
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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I ------------------------------------ ----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II

Promowanie obszaru - 171 000,00 zł                                                                                                                       

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej -  823 500,00 zł   

Wzmocnienie kapitału społecznego - 0,00 zł                                                                                                    

Rozwój przedsiębiorczości - 1 377 000,00 zł                                                                                                           

Budowa lub przebudowa dróg gminnych lub powiatowych - 1 283 476,45 zł 

----------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

I

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej -1 652 500,00 z 

Rozwój przedsiębiorczości - 1 818 000,00 zł                                                                                                

Wzmocnienie kapitału społecznego - 72 000,00 zł                                                                                                  

Projekty grantowe - 270 000,00 zł  

----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II
 Promowanie obszaru - 180 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Wzmocnienie kapitału społecznego - 68 400,00 zł                                                                                         ----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

I
Rozwój przedsiębiorczości - 1 053 000,00 zł                                                                                      

Wzmocnienie kapitału społeczneg - 18 000,00 zł   ----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II

Promocja obszaru - 134 640,00 zł                                                                                                                        

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej -  57 500,00 zł     

Wzmocnienie kapitału społecznego - 27 000,00 zł  
----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

I

Rozwój przedsiębiorczości - 1 089 000,00zł                                                                                      

Wzmocnienie kapitału społecznego - 9 000,00 zł                                                                                               

Projekty grantowe - 270 000,00 zł  
----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 372523,55zł  

Promocja obszaru - 90 000,00 zł                                                                                                                                                                                                                            

Wzmocnienie kapitału społecznego - 50 400,00 zł                                                                                                  
----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

I
Rozwój przedsiębiorczości - 1  089 000,00 zł                                                                                    

Wzmocnienie kapitału społecznego - 9 000,00 zł  ----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II

 Promocja obszaru - 122 400,00 zł                                                                                                                       

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej -  522 000,00 zł  

Wzmocnienie kapitału społecznego - 36 000,00 zł                                                                                                  
----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

I
Rozwój przedsiębiorczości - 180 000,00 zł                                                                                                          

Wzmocnienie kapitału społecznego - 27 000,00 zł  ----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 61 200,00 zł  
----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

I

Rozwój przedsiebiorczości -684 000,00 zł                                                                                                      

Wzmocnienie kapitału społecznego - 61 200,00 zł                                                                                           

Promocja obszaru - 93 960,00 zł                                                                                                                              

Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej - 627 300,00 zł     

----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II ------------------------------------------ ---------------------------- --------------------- -----------------------------------------------

I ------------------------------------------- ----------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

II ------------------------------------------ ---------------------------- ------------------------- -----------------------------------------------

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.
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