
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 
 

EFRROW EFS EFRR EFMR 

2016 I  

 

 
 

 
 

 
 

II 1. Podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej – 184 293,00 euro 
 

 
 

  
 

2017 I 1. Podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej – 194 228,50 euro 
 

2. Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej 
– 138 323,49 euro 

 
3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej – 137 232,05 euro 
 

   

II  

 

   

2018 I 1.Podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej – 128 486,00 euro 

 
2.Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej 
– 57 421,72 euro 
 
3.Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej – 90 086,26 euro 

   

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

 
2019 

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

II 1. Podejmowanie i rozwijanie działalności 
gospodarczej – 268 454,75 euro 
  
2. Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej 

– 64 521,92 euro 
 

3. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej – 64 647,59 euro 
 

   

 
2020 

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

II 1.  Podejmowanie i rozwijanie działalności  
     gospodarczej – 155 787,75 euro 
 
2. Wspieranie rozwoju infrastruktury kulturalnej 

– 63 810,84 euro 
 

   



2021 I 1. Wspieranie rozwoju infrastruktury 
kulturalnej - 
111 252,32 euro 

 
2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej –  
124 941,38 euro 

 

   

II 1. Wspieranie rozwoju infrastruktury 
kulturalnej - 
73 419,71 euro 

 
2. Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej –  
246 838,86 euro 

 

   

2022 I 1. Podejmowanie i rozwijanie działalności  
gospodarczej – 146 000,00 euro 

 

   

II 1. Podejmowanie działań kultywujących i 
popularyzujących dziedzictwo regionu i 
wzmacniających jego rozpoznawalność 
(2 operacje własne po 50 000 zł = 100 000 
zł = 25 000 euro) 

 
2. Organizacja wydarzeń  aktywizujących  

i integrujących mieszkańców 
przyczyniających się do wzmocnienia 
kapitału społecznego i promocji regionu  
(2 operacje własne) 25 000 euro 

 

   

2023 I 1. Podejmowanie działań kultywujących i 
popularyzujących dziedzictwo regionu i 
wzmacniających jego rozpoznawalność 
(1 operacja własna za 50 000 zł = 
12 500 euro) 

 
2. Organizacja wydarzeń  aktywizujących  

i integrujących mieszkańców 
przyczyniających się do wzmocnienia 
kapitału społecznego i promocji regionu  
(1 operacja własna za 50 000 zł = 
12 500 euro  

   

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

 

 


