
 

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 

1) projekty pow. 

50 000 zł w zakresie:                  

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna 

160 531,59 euro 

- infrastruktura 

kulturalna 28 971,29 

euro 

 

   

2017 

I 

1) podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  

76 171,87 euro 
 

2) rozwój 

działalności 

gospodarczej 

114 514,92 euro 

   

II 

1) projekty pow. 50 

000 zł w zakresie: 

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna 

178 686,06 euro 

- infrastruktura 

kulturalna 96 184,80 

euro 

- dziedzictwo 

historyczne i 

kulturowe 11 217,08 

euro 

 

   

2018 I 

1) podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  

92 836,56 euro 

 

2) rozwój 

działalności 

gospodarczej  

83 254,03 euro 

 

 

 

 

   



 

3) projekty grantowe 

w zakresie: 

- działalność 

edukacyjna 2 248,50 

euro 

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna 

60 736,99 euro 

- infrastruktura 

kulturalna 13 567,28 

euro 

- promocja 39 928,51  

euro 

 

II     

2019 

I 

1) podejmowanie 

działalności 

gospodarczej  

125 618,79 euro 

 

2) rozwój 

działalności 

gospodarczej  

148 114,88 euro 

   

II 

1) projekty pow. 

50 000 zł w zakresie: 

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna  

12 880,51 euro 

- infrastruktura 

kulturalna 

15 946,08 euro 

 

2) projekty grantowe 

w zakresie: 

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna 

19 456,77 euro 

- infrastruktura 

kulturalna 13 203,48 

euro 

- promocja 27 381,58 

euro 

   

2020 

I 

1) rozwój 

działalności 

gospodarczej  

124 036,12 euro 

   

II 

1) projekty pow. 

50 000 zł w zakresie: 

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna  

54 852,57 euro 

- infrastruktura 

kulturalna  

50 866,88 euro 

 

2) podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

86 493,91 euro 

   



 

 

 

2021 
I 

1) rozwój 

działalności 

gospodarczej 

123 398,63 euro 

 

2) projekty pow. 

50 000 zł w zakresie: 

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna  

75 016,28 euro 

- infrastruktura 

kulturalna 

85 902,27 euro 

   

II     

2022 

I 

1) podejmowanie 

działalności 

gospodarczej 

182 119,34 euro 

 

2) ) projekty pow. 

50 000 zł w zakresie: 

- infrastruktura 

turystyczna i 

rekreacyjna  

97 447,47 euro 

- infrastruktura 

kulturalna 

194 414,96 euro 

   

II 

1) projekty grantowe 

w zakresie: 

- opracowanie 

koncepcji SV 

6 000,00 euro 

   

2023 
I     

II     


