
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 

ERRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I  
X 

 
X X X 

II 

1. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy  

/  37 613,96 euro/ konkurs (1.1) 
2. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości 

pozarolniczej/   71 786,17 euro/ konkurs (1.2) 

3. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD 

/   199 495,29 euro/ konkurs (2.1) 
4. Wzmacnianie kapitału społecznego/   18 044,64 

euro/ projekt grantowy (2.2) 

X X X 

2017 

I 

1. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy  

/   56 899,11 euro/ konkurs (1.1) 
2. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD /   

315 592,55 euro/ konkurs (2.1) 

X X X 

II 
1. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD 

/   97 659,64 euro/ konkurs (2.1) 
X X X 

2018 

I 

1. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości 

pozarolniczej 95 330,34 euro/ konkurs (1.2) 

2. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy  

/     110 846,02 euro/ konkurs (1.1) 
3. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD 

/   54 448,39 euro/ konkurs (2.1) 

4. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD 

/   17 710,92 euro/ projekt grantowy (2.1) 
5. Wzmacnianie kapitału społecznego/   14 239,77 

euro/ projekt grantowy (2.2) 
6. Wzmacnianie kapitału społecznego/   11 469,66 

euro/ operacje własne (2.2) 

X X X 

II 
 

X 
X X X 

2019 I 

1. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości 

pozarolniczej/     116 129,99 euro/ konkurs (1.2) 

2. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD /  

0,00 euro/ konkurs (2.1) 
3. Wzmacnianie kapitału społecznego/  10 724,25 euro/ 

operacje własne (2.2) 

X X X 
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II 

1. Wzmacnianie kapitału społecznego/ 24 837,84 euro/ 

projekt grantowy (2.2) 
2. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości  

pozarolniczej/    83 710,80 euro/ konkurs (1.2) 

3. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy  

/    230 643,43 euro/ konkurs (1.1) 
4. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD /   

18 032,95 euro/ konkurs (2.1) 

X X X 

2020 

I 
1. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości 

pozarolniczej/   0,00 euro/ konkurs (1.2) X X X 

II 

1. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD          

/  0,00 euro/ konkurs (2.1) 
2. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy /        

51 936,68 euro/  konkurs (1.1) 

3. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości 

pozarolniczej/    97 419,46 euro/ konkurs (1.2) 

4.  

5.  

X X X 

2021 

I 
X 

 
X X X 

II 
X 

 
X X X 

2022 

I 

1. Poprawa sytuacji na lokalnym rynku pracy /  

287 285,05 euro/  konkurs (1.1) 

2. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD          

/ 428 970,43 euro/ konkurs (2.1) 

3. Wzmacnianie kapitału społecznego / 37 500,00 euro/      

operacje własne (2.2) 

4. Wzmacnianie kapitału społecznego/  45 000,00 euro/ 

projekt grantowy (2.2) 

X X X 

II 

1.Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości pozarolniczej/ 

50 000,00 euro/ konkurs (1.2) 

2. Wzmocnienie sektora przedsiębiorczości 

pozarolniczej/ 55 623,24 euro/ konkurs (1.2) 

3. Rozwój kultury, turystyki i rekreacji na terenie LGD          

/ 20 049,42 euro/ konkurs (2.1) 
 

X X X 

2023 

I X X X X 

II X X X X 

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. 
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