Za|ącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚć
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Rozwój przedsiębiorstw 600 tys' zł (P 2.l.I Bqdź
przedsiębiorczy)
Pręmie na rozpoczęcie
dzialalnościgospodarczej 640 tys. zł (P 2. I. l Bqdź
przedsiębiorczy)
nliastruktura ur) styczna i
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(P 2.2.2 Budowa lub
r oz b u dow ą infr as tru kt ury
turysĘcznej i rekreacyj nej)
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AktywnoŚć i mobilność zawodowa
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Małe szkoĘ kształcęnia ogólnego500 Ęs. zł (P 3.3' ]. Dzieci i młodzież

Projekty z zabesu społeczeństwa
informacyjnego - usłtłgicyfrowe i
szkolenią -130 tys' zł (P 2.2' l
lI/zr o s t p o t encj ału tuły s Ę cz n e go

LGD)

Proj ekty dotyczące dziedzictw a
kulturowego - wsparcie insĘttłcji
kultury - 480 tys. zł (P 3.2'3

D

naszq przyszłościq)

Dziedzictw o kulturow e LG
v,sparciem potencjału

(P 3.1.1. Pokona.jny bariery).
Rozpoczęcie działalnoŚci
gospodarczej - 500 tys. zł (P l. l. I.
Aktyvne i zintegrowane

tutysĘcznego)
ochrona bioróżnorodnoŚci i
klimatu - wsparcie siedlisk w
z akr es i e uzys kania I ep sz e go

Usługi opiekuńcze 520 528 zł.

ochrony 850 Ęs. zł (P
I llzrt tst potencj alu
tułyslycznego LGD)

Statusu

społeczeństwo)
(typ proiektu nr 3 może być
realizowany dopiero od II kwartału

2.2.

201 7 r.)

Projekty z zakresu infiastruktury

społecznej 2460 tys. zł (P

I.2.

e wu ru n ków rozwoj
sfery społecznej)
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ochrona bioróznorodnoŚci i
klimatu - zbiorniki retencyjne

890 tys. zł (P 2.2.1 Wzrost
potencj ału turysQcznego LG D)
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Program AktywnoŚci Lokalnej

2018
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Rewitalizacja małej skali
9l2 682 zł. (P 3.2.3 Dziedzictwo
kul!urowe LG D w.sparciem

int egr ow ane s p oł e cz eńs tw o)

- 1 000 000,00 zł
(P 3.1.1. Pokonajmy bariery).

Premie na rozpoczęcie
działalnoŚci gospodarczej 460 rys. zł (P 2.l.I bqdź
przedsiębiorczy)
Rozwój przedsiębiorstw -

ału turys Ęcz nego)

Usługi opiekuńcze

p ot encj

Kluby lntegracji Społecznej - 800
tys. zl (P l. l. l. Akrynvne i

informacyjnego

z

int egr ow

ane sp

oł e cz eńs tw

Proj ekty

aplikacje

I|zr os t p otencj ału tutys Ęcz ne go

Rozpoczęcie działalności

sosoodarczei

-

publicme 250 tys. zł (P 2'2' ]

o)

500 tvs. zł G l. I.1

z zakr ęsu społeczeństwa

'

LGD)

' Dla kazdego z funduszy, w ramach których w danynr półroczu planowane jest ogłoszenie naboru. należy wskazaÓ hasłowo zakres tenratyczny oraz planowaną
alokację kazdego z naborów.
'Jeślidotyczy'

400 tys. zł (P 2. l. I bqdz
przedsiębiorczy)
In lrastruktura turystyczna
rekreacyjna - 7 50 Ęs' zł
(P 2.2.2 Budowa lub
r oz budow a i nfr as truktury
tury sty cznej i

r

e

kr

e

AkĘłvne i zintegrowane
społeczeństwo)
i

acyj nej )

Wsparcie rodzin 350 tys. zł (P
3. l. I. Pokonajmy bariery).
Warsztaty Terapii Zajęciowej 200
tys.

zl (P I .l . l. Akwne i

z int e gr ow

Proj ekty dotyczące dziędzictw a
kulturowego - zaby.tki 430 tys.

Inwestycj e w infiastrukturę

wychowaniaprzedszkolnego 850
tys. zl (P 1.2.1 Zapewnienie
warunków rozwoju sfery
społecznej)

ane s p oł e cz Żńs tw o)

Tworzenie inkubatorów
przetwórstwa lokalnego 700 tys. zł (P 2. l. I bqdź
przedsiębiorczy)
Wspieranie wspóĘracy
między podmiotami
wykonującymi działalność
gospodarczą (sieci) - l 50
tys' zł (P 2.3.l zintegrowana
i aktywna sfera gospodarcza
Operacje grantowe
(zachowan e dziędztctw a
lokalnego ipromowanie
i

II

Wychowanie przedszkolne 300 tys.
zł (P 3.3.1' Dzieci i młodzież naszq
przyszłościq)

ochrona bioróżnorodnoscr

r

Rewitalizacja małej skali

912

klimatu - projekty rozwijające
inf|astrukturę turystyczną 650
tys. ń (P 2.2.I Wzrost potencjału
tułysĘcznego LGD)

obszaru) - 250 tys. zł (P

I dziedzictwo lokalne
reęionu PB znane i cenione)
3.2.

-

682 zł. (P 2.2.1 Wzrost potencjału

I

turvstvczneso LGD)

Proj ekty dotyczące dziedzictwa
kulturowego zabyki - 430 tys.

20Ż0

zł

(P 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe
Lc D wsparciem potencj ału
tutłsfuczneso)
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Operacje grantowe
(zachowan i e dzie dzictw a
lokalnego i promowanie
obszaru) - 250 Ęs. zł (P

3.2. l dziedzictwo lokąlne
repionu PB znane i cenione)
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