obszaru LGD 

20 000,00 PLN 

 

4.2.3 Działania 

ułatwiające 

mieszkańcom 

dostęp do usług 

lokalnych 

100 000,00 PLN) 

 

Rozwój rynków 

zbytu produktów 

i usług lokalnych/ 

100 000,00 

 

(1.2.2 Działania 

prorozwojowe 

rynków zbytu 

produktów i 

usług lokalnych, z 

wyłączeniem 

operacji 

polegających na 

budowie lub 

modernizacji 

targowisk 

100 000,00 PLN ) 

 

Tworzenie lub 

rozwój 

inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego / 

100 000,00PLN 

 

(1.2.3 Tworzenie 

lub rozwój 

inkubatorów 

przetwórstwa 

lokalnego 

100 000,00 PLN) 

 

Wspieranie 

współpracy 

między 

podmiotami 

wykonującymi 



działalność 

gospodarczą na 

obszarze 

wiejskim objętym 

LSR/ 

75 000,00PLN 

 

(1.1.3 Działania 

wspierające 

współpracę 

między 

podmiotami 

wykonującymi 

działalność 

gospodarczą na 

obszarze LGD 

75 000,0000 PLN) 

 

2020 I 

Rozwój 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub 

kulturalnej/ 

469 865,12 PLN 

 

(2.1.1 Budowa  

lub przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury 

turystycznej -

94 100,27 PLN 

 

4.2.2 Budowa lub 

przebudowa 

ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej 

infrastruktury 

rekreacyjnej  lub 

kulturalnej  - 

375 764,85 PLN) 

 

Promowanie 

obszaru objętego 

LSR/ 

191 751,10 PLN 

(2.1.2 Promocja 

oferty 

turystycznej 

obszaru LGD 

- - - 



15 273,67 PLN 

2.1.3 Działania  

podnoszące 

jakość usług 

turystycznych 

3 125,00 PLN 

2.2.1 Tworzenie 

produktów 

turystycznych 

obszarów LGD 

12 000,00 PLN 

2.2.2 Aktywna 

promocja 

walorów 

turystycznych 

obszarów LGD  

25 568,29 

3.2.1 Działania 

promujące 

walory obszaru 

95 784,14 PLN 

3.1.2 Działania 

promujące 

dziedzictwo 

przyrodnicze 

obszaru LGD 

40 000,00 PLN) 

 

Wzmocnienie 

kapitału 

społecznego/  

339 550,00 PLN 

 

(4.1.2 Działania 

integrujące 

mieszkańców 

obszaru LGD i 

rozwijające 

ofertę spędzania 

wolnego czasu 

339 550,00PLN) 

 

II - - - - 



 

2021 
I - - - - 

II - - - - 

2022 
I - - - - 

II - - - - 

2023 

I - - - - 

II - - - - 


