
Załącznik nr 1 do uchwały nr 4/05/2019 z dnia 22.05.219 r. 

Załącznik nr 2 do umowy nr 00003-6933-UM1610016/15 o warunkach i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

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 

półrocz

e 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 
EFS

2 

EFR

R2 

EFM

R2 

2016 

I     

II     

2017 
I 

1.1.1. Realizacja działań społecznych, 

integrujących, aktywizujących, 

edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej 

społeczności (261 228) 

 1.1.2. Realizacja działań w zakresie 

kształtowania postaw  przedsiębiorczych, 

innowacyjnych i proekologicznych 

(24 244) 

3.1.1.Budowa, modernizacja i 

wyposażenie bazy kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej i drogowej oraz 

infrastruktury turystycznej (3 141 464,54) 

3.2.1. Realizacja i promocja działań 

związanych z  zachowaniem dziedzictwa 

lokalnego oraz promocja obszaru 

objętego LSR (163 487) 

   

II     

2018 

I     

II 

2.1.1. Realizacja działań związanych z 

rozwojem przedsiębiorczości w  

tym podejmowanie lub rozwijanie 

działalności gospodarczej oraz tworzenie 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

(1 800 000) 

   

2019 

I     

II 

1.1.1. Realizacja działań społecznych, 

integrujących, aktywizujących, 

edukacyjnych i kulturalnych dla lokalnej 

społeczności (410 509) 
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1.1.2. Realizacja działań w zakresie 

kształtowania postaw  przedsiębiorczych, 

innowacyjnych i proekologicznych  

(50 000) 

2.1.1. Realizacja działań związanych z 

rozwojem przedsiębiorczości w  

tym podejmowanie lub rozwijanie 

działalności gospodarczej oraz tworzenie 

inkubatorów przetwórstwa lokalnego 

(1 300 000) 

3.1.1.Budowa, modernizacja i 

wyposażenie bazy kulturalnej, sportowej, 

rekreacyjnej i drogowej oraz 

infrastruktury turystycznej (658 535,46) 

2020 
I 

1.1.2. Realizacja działań w zakresie 

kształtowania postaw  przedsiębiorczych, 

innowacyjnych i proekologicznych 

(50 000) 

3.2.1. Realizacja i promocja działań 

związanych z  zachowaniem dziedzictwa 

lokalnego oraz promocja obszaru 

objętego LSR (50 532) 

   

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


