Załączniknr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na
wdrażanie operacji w ramach strategii ronvoju lokalnego kierowanego przez społecznoŚć
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Rozwój przedsiębiorstw 600 tys. zł (P 2.1.l Bqfu
przedsiębiorczy)
Pręmie narozpoczęcie
działalnoŚci gospodarczej 640 tys. zł (P 2.LI Bqdź
przedsiębiorczy)
lnfr astruktura turysĘczna

I

2017
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rekreacyjna - 800 tys. zł
(P 2.2.2 Budowa lub
r oz bu dow ą infr as tr uktury
turys Ę cznej i r e kr e acyj nej )

AĘwnośći mobilność zawodowa
400 Ęs. zł (P l.I.l. Aktywne i
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AĘwnościLokalnej *
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I.I. Aktywne

ane sp oł e cz
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ńs tw

800

eks z zalrr esu społeczeństwa
informacyjnego - usługi cyfrowe i
szkolenią -l30 tys. zł (P 2.2.I
Wzrost potencj ału turystycznego
Proj

LGD)
Proj

o)

eĘ doĘ cząc e dzi ę dzictw a

kulturowego - wsparcie instytucji
Małe szkoły kształcenia ogólnegoj.2. j
500 Ęs. zł (P 3.3. L Dzieci i młodzież kultury -286 5'18,36 zł (P
Dz ie dz ictw o kultur ow e LG

naszq przyszłościq)

wsparciem potencjału

- 520 528 zł.
(P 3.1.1. Pokonajmy bariery).
Rozpoczęcie działalności
gospodarczej - 500 tys. zł (P l.1.l.
Aktywne i zintegrowane
Usługi opiekuńcze

D

turysĘcznego)
ochrona bioróznorodności i
klimatu - wsparcie siedliskw
akr es ie uzys kani a I epsz ego
Stątusu ochrony - 850 Ęs. zł (P

z

społeczeńsrwo)
(typ projektu nr 3 może być
realizowałty dopiero od II hłartału
2017 r.)

l lłzrost potencjału
turysĘcznego LGD)

2.2.

Proj ekty dotyczące dziedzictw a

kulturowego - wsparcie instytucji
kultury _ l93 42l,64 zł (P 3.2.3
Dz ie dzictw o kultur ow e LG D

TI

wsparciem potencjału
turystycznego)
Proj

eĘ z za|<r esu infr astruktury

2460 Ęs. zł (P I.2. 1
w ąrunków r ozw oj u
sfery społecznej)
społecmej

-

Z ap ewni eni e
I

ochrona biorómorodności i
klimatu - zbiomiki retencyjne
890 tys. ń (P 2.2.1 Wzrost
potencj ału turystycznego LGD)

-

2018
Program AkwwnoŚci Lokalnej
900 tyŚ. (P 1.l.I. Aktywne i

il

z

-

int egr ow ane sp ołecz enstw o)

Usługi opiekuńcze

-

1 000 000,00

(P 3.1.1. Pokonajmy bariery).

Rewitalizacja małej skali

-

9|2 682 zł. (P 3.2.3 Dziedzictwo
zł

kulturowe LG D wsparciem
ału tury s Ę cz ne go)

p ot encj

' Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym pólroczu planowane jest ogloszenie naboru, należy wskazaó hasłowo zakres tematycmy oraz planowaną
alokację kaŹdego z naborów.
'Jeślidotyczy.

Premie na rozpoczęcie
działalnościgospodarczej 460 tys' zł (P 2'l.l bqdz
przedsiębiorczy)
Rozwój przedsiębiorstw _
400 Ęs. ń (P 2.I.] bqdź
przedsiębiorczy)
Infr astruktura

turysĘczna i

rekreacyjna -750Ęs. zł
(P 2.2.2 Budowa lub
roz budow a infr astruktury

tury s Ę cz nej i r ekr e acyj nej)

I

Tworzenie inkubatorów
przetwórstwa lokalnego _
700 tys. zł (P 2.1.] bqdz
przedsiębiorczy)
Wspieranie wspóĘracy
między podmiotami
wykonuj ącymi działalność
gospodarczą (sieci) - l50
Ęs. zł (P 2.3.I zintegrowaną
i ąkty,łvną sfera gospodarcza

2019

Kluby Integracji Społecznej - 800
Ęs. zł (P Ll.l. Akfune i
z

int e gr ow ane sp oł e c z eńs tw o)

Rozpoczęcie działalności
gospodarczej - 500 Ęs. zł (P 1.I.l.
Aktywne i zintegrowane
społeczenstwo)

Wsparcie rodzin - 350 Ęs. zł (P
l. L Pokonajmy bariery).
Warsztaty Terapii Zajęciowej -200
Ęs. zł (P l. l.l . Aktywne i
3.

zint egr ow ane sp ołecz eństw o)

Proj

eĘ z zal<t esu społeczeństwa

informacyjnego

-

aplikacj e

publiczre- 250 tys. zł (P 2.2.]
Wzros

LGD)

t

potencj ału turystycznego

Proj eĘ dotycząc e dziedzictw a
kulturowego - zabytki - 430 tys.
Inwestycj e w infrastrukturę
wychowania przedszkolnego - 850

Ęs. zł (P I '2.I Zapałnienie

wąrunków ronłoju sfery
społecznej)

)

Operacje grantowe
(zachowanie dzie dzictw a
lokalnego i promowanie

II

obszaru) - 250 Ęs. zł (P

Wychowanie przedszkolne

-

300 tys.

zł (P 3.j.l. Dzieci i młodzież naszq

przyszłościq)

3.2. I dziedzictwo lokalne
regionu PB znąne i cenione)

ochrona bioróżrorodnościi
klimatu _ projekry rozwijające
infrastrukturę furysĘczną - 650
Ęs. zł (P 2.2.] Iłzrost potencjału
turysĘcznego LGD)

Rewitalizacja małej skali - 9l2

68Ż zł. (P 2.2. l l4/zrost potencjału
turvstvczneęo LGD)
Proj ekty doty czące dziedzictw a
kulturowego - zabytki - 430 Ęs. zł
(P 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe
LG D w s p ar c i em p ot encj ału

I

z0rg
II

turvstvczneso)
I

ŻoŻ1

I
Operacje grantowe
(zach owan e dzie dzictw a
lokalnego i promowanie
i

I

obszaru) - 250 Ęs. zł (P

2o2Ż

3.2. 1

dziefuictwo lokąlne

resionu PB znane i cenione)
II
I

2023
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Hajnówka, dnia 30.10.2017r.

ilj'"iluiq

i]REZEs

}:,tttyF.t,,|,:tńtłz|Koilrllslri
'
':.":."

/':']tJ ''''rlrĄ\

Fl}Ótt^UJu"
'ur;Ł,,iłn

ParilrlloJlorńch

