
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
 

2017 

I 

 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                       

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej – realizacja                      

w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność z wyłączeniem 

projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania czy rozwijania działalności 

gospodarczej (tak zwana Duża Odnowa) /                 

55 815,08 EURO / 223 260,29PLN 

  

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                      

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej – realizacja                     

w ramach  Projektów grantowych                        

/70 228,25 EURO / 280 913,00 PLN  

 

Rozwijanie działalności gospodarczej/                 

118 584,15 EURO / 474 336,60 PLN 

   

II 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                      

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej – realizacja                     

w ramach  Projektów grantowych                        

/320 351,50 EURO / 1 281 406,00 PLN   

 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                       

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej – realizacja                      

w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność z wyłączeniem 

projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania czy rozwijania działalności 

gospodarczej (tak zwana Duża Odnowa)/ 

231 340,06 EURO / 925 360,27 PLN  

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego /                

47 239,47 EURO / 188 957,89 PLN 

   

2018 I 

Wzmocnienie kapitału społecznego; Promocja 

obszaru objętego LSR /                                                  

88 319,50EURO / 353 278,00 PLN 

 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                       

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej – realizacja                      

w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność z wyłączeniem 

projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania czy rozwijania działalności 

gospodarczej (tak zwana Duża Odnowa) /       

   



 

 

 

 

69 750,00 EURO / 279 000,00 PLN 

 

Rozwijanie działalności gospodarczej 

/ 201 250,00 EURO / 805 000,00 PLN  

 

Podejmowanie działalności gospodarczej /                 

30 000,00 EURO / 120 000,00 PLN  

2019 

I 

Podejmowanie działalności gospodarczej /                   

60 000,00 EURO / 240 000,00 PLN 

 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego /                  

12 774,00 EURO / 51 096,00 PLN 

 

Promocja obszaru objętego LSR/ 

29 444,25EURO / 117 777,00 PLN  

   

II 

Rozwijanie działalności gospodarczej/                        

165 300,00 EURO / 661 200,00 PLN  

 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

/30 000,00 EURO / 120 000,00 PLN 

   

2020 II 

 Rozwijanie działalności gospodarczej                           

/ 364 865,85 EURO / 1 459 463,40 PLN 

 

Wzmocnienie kapitału społecznego/                            

18 000,00 EURO / 72 000,00 PLN 

 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

/30 000,00 EURO / 120 000,00 PLN 

 

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej                      

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej, lub kulturalnej – realizacja                     

w ramach  Projektów grantowych                        

/41 312,14 EURO / 165 248,55 PLN 

   

2021 I 
Promocja obszaru objętego LSR /                               

15 425,75 EURO /61 703,00 PLN  
   


