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Załącznik 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      

2017 I 

1) Zagospodarowana przestrzeń publiczna, w tym 

przebudowa, wyposażanie centrów aktywności i miejsc 

spotkań, rekreacji i integracji dla grup defaworyzowanych 

oraz mieszkańców wsi, a także przebudowa i 

modernizacja dróg lokalnych oraz tworzenie miejsc do 

edukacji przyrodniczej i historycznej  – KONKURSY 

INDYWIDUALNE – 518 949, 98 EURO; 

2) Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na 

obszarach wiejskich – KONKURS INDYWIDUALNY  -  

371 583,25 EURO; 

3) Zakładanie działalności gospodarczej – 250 000,00 

EURO – KONKURSY INDYWIDUALNE. 
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II     

2018 

I 
 

 
   

II 

1) Stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla 

mieszkańców i grup defaworyzowanych – KONKURS 

GRANTOWY –  37 500,00 EURO; 

 

2) Stworzenie miejsc i ścieżek do edukacji przyrodniczej, 

historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa 

Wzgórz Dalkowskich - KONKURS GRANTOWY – 

22 837,50 EURO 

 

3) Organizacja wydarzeń kulturowo – integracyjnych 

aktywizujących społeczność lokalną - KONKURS 

GRANTOWY  – 37 500 EURO 

 

   

2019 

I     

II 

1) Wsparcie i rozwój istniejących przedsiębiorstw na 

obszarach wiejskich – KONKURS INDYWIDUALNY  -  

515 916,75 EURO; 

 

2) Zakładanie działalności gospodarczej – 200 000,00 

EURO – KONKURS INDYWIDUALNY, 

 

3) Przebudowa centrów aktywności dla grup 

defaworyzowanych i mieszkańców wsi – 305 481,10 

EURO – KONKURS INDYWIDULANY , 

 

4) Stworzenie miejsc spotkań, rekreacji i integracji dla 

mieszkańców i grup defaworyzowanych – KONKURS 

INDYWIDUALNY –  202 730,23 EURO; 
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2020 I 

1) Stworzenie miejsc i ścieżek do edukacji przyrodniczej, 

historycznej, regionalnej i prezentacji dziedzictwa 

Wzgórz Dalkowskich – KONKURS INDYWIDUALNY 

– 50 000,00 EURO  
 

2) Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – KONKURS 

GRANTOWY – 37 500 EURO, 

 

3) Przebudowa centrów aktywności dla grup 

defaworyzowanych i mieszkańców wsi – 25 000,00 

EURO KONKURS GRANTOWY  
 

4) Renowacja zabytkowych obiektów poddanych pracom 

konserwatorskim – KONKURS GRANTOWY – 

25 000,00 EURO  
 

5) Organizacja wydarzeń kulturowo – integracyjnych 

aktywizujących społeczność lokalną - KONKURS 

GRANTOWY – 12 500 EURO 

 

   

 II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


