
fxcZałącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie 
wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność 

                                                 
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. 

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) liczba operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa / 
265 000 EUR/ 
1 060 000 z ł 
 
2) liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa / 
180 000 EUR/ 
720 000 zł 
 
3) liczba wybudowanych  
i przebudowanych 
obiektów infrastruktury 
kulturalnej, turystycznej i 
rekreacyjnej / 
315 000 EUR/ 
1 260 000 zł 
 

   

2017 

I 

1) liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim / 
12 500 EUR/ 
50 000 zł 
 
2) liczba inicjatyw 
promujących lokalne 
dziedzictwo 
przyrodnicze, kulturowe i 
historyczne oraz inne 
atrakcje turystyczne  
i produkty lokalne  
(np. imprezy, lokalne 
zespoły, grupy 
artystyczne, publikacje)/ 
43 750 EUR/ 
175 000 zł 
 

   

II 

1) liczba szkoleń  
i innych przedsięwzięć w 
zakresie podnoszenia 
kapitału społecznego, 
zwłaszcza w zakresie 

   



ochrony środowiska  
i zmian klimatycznych/ 
2 500 EUR/ 
10 000 zł 
 

2018 
I     

II     

2019 

I 

1) liczba operacji 
polegających na rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa / 
265 000 EUR/ 
1 060 000 z ł 
 
2) liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa / 
150 000 EUR/ 
600 000 zł 
 
3) liczba szkoleń  
i innych przedsięwzięć w 
zakresie podnoszenia 
kapitału społecznego, 
zwłaszcza w zakresie 
ochrony środowiska  
i zmian klimatycznych/ 
7 500 EUR/ 
30 000 zł 
 
4) liczba zabytków 
poddanych pracom 
konserwatorskim lub 
restauratorskim / 
12 500 EUR/ 
50 000 zł 
 

   

II 

1) liczba wybudowanych  
i przebudowanych 
obiektów infrastruktury 
kulturalnej, turystycznej i 
rekreacyjnej / 
410 000 EUR/ 
1 640 000 zł 
 
2) liczba inicjatyw 
promujących lokalne 
dziedzictwo 
przyrodnicze, kulturowe i 
historyczne oraz inne 
atrakcje turystyczne  
i produkty lokalne  
(np. imprezy, lokalne 
zespoły, grupy 
artystyczne, publikacje)/ 
21 250 EUR/ 
85 000 zł 

 

   

2020 
I     

II     



 

2021 
I     

II     

2022 
I 

1) liczba operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa / 
15 000 EUR/ 
60 000 zł 
 
2) liczba wybudowanych  
i przebudowanych 
obiektów infrastruktury 
kulturalnej, turystycznej i 
rekreacyjnej / 
50 000 EUR/ 
200 000 zł 

 

   

II     

2023 
I     

II     


