
  

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 

półro-

cze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2  

2016 
I     

II     

2017 
I 

2/2017/PROW - Rozwój 

przedsiębiorstw - 78 999,82 

€ (P 2.1.1 Bądź przedsię-

biorczy) - Z 

1/2017/PROW - Premie na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej - 147 494,06 € 

(P 2.1.1 Bądź przedsiębior-

czy) - Z 

3/2017/PROW - Infrastruk-

tura turystyczna i rekreacyj-

na - 209 784,80 € (P 2.2.2 

Budowa lub rozbudowa 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej) - Z 

 

4/2017/EFS - Program Aktywności 

Lokalnej -0,00 zł (P 1.1.1. Aktywne i 

zintegrowane społeczeństwo) 

5/2017/EFS - Aktywność i mobil-

ność zawodowa -0,00 zł (P 1.1.1. 

Aktywne i zintegrowane społeczeń-

stwo) 

7/2017/EFS - Małe szkoły kształce-

nia ogólnego-381 614,50 tys. zł (P 

3.3.1. Dzieci i młodzież naszą przy-

szłością) 

6/2017/EFS - Usługi opiekuńcze – 

0,00 zł.     (P 3.1.1. Pokonajmy ba-

riery). 

8/2017/EFS - Bezzwrotne wsparcie 

dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodar-

czej -0,00 zł. (P 1.1.1. Aktywne i 

zintegrowane społeczeństwo) 

12/2017/EFS - Usługi opiekuńcze - 

178 925,00 zł (P 3.1.1. Pokonajmy 

bariery). 

10/2017/EFRR - Projekty z zakre-

su społeczeństwa informacyjnego - 

usługi cyfrowe i szkolenia - 45 

544,69 zł (P 2.2.1 Wzrost poten-

cjału turystycznego LGD)-Z 

9/2017/EFRR - Ochrona bioróżno-

rodności i klimatu - wsparcie sie-

dlisk w zakresie uzyskania lepsze-

go statusu ochrony – 274 133,45. 

zł (P 2.2.1 Wzrost potencjału tury-

stycznego LGD)-Z 

11/2017/EFRR - Projekty dotycząc 

dziedzictwa kulturowego - wspar-

cie instytucji kultury – 0,00 zł (P 

3.2.3 Dziedzictwo kulturowe LGD 

wsparciem potencjału turystyczne-

go) 

 

 

II     

2018 

I 

 15/2018/EFS - Aktywność i mobil-

ność zawodowa - 399 528,50 tys. zł 
(P 1.1.1. Aktywne i zintegrowane 

społeczeństwo) 

14/2018/EFS - Program Aktywności 

Lokalnej – 402 563,75 zł (P 1.1.1. 

Aktywne i zintegrowane społeczeń-

stwo)  

16/2018/EFS - Bezzwrotne wsparcie 

dla osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodar-

czej - 977 561,25 zł (P 1.1.1. Aktyw-

ne i zintegrowane społeczeństwo) 

19/2018/EFS - Program Aktywności 

Lokalnej – 0,00 zł (P 1.1.1. Aktywne 

i zintegrowane społeczeństwo)  

13/2018/EFRR - Projekty dotyczą-

ce dziedzictwa kulturowego - 

wsparcie instytucji kultury – 0,00 

zł (P 3.2.3 Dziedzictwo kulturowe 

LGD wsparciem potencjału tury-

stycznego) 

17/2018/EFRR - Projekty dotyczą-

ce dziedzictwa kulturowego - 

wsparcie instytucji kultury –  

382 790,41 zł (P 3.2.3 Dziedzictwo 

kulturowe LGD wsparciem poten-

cjału turystycznego)-Z 

18/2018/EFRR - Projekty z zakre-

su infrastruktury społecznej – 

1 027 456,29 zł (P 1.2.1 Zapew-

nienie warunków rozwoju sfery 

społecznej)-Z 
 

 

II 

 20/2018/EFS - Program Aktywności 

Lokalnej – 1 189 489,48 zł (P 1.1.1. 

Aktywne i zintegrowane społeczeń-

stwo)  

 

21/2018/EFRR - Projekty z zakre-

su infrastruktury społecznej – 

1 227 302,51 zł (P 1.2.1 Zapew-

nienie warunków rozwoju sfery 

społecznej) 

22/2018/EFRR - Inwestycje w 

infrastrukturę wychowania przed-

szkolnego – 849 948,34 zł 

 

 
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną aloka-

cję każdego z naborów. 
2 Jeśli dotyczy. 



  

849 948,33 (P 1.2.1 Zapewnienie 

warunków rozwoju sfery społecz-

nej) 

2019 

I 

1/2019/PROW - Premie na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej - 95 255,34 € 

(P 2.1.1 bądź przedsiębior-

czy) - Z 

2/2019/PROW - Rozwój 

przedsiębiorstw - 85 383, 94 

€ (P 2.1.1 bądź przedsię-

biorczy) - Z 

6/2019/PROW - Infrastruk-

tura turystyczna i rekreacyj-

na - 103 002,41 € (P 2.2.2 

Rozwój infrastruktury tury-

stycznej i rekreacyjnej) - Z  

 3/2019/EFRR - Projekty dotyczące 

dziedzictwa kulturowego – zabytki 

– 0,00 zł. zł (P 3.2.3 Dziedzictwo 

kulturowe LGD wsparciem poten-

cjału turystycznego) 

4/2019/EFRR - Projekty z zakresu 

infrastruktury społecznej –  0,00 zł 

(P 1.2.1 Zapewnienie warunków 

rozwoju sfery społecznej) 

5/2019/EFRR - Rewitalizacja 

małej skali -1 110 261,01 zł.  (P 

1.2.1 Zapewnienie warunków roz-

woju sfery społecznej)-Z 

 

II 

11/2019/PROW - Wspiera-

nie współpracy między 

podmiotami wykonującymi 

działalność gospodarczą 

(sieci) – 0 € (P 2.3.1 zinte-

growana i aktywna sfera 

gospodarcza) 

 

7/2019/EFS - Wsparcie rodzin – 0,00 

tys. zł (P 3.1.1. Pokonajmy bariery)  

8/2019/EFS - Kluby Integracji Spo-

łecznej – 344 556,07 tys. zł (P 1.1.1. 

Aktywne i zintegrowane społeczeń-

stwo)  

9/2019/EFS - Usługi opiekuńcze – 1 

258 794,82 (P 3.1.1. Pokonajmy 

bariery).  

10/2019/EFS - Wsparcie rodzin – 

349 232,56 tys. zł (P 3.1.1. Poko-

najmy bariery).  

 

 

 

2020 

I 

 

5/2020/PROW - Wspieranie 

współpracy między podmio-

tami wykonującymi działal-

ność gospodarczą (sieci) – 

31 297,11 € (P 2.3.1 zinte-

growana i aktywna sfera 

gospodarcza) - Z 

6/2020/PROW - Tworzenie 

inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego - 0 € (P 2.1.1 bądź 

przedsiębiorczy) 

 

 

7/2020/EFS - Wychowanie przed-

szkolne – 299 250,00 tys. zł (P 3.3.1. 

Dzieci i młodzież naszą przyszłością)  

8/2020/EFS - Kluby Integracji Spo-

łecznej – 0,00 zł (P 1.1.1. Aktywne i 

zintegrowane społeczeństwo)  

9/2020/EFS - Kluby Integracji Spo-

łecznej – 733 308,62 zł (P 1.1.1. 

Aktywne i zintegrowane społeczeń-

stwo)  

1/2020/EFRR Ochrona bioróżno-

rodności i klimatu - projekty roz-

wijające infrastrukturę turystyczną 

– 303 610,45 zł (P 2.2.1 Wzrost 

potencjału turystycznego LGD) 

2/2020/EFRR Projekty dotyczące 

dziedzictwa kulturowego – zabytki 

– 663 286,19 zł. zł (P 3.2.3 Dzie-

dzictwo kulturowe LGD wsparciem 

potencjału turystycznego) 

3/2020/EFRR Projekty z zakresu 

infrastruktury społecznej – 1 203 

759,72 zł (P 1.2.1 Zapewnienie 

warunków rozwoju sfery społecz-

nej) 

4/2020/EFRR Montaż/instalacja 

efektywnego energetycznie oświe-

tlenia w gminach lub obiektach 

użyteczności publicznej oraz sys-

temy sterowania oświetleniem 

(ulicznym) –1 269 254,88 zł (P 

1.2.1 Zapewnienie warunków roz-

woju sfery społecznej) 

 

 

II 

13/2020/PROW - Tworzenie 

inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego - 0 € (P 2.1.1 bądź 

przedsiębiorczy) 

Usługi opiekuńcze – 255 703,45 zł. 

(P 3.1.1. Pokonajmy bariery). 

10/2020/EFRR Rewitalizacja ma-

łej skali –2 680 580,14 zł. (P 1.2.1 

Zapewnienie warunków rozwoju 

sfery społecznej) 

11/2020/EFRR Projekty z zakresu 

infrastruktury społecznej – 

539 682,52 zł (P 1.2.1 Zapewnie-

nie warunków rozwoju sfery spo-

łecznej)  

14/2020/EFRR Rewitalizacja ma-

łej skali – 1 799 096,03 zł. (P 1.2.1 

Zapewnienie warunków rozwoju 

sfery społecznej) 

 

 



  

2021 

I 

1/2021/PROW - Premie na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej - 189 471,98 € 

(P 2.1.1 bądź przedsiębior-

czy)  

4/2021/PROW - Tworzenie 

inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego - 86 234,74 € (P 

2.1.1 bądź przedsiębiorczy) 

 2/2021/EFRR - Projekty dotyczące 

dziedzictwa kulturowego – zabytki 

– 194 090,63 zł. zł (P 3.2.3 Dzie-

dzictwo kulturowe LGD wsparciem 

potencjału turystycznego) 

3/2021/EFRR Rewitalizacja małej 

skali – 904 970,52 zł. (P 1.2.1 

Zapewnienie warunków rozwoju 

sfery społecznej) 

 

 

II 

Operacje grantowe (zacho-

wanie dziedzictwa lokalnego 

i promowanie obszaru) – 

78 662,86 € (P 3.2.1 dzie-

dzictwo lokalne regionu PB 

znane i cenione) [oszczędno-

ści 7 118,07 €] 

  

 

2022 
I 

2/2022/PROW - Premie na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej – 200 464,87 € 

(P 2.1.1 bądź przedsiębior-

czy) 

Premie na rozpoczęcie dzia-

łalności gospodarczej – 214 

830,00 € (P 2.1.1 bądź 

przedsiębiorczy) 

 Rewitalizacja małej skali – 

316 814,63 zł. (P 1.2.1 Zapewnie-

nie warunków rozwoju sfery spo-

łecznej) 

  

II     

2023 
I     

II     

 
Hajnówka, dn. 06.05.2022r. 


