
Załącznik 

do uchwały Zarządu I/11/2021 

z dnia 10.11.2021r. 

 

 

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 alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

I -    

          II 

1.1.1-Rozwijanie działalności 

gospodarczej - 96 743,21 € 

3.1.1-Budowa infrastruktury 

turystycznej, lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej - 89 967,00 € 

2.1.1-Podnoszenie jakości 

kapitału - cykle wydarzeń o 

charakterze kulturalnym -         

34 636,44 € ; 

2.1.1-Podnoszenie jakości 

kapitału społecznego - szkolenie 

animatorów życia społecznego -  

11 530,17 € ; 

  

 

2017 

I 

3.1.1-Budowa infrastruktury 

turystycznej, lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej - 206 349,70 € ;  

1.1.1-Rozwijanie działalności 

gospodarczej - 40 195,01 €; 

1.2.1-Podejmowanie 

działalności gospodarczej-     

148 054,68 €; 

   

          II 

1.2.1-Podejmowanie 

działalności gospodarczej -    

145 606,43€ ; 

1.1.1-Rozwijanie działalności 

gospodarcze - 16 105,23 €; 

2.1.1-Podnoszenie jakości 

kapitału - cykle wydarzeń o 

charakterze kulturalnym -22 

580,95 € ; 

3.1.1-Budowa infrastruktury 

turystycznej, lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej - 20 495,47 € ; 

 

   

                                                 
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. 



2018 
I 

3.1.1-Budowa infrastruktury 

turystycznej, lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej - 163 498,91 €;  

2.1.1-Podnoszenie jakości 

kapitału społecznego- szkolenia 

(konkurs grantowy)-                 

10 913,66 €  

2.1.2-Podnoszenie jakości 

kapitału społecznego - szkolenie 

dla wykluczonych cyfrowo 

(konkurs grantowy)-                  

11 228,27 €; 

   

          II -    

2019 

I 

1.1.1-Rozwijanie działalności 

gospodarczej- 97 418,20 €; 

1.2.1- Podejmowanie 

działalności gospodarczej -  45 

563,94 €; 

Zaczyn 

1.2.2-Podejmowanie 

działalności gospodarczej-        

23 188,64 € 

2.1.1-Podnoszenie jakości 

kapitału społecznego- szkolenia 

(konkurs grantowy)- 12 314,94 € 

3.2.1-Promocja turystyczna 

(konkurs grantowy) -9 005,44 €; 

   

          II 

1.2.1-Podejmowanie 

działalności gospodarczej -     

197 763,08 €; 
1.2.2-Zaczyn- rozwijanie 

działalności gospodarczej-       

32 960,51€ 

   

2020 

I 

2.1.1-Podnoszenie jakości 

kapitału społecznego- szkolenia 

(konkurs grantowy)- 18 662,50 €  

3.2.1 Promocja turystyczna 

(konkurs grantowy)-     30 

110,00 €; 

3.2.1-Budowa punktowej 

infrastruktury turystycznej 

(konkurs grantowy) - 

 14 612,50€; 

   

          II 

1.2.1-Podejmowanie 1.2.1 

działalności gospodarczej-     

136 811,61  € 

3.1.1-Budowa infrastruktury 

turystycznej, lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej - 187 995,12 €;  

   

2021 

I -    

          II 

1.2.1-Podejmowanie  

działalności gospodarczej-       

 222 490,72€; 

3.1.1-Budowa infrastruktury 

   



turystycznej, lub rekreacyjnej, 

lub kulturalnej - 52 174,61 € 

 

2022 
I 

2.1.1 Smart Village - 

opracowanie koncepcji -            

9 302,33  €; 

   

          II -    

2023 
I -    

II -    

 


