
 

Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

rok  

naboru 

półroc

ze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
  

2016 

I     

II 

Rozwój przedsiębiorstw - 

600 tys. (P 2.1.1 Bądź 

przedsiębiorczy) 

Infrastruktura turystyczna i 

rekreacyjna - 800 tys.         

(P 2.2.2 Budowa lub 

rozbudowa infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej) 

Aktywność i mobilność zawodowa -

280 tyś. (P 1.1.1. Aktywne i 

zintegrowane społeczeństwo) 

Program Aktywności Lokalnej – 680 

tyś. (P 1.1.1. Aktywne i zintegrowane 

społeczeństwo) 

 

Projekty z zakresu społeczeństwa 

informacyjnego - szkolenia-130 

tyś. (P 2.2.1 Wzrost potencjału 

turystycznego LGD) 

Ochrona bioróżnorodności i 

klimatu - zbiorniki retencyjne – 

850 tyś. (P 2.2.1 Wzrost potencjału 

turystycznego LGD) 

 

2017 

I 

Premie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej - 

640 tys. (P 2.1.1 Bądź 

przedsiębiorczy) 

Małe szkoły kształcenia ogólnego-

500 tyś. (P 3.3.1. Dzieci i młodzież 

naszą przyszłością) 

Usługi opiekuńcze – 520 528 zł.     

(P 3.1.1. Pokonajmy bariery). 

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – 500 tyś. (P 1.1.1. 

Aktywne i zintegrowane 

społeczeństwo) 

(typ projektu nr 3 może być 

realizowany dopiero od II kwartału 

2017 r.) 

Projekty dotyczące dziedzictwa 

kulturowego - wsparcie instytucji 

kultury – 480 tyś. (P 3.2.3 

Dziedzictwo kulturowe LGD 

wsparciem potencjału 

turystycznego) 
 

II 

  Projekty z zakresu infrastruktury 

społecznej – 2460 tyś. (P 1.2.1 

Zapewnienie warunków rozwoju 

sfery społecznej) 

 

2018 

I 

   Ochrona bioróżnorodności i 

klimatu - zbiorniki retencyjne – 

890 tyś. (P 2.2.1 Wzrost potencjału 

turystycznego LGD) 

 

 

II 

 Program Aktywności Lokalnej –               

1 020 000 zł (P 1.1.1. Aktywne i 

zintegrowane społeczeństwo) 

Usługi opiekuńcze – 1000 tyś.        

(P 3.1.1. Pokonajmy bariery). 

Aktywność i mobilność zawodowa – 

120 tyś. (P 1.1.1. Aktywne i 

zintegrowane społeczeństwo) 

Rewitalizacja małej skali – 

912 682 zł. (P 3.2.3 Dziedzictwo 

kulturowe LGD wsparciem 

potencjału turystycznego) 
 

2019 I 

Premie na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej - 

460 tys. (P 2.1.1 bądź 

przedsiębiorczy) 

Rozwój przedsiębiorstw -

400 tys. (P 2.1.1 bądź 

przedsiębiorczy) 

Infrastruktura turystyczna i 

Kluby Integracji Społecznej – 800 

tyś. (P 1.1.1. Aktywne i zintegrowane 

społeczeństwo) 

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – 500 tyś. (P 1.1.1. 

Aktywne i zintegrowane 

społeczeństwo) 
Wsparcie rodzin – 350 tyś. (P 3.1.1. 

Projekty z zakresu społeczeństwa 

informacyjnego – aplikacje 

publiczne– 250 tyś. (P 2.2.1 

Wzrost potencjału turystycznego 

LGD) 

Projekty dotyczące dziedzictwa 

kulturowego – zabytki – 430 tyś. 

Inwestycje w infrastrukturę 

 

                                                 
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. 

Załącznik nr 2 do umowy nr 00008-6933-UM1040012/15  

z dnia 17 maja 2016 r. 

 



rekreacyjna - 750 tys.         

(P 2.2.2 Budowa lub 

rozbudowa infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej) 

Tworzenie inkubatorów 

przetwórstwa lokalnego  - 

700 tys. (P 2.1.1 bądź 

przedsiębiorczy) 

Wspieranie współpracy 

między podmiotami 

wykonującymi działalność 

gospodarczą (sieci) - 150 

tys. (P 2.3.1 zintegrowana i 

aktywna sfera gospodarcza ) 

Pokonajmy bariery). 

Warsztaty Terapii Zajęciowej – 200 

tyś. (P 1.1.1. Aktywne i zintegrowane 

społeczeństwo) 

wychowania przedszkolnego – 850 

tyś. (P 1.2.1 Zapewnienie 

warunków rozwoju sfery 

społecznej) 

II 

Operacje grantowe 

(zachowanie dziedzictwa 

lokalnego i promowanie 

obszaru) - 250 tys. (P 3.2.1 

dziedzictwo lokalne regionu 

PB znane i cenione) 

Wychowanie przedszkolne – 300 tyś. 

(P 3.3.1. Dzieci i młodzież naszą 

przyszłością) 

Ochrona bioróżnorodności i 

klimatu - projekty rozwijające 

infrastrukturę turystyczną – 650 

tyś. (P 2.2.1 Wzrost potencjału 

turystycznego LGD) 

 

2020 

I 
  Rewitalizacja małej skali – 912 

682 zł. (P 2.2.1 Wzrost potencjału 

turystycznego LGD) 
 

II 

  Projekty dotyczące dziedzictwa 

kulturowego – zabytki – 430 tyś. 

(P 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe 

LGD wsparciem potencjału 

turystycznego) 

 

2021 

I 
   

 

II 
   

 

2022 

I 

Operacje grantowe 

(zachowanie dziedzictwa 

lokalnego i promowanie 

obszaru) - 250 tys. (P 3.2.1 

dziedzictwo lokalne regionu 

PB znane i cenione) 

  

 

II 
   

 

2023 

I 
   

 

II 
   

 

 


