
 

 

 

 

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 06 października 2016 r. 

                                                 
. 

 
 

Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

rok  

nabor

u 

półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 
EFMR

2 

2016 

I     

II 

Warsztaty, szkolenia dla animatorów i liderów /56 000 

Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej /32 000 

Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej /200 000 

Aktywizacja społeczna seniorów /144 000 

Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury /300 000 

Podejmowanie działalności gospodarczej /1 000 000  

Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony 

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych/960 000 

 Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z 

uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/1 450 000 

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw /2 500 000 

   

2017 

I 

Stałe wsparcie merytoryczne (Inkubator Aktywności Społecznej) /50 000 

Udział w targach i wystawach /80 000 

Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo /100 000 

Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony 

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych/865 000 

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z 

uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/465 000 

Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego/1 000 000  

   

II 

Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne /500 000 

Renowacja zabytków poza obiektami budowlanymi /70 000 

Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony 

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych/70 000 

 

   



 

 

 

Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, 

spacerowych, kajakowych, narciarskich, konnych, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 

zmianom klimatu oraz innowacyjności/150 000 

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z 

uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/550 000  

Podejmowanie działalności gospodarczej  /550 000 

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw /510 000 

2018 

I 

Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców z uwzględnieniem elementów ochrony 

środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności, w tym dostosowanie infrastruktury do 

potrzeb osób niepełnosprawnych/295 000 

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z 

uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/100 000 

   

II     

2019 

I 

Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej /200 000 

Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury /200 000 

Podejmowanie działalności gospodarczej  /900 000 

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw /1 200 000 

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z 
uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności 285 000 

   

II 

Aktywizacja społeczna seniorów  /96 000 

Warsztaty, szkolenia dla animatorów i liderów /24 000 

Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej  /48 000 

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z 
uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności 285 000 

   

2020 

I 

Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej /100 000 

Renowacja zabytków poza obiektami budowlanymi /30 000 

Podejmowanie działalności gospodarczej  /50 000 

Wsparcie na rozwój przedsiębiorstw /300 000 

Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z 

uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności 285 000 

   

II     

2021 

I     

II     

2022 

I     

II     

2023 

I     

II     


