
 

Harmonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR 

                                                 
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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 
EFMR

2 

2016 

I     

II 

podejmowanie działalności gospodarczej/ 

€ 196 122,68 (przedsięwzięcie II.2.1) 

rozwój działalności gospodarczej / 

€ 144 223,19 (II.1.1) 

   

2017 

I 

niekomercyjna infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna i kulturalna /€ 177 252,87 (I.2.1) 

tworzenie i rozwój szlaków turystycznych/ 

€ 11 729,11 (I.2.2) 

   

II 

zachowanie lokalnego dziedzictwa/  

€ 74 014,26 (I.3.1) 

zwiększenie aktywności w centrach kultury 

wiejskiej (projekt grantowy)/ € 40 500,00 (III.1.1) 

wspieranie organizacji pozarządowych (projekt 

grantowy)/ € 18 976,21 (III.1.2) 

   

2018 

I 

realizacja imprez i programów sportowo-

rekreacyjnych/ € 26 945,49 (I.1.1) 

promocja obszaru objętego LSR/  

€ 35 179,57 (I.1.2) 

   

II 

tworzenie sieci w zakresie usług turystycznych/ 

€ 35 165,03(I.1.3) 

tworzenie i rozwój szlaków turystycznych/ 

€ 26 858,90 (I.2.2) 

   

2019 

I 

podejmowanie działalności  gospodarczej/ 

€ 153 568,29 (II.2.1) 

rozwój działalności gospodarczej/ 

€ 335 656,80 (II.1.1) 

   

II 

realizacja imprez i programów sportowo-

rekreacyjnych/ € 41 038,03 (I.1.1) 

tworzenie sieci w zakresie usług turystycznych/ 

€ 9 620,74 (I.1.3) 

niekomercyjna infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna i kulturalna/€ 68 963,13  (I.2.1) 

   

2020 
I 

zwiększenie aktywności w centrach kultury 

wiejskiej (projekt grantowy)/€ 68 500,00 (III.1.1) 

wspieranie organizacji pozarządowych  (projekt 

grantowy)/ € 20 500,00 (III.1.2) 

rozwój i promocja muzeów/€  58 377,72   (I.3.2) 

   

II 
rozwój działalności gospodarczej / 

€  190 181,76 (II.1.1) 
   

2021 I 

tworzenie i rozwój szlaków turystycznych/  

€ 36 411,99 (I.2.2) 

tworzenie sieci w zakresie usług turystycznych/ 

€ 30 214,23 (I.1.3) 
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II 

podejmowanie działalności  gospodarczej/ 

€ 180 000,00 (II.2.1) 

niekomercyjna infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna i kulturalna/€ 257 000  (I.2.1) 

Wsparcie aktywności społeczności lokalnej (projekt 

grantowy)/€ 75 000,00 (III.1.5) 

   

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


