
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”
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Promowanie obszaru - 0,00 zł                                                                                                                       

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 655 702,00 zł   

Wzmocnienie kapitału społecznego - 0,00 zł                                                                                                   

 Rozwój przedsiębiorczości - 922 534,00 zł                                                                                                           

Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych - 1 282 990,00 zł 
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Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych - 1 430 

722,00 zł

Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.2 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w obszarze turystyki/rekreacji - 

0,00 zł 

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy - 

400 000,00 zł

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie 

obecnych miejsc pracy 518 600,00 zł

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2a Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-

przez podejmowanie działalności gospodarczej - 100 000,00 zł

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-

przez rozwijanie działalności gospodarczej -  1 058 225,00  zł

Rozwój przedsiębiorczości - 2.2.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach  -rozwijanie działalności 

gospodarczej-  618 627,00
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Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2a Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-

przez podejmowanie działalności gospodarczej - 600 000,00

Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.2 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań  w obszarze turystyki/rekreacji - 

675 000,00

Infrastruktura niekomercyjna - 1.3.1 Budowa, przebudowa obiektów turystycznych/rekreacyjnych -  1 355 

586,00 zł

Promocja obszaru - 1.1.1a Tworzenie lub rozwój elementów promocji obszaru - 198 000,00

Promocja obszaru - 1.2.1a Organizacja imprez kulturalnych, także  o charakterze ponadregionalnym - 306 

000,00

Promocja obszaru - 1.2.2 Organizacja imprez kulturalnych, w tym także  niezwiązanych z lokalną kulturą i 

tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych - 134 640,00

Wzmocnienie kapitału  - 1.4.1 Organizacja wydarzeń, w tym szkoleń z zakresu zachowań proekologicznych i 

OZE - 108 000,00

Wzmocnienie kapitału - 3.1a Projekty służące przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, w tym poprzez 

podnoszenie kompetencji- 162 000,00
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I

Promocja obszaru - 1.1.1b projekt grantowy -  270 000,00

Wzmocnienie kapitału - 3.1b projekt grantowy - 270 000,00

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1a Podejmowanie działalności gospodarczej, tworzenie nowych miejsc pracy - 

250 000,00

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.1b Rozwój działalności gospodarczej, tworzenie nowych i utrzymanie 

obecnych miejsc pracy -  563 866,00

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2a Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-

przez podejmowanie działalności gospodarczej - 300 000,00

Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.2b Rozwój przedsiębiorstw działających  w obszarze turystyki/okołoturystyki-

przez rozwijanie działalności gospodarczej - 416 775,00

Rozwój przedsiębiorczości - 2.2.1 Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w firmach -rozwijanie działalności 

gospodarczej - 1 181 373,00zł
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II Rozwój przedsiębiorczości - 2.1.3 Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego - 450 000,00 zł ----------------------------- -------------------------
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Promocja obszaru - 1.2.1a Organizacja imprez kulturalnych, także  o charakterze ponadregionalnym - 122 

400,00 zł

Promocja obszaru - 1.2.2 Organizacja imprez kulturalnych, w tym także  niezwiązanych z lokalną kulturą i 

tradycją oraz imprez skierowanych do różnych grup wiekowych - 48 960,00 zł
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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.
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    Jeśli dotyczy.
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