
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 
 

Wersja z dnia 30.12.2016r. 

                                                 
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        

2017 

I 

2.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej 

na obszarze LGD/700tys. 

 

2.1.1 Rozwój działalności gosp./500 tys. 

 

1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych 

kulturalnych i rekreacyjnych/20tys. 

 

2.2.1 Wsparcie inicjatyw w celu utworzenia i 

rozwoju inkubatora przetwórstwa lokalnego, 

poprzez szkolenia i konsultacje/500tys. 

       

II 

2.2.2 Marketing produktów rolnych/10tys. 

 

1.2.3 Włączanie seniorów w życie społeczne 

obszaru/12 tys.  

 

2.2.3 Modernizacja dróg lokalnych/1200 tys. 

 

3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury 

turystycznej/25tys. 

       

2018 

I 

3.2.2 Promocja i zintegrowanie usług, produktów 

turystycznych i produktów lokalnych/20tys.   

 

1.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej na 

cele społeczne/66tys. 

 

1.3.1 powołanie lokalnego forum organizacji 

pozarządowych/8 tys. 

 

1.3.2 Wzrost atrakcyjności oferty instytucji 

społecznych/50tys. 

 

3.1.1  Remont, modernizacja obiektów 

dziedzictwa sakralnego, kulturowego i 

historycznego / 60 tys.       

II 

1.1.1 Modernizacja i wyposażenie obiektów z 

przeznaczeniem na świetlice wiejskie i centra 

kultury /150tys.  

 

1.2.1 Wsparcie oddolne inicjatyw/20tys. 

 

1.2.4 Pobudzenie postaw obywatelskich wśród 

młodzieży/8 tys.       



 

 

3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego /20tys. 

2019 
I 

1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, 

kulturalnych i rekreacyjnych/20tys. 

 

1.3.2 Wzrost atrakcyjności oferty instytucji 

społecznych /50 tys.       

II 
2.1.1 Rozwój działalności gospodarczej/300tys.       

2020 

I 

1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw 20 tys.  

 

1.2.3 Włączenie seniorów w życie społeczne 

obszaru/12tys. 

 

3.1.1 Remont, modernizacja obiektów 

dziedzictwa sakralnego, kulturowego i 

historycznego / 40 tys.       

II 

2.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej 

/300 tys. 

 

3.2.2 Promocja i zintegrowanie usług, produktów 

turystycznych i produktów lokalnych/20tys.       

2021 
I 

1.1.2 Kształtowanie przestrzeni publicznej na 

cele społeczne/66tys. 

 

1.2.4 Pobudzenie postaw obywatelskich wśród 

młodzieży/12tys. 

 

3.1.2 Promowanie dziedzictwa lokalnego /20tys.       

II 
3.2.1 Budowa i modernizacja infrastruktury 

turystycznej /25tys.       

2022 
I 

1.2.1 Wsparcie oddolnych inicjatyw 20 tys. 

 

1.2.2 Organizacja imprez integracyjnych, 

kulturalnych i rekreacyjnych/20tys.       

II 
2.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej 

/200 tys.       

2023 
I 

1.2.3 Włączenie seniorów w życie społeczne 

obszaru/6tys.       

II         


