
Załącznik nr 2: 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 alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

I     

II 

1) programy edukacyjne  

    w zakresie ochrony  

   środowiska/ 0,00 zł 

2)  narzędzia promowania  

     walorów rekreacyjnych  

    i turystycznych/ 0,00 zł 

3) szkolenia w zakresie  

   produkcji/ przetwarzania/  

   0,00 zł 

   

2017 

I 

1) utworzenie nowego  

    przedsiębiorstwa/ 

    300 000,00 zł 

2)  stawy/ oczka wodne/ 

    rowy/nasadzenia  

   2 494 139,36  zł 

3) programy edukacyjne  

    w zakresie ochrony  

    środowiska/ 76 248,00 zł 

4)  narzędzia promowania  

      i turystycznych/  

     149 935,56  zł 

5) szkolenia w zakresie  

   produkcji/ przetwarzania/  

   0,00 zł 

6) instalacje OZE (obiekty  

    związane z działalnością  

    gospodarczą wskazaną  

    w LSR) 300 000,00 zł  

7) programy edukacyjne  

    w zakresie dotyczącym  

    lokalnych produktów  

    i zdrowego żywienia/    

    0,00 zł 

   

II 

1) utworzenie nowego  

    przedsiębiorstwa/  

    200 000,00 zł 

2) rozwój istniejącego  

    przedsiębiorstwa/  

    833 081,00 zł 

3) szkolenia w zakresie  

    produkcji/ przetwarzania/ 

    0,00 zł 

   



 

2018 
I 

1) utworzenie nowego  

    przedsiębiorstwa/ 

    300 000,00 zł 

2)  rozwój istniejącego  

     przedsiębiorstwa/  

     315 615,00 zł 

3) programy edukacyjne  

     w zakresie ochrony    

     środowiska/ 128 535,00 zł 

4)  szkolenia w zakresie     

    produkcji/ przetwarzania / 

   55 149,00 zł 

5) instalacje OZE (obiekty  

    związane z działalnością  

    gospodarczą wskazaną  

    w LSR/ 175 000,00 zł 

6)  instalacje OZE (obiekty  

     dot. zachowania  

    dziedzictwa lokalnego /  

    468 321,60 zł 

7) programy edukacyjne  

    w zakresie dotyczącym  

    lokalnych produktów  

    i zdrowego żywienia/    

    73 900,00 zł 

   

II     

2019 

I 

1) utworzenie nowego  

    przedsiębiorstwa/ 

    700 000,00 zł 

2) rozwój istniejącego  

    przedsiębiorstwa/  

    980 155,00 zł  

   

II 

1) instalacje OZE (obiekty  

     dot. zachowania  

    dziedzictwa lokalnego lub 

    aktywności mieszkańców/  

    856 678,40 zł 

   

2020 
I 

1)  stawy/ oczka wodne/ 

     rowy/nasadzenia  

     1 122 093,08 zł 

2) utworzenie nowego  

    przedsiębiorstwa/ 

    500 000,00 zł 

3) rozwój istniejącego  

    przedsiębiorstwa/  

   1 971 149,00 zł 

   

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


