
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność - PROPOZYCJA 

 

 

                                                 
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
 

2016 

I -----------    

II 

Podejmowanie działalności gosp./ 94 156,56 € (przedsięwzięcie: I.3.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo 

powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD – 34 684,18 €, 

przedsięwzięcie:  I.1.2 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych 

przez grupy defaworyzowane – 59 472,38 €) 

   
Rozwijanie działalności gosp./ 530 283,91 € (przedsięwzięcie I.3.2: Tworzenie, rozwój i promocja turystyki – 70 942,48 

€, przedsięwzięcie:  I.2.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne – 67 

268,67 €, przedsięwzięcie:  I.2.2 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw tworzących miejsca pracy dla 

grupy defaworyzowanych – 236 716,78 €, przedsięwzięcie:  I.1.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących 

mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD – 155 

355,98 €). 

2017 
I 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. / 

625 759,77 € (przedsięwzięcie:  III.4.1 Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej.- 254 

714,81 €, przedsięwzięcie:  III.1.1 Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publ. świadczących 

usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne – 371 044,96 €). 

   
Projekty grantowe / 58 035,82 € (przedsięwzięcie:  II.1.2   Organizacja wydarzeń  rekreacyjnych, wykorzystujących 

zasoby turystyczno – rekreacyjne LGD – 29 548,99 €, przedsięwzięcie:  II.1.1  Organizacja i realizacja wydarzeń  

społecznych,  kulturalnych, edukacyjno-oświatowych,  wykorzystujących potencjał LGD – 28 486,83 €). 

Podejmowanie działalności gospodarczej / 23 151,20 € (przedsięwzięcie:  I.3.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD)  

Rozwijanie działalności gospodarczej 35 405,07 € (przedsięwzięcie: I.2.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne) 

II -----------    



2018 
I 

Podejmowanie działalności gospodarczej / 58 057,12 € (przedsięwzięcie:  I.1.2 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane – 46 454,56 €, przedsięwzięcie:  
I.3.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na 

wykorzystanie potencjału turystycznego LGD – 11 602,56 €) 
   

Rozwijanie działalności gospodarczej / 76 222,18 € (przedsięwzięcie: I.2.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne – 20 075,39 €, przedsięwzięcie: I.1.1 Bezpośrednie dotacje 

inwestycyjne dla istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego 

i gospodarczego LGD -  56 146,79 €). 

II -----------    

2019 

I 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych/ 160 121,44 €  

(przedsięwzięcie: III.1.2. Działania na rzecz poprawy jakości usług realizowanych w obszarze działań: kulturalnych lub 

edukacyjno-oświatowych lub opiekuńczych lub rekreacyjnych- 59 644,34 €, przedsięwzięcie: III.2.1. Tworzenie 

ogólnodostępnej infrastruktury publicznej wykorzystującej elementy sprzyjające ochronie środowiska ukierunkowanej na 

zaspakajanie potrzeb mieszkańców LGD - 80 768,91 €, przedsięwzięcie: III.2.2. Realizacja inicjatyw społecznych na 

rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu zmianom klimatu - 19 708,19 €). 

   

II 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. / 

79 863,10 € (przedsięwzięcie: III.1.1.  Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publ. 

świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne). 

   

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. / 

34 041,58 € (przedsięwzięcie: III.4.1.  Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej). 

Rozwijanie działalności gosp. 192 115,43 € (przedsięwzięcie: I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla istniejących 

mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego LGD). 

Podejmowanie działalności gospodarczej / 111 313,38 € (przedsięwzięcie: I.1.2. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

nowo powstających mikroprzedsiębiorstw tworzonych przez grupy defaworyzowane.)  

Podejmowanie działalności gospodarczej / 11 096,53 € (przedsięwzięcie: I.3.1.  Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD). 



 
 

2020 

I -----------    

II 

Projekty grantowe / 61 269,20 € – (przedsięwzięcie: II.2.1 działania na rzecz poprawy jakości życia grup 

defaworyzowanych) 

   Rozwijanie działalności gospodarczej / 33 332,87 € (przedsięwzięcie:  I.3.2. Tworzenie, rozwój i promocja turystyki)  

Rozwijanie działalności gospodarczej / 58 186,39 € (przedsięwzięcie: 1.2.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

przedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne)   

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. / 

23 448,06 € (przedsięwzięcie: III.2.2. Realizacja inicjatyw społecznych na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałaniu 

zmianom klimatu.) 

   

2021 

I 

Podejmowanie działalności gospodarczej / 22 153,88 € (przedsięwzięcie: I.3.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD)  

   

Rozwijanie działalności gospodarczej / 111 530,75 € (przedsięwzięcie: I.1.1. Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

istniejących mikro i małych przedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału społecznego i gospodarczego 

LGD)  

Zachowanie dziedzictwa lokalnego/ 271 551,49 € (przedsięwzięcie: III.1.1.  Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych 

obiektów użyteczności publ. świadczących usługi: kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne – 

171 379,69 € przedsięwzięcie: III.4.1. Tworzenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub turystycznej –100 

171,80 €). 

II 

Podejmowanie działalności gospodarczej / 281 250,00 € ( I.2.3 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla nowopowstających 

mikroprzedsiębiorstw wdrażających projekty innowacyjne)    

Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. / 

456 750,00 € (III.1.1 Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publ. świadczących usługi: 

kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne) 

   

2022 
I 

Podejmowanie działalności gospodarczej / 37 500,00 € (przedsięwzięcie: I.3.1 Bezpośrednie dotacje inwestycyjne dla 

nowo powstających mikroprzedsiębiorstw ukierunkowanych na wykorzystanie potencjału turystycznego LGD) 

   
Zachowanie dziedzictwa lokalnego. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. / 

188 904,27 € (III.1.1 Poprawa funkcjonalności ogólnodostępnych obiektów użyteczności publ. świadczących usługi: 

kulturalne lub edukacyjno-oświatowe lub opiekuńcze lub rekreacyjne) 

II -----------    

2023 
I -----------    

II -----------    

Budżet na nabory 

wniosków zgodnie z LSR 
3 635 500,00 €     


