
 

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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 

1.Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

tym zakresie  

– alokacja 0 zł 

 

2.Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty 

gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje w tym zakresie  

– alokacja 0 zł  

 

   

2017 I 

1.Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy 

proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze 

– alokacja 198 457,59 zł  

 

2.Wspieranie działań polegających na rewitalizacji 

obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa 

historycznego i kulturowego  

–  alokacja 429 231,13 zł  

 

3.Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz 

rozwój współpracy międzysektorowej  

– alokacja 149 978,43 zł  

 

4.Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz 

grup nieformalnych  

– alokacja 0 zł 

 

5.Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – 

nowoutworzone podmioty gospodarcze    

– alokacja 300 000 zł  

 

6. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji 

rozwijanie działalności gospodarczej przez PES  

– alokacja 0 zł 

 

7. Wspieranie działań polegających na budowie lub 

modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej 

oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej 

–  alokacja 1 476 848,42 zł  

 

8.Wspieranie działań polegających na poprawie 

dostępności komunikacyjnej  

– alokacja 199 998,43 zł  

 

9. Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru w oparciu o bazę 

rekreacyjno – kulturalną  

– alokacja 50 000 zł  

 

10. Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, 

w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu  

– alokacja 0 zł 

 

   



11. Upowszechnianie wiedzy o obszarze  

– alokacja 95 486 zł  

 

II 

1. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

tym zakresie  

– alokacja 660 000 zł  

 

2. Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty 

gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje  

w tym zakresie  

– alokacja 400 000 zł  

 

3.  Wspieranie działań polegających na rewitalizacji 

obiektów i miejsc należących  

do lokalnego dziedzictwa historycznego  

i kulturowego  

–  alokacja 100 000 zł  

 

4. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz 

grup nieformalnych  

– alokacja 50 000 zł  

 

5. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji 

rozwijanie działalności gospodarczej przez PES  

– alokacja   0 zł 

 

6. Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, 

w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu  

– alokacja 0 zł 

 

   

2018 

I 

1. Upowszechnianie wiedzy o obszarze  

– alokacja 50 000 zł  

 

2. Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru  

w oparciu o bazę rekreacyjno – kulturalną  

– alokacja 50 000 zł  

 

3. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz 

grup nieformalnych  

– alokacja 0 zł 

 

4. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz 

rozwój współpracy międzysektorowej  

– alokacja 50 000 zł  

 

5. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji 

rozwijanie działalności gospodarczej przez PES  

– alokacja 100 000 zł  

 

   

II 

1. Wspieranie działań polegających na budowie lub 

modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej 

oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej  

–  alokacja 0 zł 

 

2. Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, 

w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu  

– alokacja 0 zł 

 

3. Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz 

grup nieformalnych  

– alokacja 0 zł 

 

4. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji 

obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa 

historycznego i kulturowego  

   



–  alokacja 0 zł 

 

 

2019 

I 

 1.Wspieranie ochrony środowiska poprzez inicjatywy 

proekologiczne i chroniące lokalne zasoby przyrodnicze  

– alokacja 100 000 zł  

 

2.Wspieranie działań polegających na rewitalizacji 

obiektów i miejsc należących do lokalnego dziedzictwa 

historycznego i kulturowego  

–  alokacja 250 000 zł  

3.Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz 

rozwój współpracy międzysektorowej  

– alokacja 50 000 zł  

 

4.Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz 

grup nieformalnych  

– alokacja 50 000 zł  

 

5. Wspieranie działań polegających na budowie lub 

modernizacji i adaptacji obiektów użyteczności publicznej 

oraz zmianie zagospodarowywania przestrzeni publicznej  

–  alokacja 200 000 zł  

 

6.Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

tym zakresie  

– alokacja 240 000 zł  

 

7.Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty 

gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje  

w tym zakresie  

– alokacja    150 000 zł  

 

8.Wspieranie działań polegających na poprawie 

dostępności komunikacyjnej  

– alokacja 100 000 zł  

 

   

II 

1.Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego – 

alokacja 0 zł 

 

2.Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – 

nowoutworzone podmioty gospodarcze    

- alokacja 300 000 zł  

 

3.Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz półrocza ich kompetencji 

rozwijanie działalności gospodarczej przez PES  

– alokacja   0 zł  

 

4.Tworzenie nowych podmiotów          gospodarczych oraz 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

tym zakresie  

– alokacja 540 000 zł  

 

5.Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty 

gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje  

w tym zakresie  

– alokacja  600 000 zł 

 

6.Wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz 

grup nieformalnych  

– alokacja 100 000 zł  

 

   

2020 I 

1.Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – 

nowoutworzone podmioty gospodarcze   

– alokacja 0 zł 

   



 

 

2. Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji 

rozwijanie działalności gospodarczej przez PES 

– alokacja 0 zł 

 

3. Tworzenie i rozwijanie oferty obszaru  

w oparciu o bazę rekreacyjno – kulturalną  

– alokacja 100 000 zł  

 

4. Tworzenie sieci współpracy na obszarze objętym LSR, 

w szczególności na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu 

społecznemu  

– alokacja 0 zł 

 

5. Upowszechnianie wiedzy o obszarze  

– alokacja 200 000 zł 

 

II 

1.Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

tym zakresie  

– alokacja 0 zł 

 

2.Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty 

gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje  

w tym zakresie  

– alokacja 0 zł 

 

   

2021 
I 

1.Upowszechnianie wiedzy o obszarze – 

alokacja 250 000 zł 

 

2. Wspieranie działań polegających na rewitalizacji 

obiektów i miejsc należących  

do lokalnego dziedzictwa historycznego  

i kulturowego  

–  alokacja   150 000 zł  

 

3.  Tworzenie miejsc pracy dla osób z grup 

defaworyzowanych oraz podnoszenie ich kompetencji – 

nowoutworzone podmioty gospodarcze 

– alokacja 300 000 zł  

 

4. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w 

tym zakresie  

– alokacja 360 000 zł 

 

5. Rozwijanie działalności przez istniejące podmioty 

gospodarcze oraz podnoszenie kompetencji osób 

realizujących operacje  

w tym zakresie  

– alokacja 600 000 zł 

 

   

II     

2022 
I 

1.Wspieranie działań polegających na rewitalizacji 

obiektów i miejsc należących  

do lokalnego dziedzictwa historycznego  

i kulturowego  

–  alokacja 0 zł 

 

2. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnych oraz 

rozwój współpracy międzysektorowej  

– alokacja 0 zł 

   

II     

2023 
I     

II     



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. 

                                                 


