
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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 
I     

II • utworzenie nowego przedsiębiorstwa/ 700 tys zł    

2017 

I 

• zorganizowanie imprez cyklicznych/ 150 tys. zł 
• rozwój istniejącego przedsiębiorstwa/ 1 mln 700 

tys zł 
• nowe zmodernizowane lub wyremontowane lub 

doposażone obiekty mające znaczenie dla 
zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców/ 
250 tys zł 

• nowe lub zmodernizowane obiekty 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 290 
tys zł 

   

II 

• działania edukacyjne w zakresie dziedzictwa 
lokalnego i regionalnego/100tys zł 

• wsparcie podmiotów działających w sferze 
kultury/ wyposażenie podmiotów działających w 
sferze kultury i dziedzictwa kulturowego/ 480tys 
zł 

• wydanie publikacji, zrealizowane operacje lub 
przeprowadzone badania z zakresu dziedzictwa 
lokalnego i regionalnego/ 200tys zł 

• organizacja działań lub wydarzeń promocyjnych/ 
105 tys zł 

• działania animacyjne, edukacyjne 
ukierunkowane na wzmacnianie spójności 
społecznej/ 105 tys zł 

• przeprowadzenie działań edukacyjnych z 

   

                                                 
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. 



zakresu ochrony środowiska/ 50 tys zł 
• liczba działań ukierunkowanych na rozwój 

oferty kulturalnej/ 300 tys zł 
 

2018 
I 

• utworzenie nowego przedsiębiorstwa/ 200 tys zł 
• rozwój istniejącego przedsiębiorstwa/ 1 114 tys 

zł 
• nowe zmodernizowane lub wyremontowane lub 

doposażone obiekty mające znaczenie dla 
zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców/ 
225 tys zł 

• nowe lub zmodernizowane obiekty 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 290 
tys zł 

 

   

II • rozwój istniejącego przedsiębiorstwa/ 926 763 zł    

2019 
I 

• Zabytki poddane pracom konserwatorskim lub 
restauratorskim/ 300 tys zł 

• wsparcie podmiotów działających w sferze 
kultury/ wyposażenie podmiotów działających w 
sferze kultury i dziedzictwa kulturowego/ 48 007 
zł 

• wydanie publikacji, zrealizowane operacje lub 
przeprowadzone badania z zakresu dziedzictwa 
lokalnego i regionalnego/ 80 011,58 zł 

• nowe zmodernizowane lub wyremontowane lub 
doposażone obiekty mające znaczenie dla 
zaspokajania potrzeb społecznych mieszkańców/ 
97 215,83 zł 

• nowe lub zmodernizowane obiekty 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej/ 
232 342,75 zł 
 

   

II      

2020 

I     

II 
• organizacja działań lub wydarzeń promocyjnych/ 

52 tys 500 zł 

 
   

2021 
I     

II     



2022 
I 

 
• organizacja działań lub wydarzeń promocyjnych/ 

52 tys 500 zł 
 

   

II     

2023 
I     

II     

 


