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

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dnia 18 listopada 2022 r. 
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Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
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2016 

I     

II 

3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz innowacyjności / 141 752,41 EUR  
1.3.1. 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/ 
138 147,38 EUR 
2.1.2- Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 235 356,25 EUR 
3.2.1 Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 169 922,82 EUR 
3.2.2 Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 69 294,67 EUR 

   

2017 I 

1.1.1 Warsztaty, szkolenia dla animatorów i liderów /13 091,69 EUR 
1.1.2.Tworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie integracji społeczno-kulturalnej /13 330,15 EUR 
1.2.1.Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej /50 026,63 EUR 
1.2.2. Aktywizacja społeczna seniorów /46 930,58 EUR 
2.2.3 Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury / 65 499,06 EUR 
2.2.2 Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne / 55 269,58 EUR 
 
 

   



1.3.1 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/422 
666,17 EUR 
2.1.2 Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 366 668,17 EUR 
2.1.1. Budowa, rozbudowa, przebudowa oraz oznakowanie wielofunkcyjnych szlaków, tras lub ścieżek rowerowych, spacerowych, 
kajakowych, narciarskich, konnych, z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/14 
444,82 EUR 
3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz innowacyjności / 237 603,66 EUR 
3.2.1 Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 156 801,84 EUR 
3.2.2 Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 113 402,87 EUR 

II     

2018 
I 

2.2.2. Imprezy i wydarzenia promujące walory historyczne, kulturowe oraz produkty regionalne i tradycyjne/ 51 062,31 EUR 
2.2.5 Renowacja zabytków poza obiektami budowlanymi / 40 768,52 EUR 
1.2.1. Międzypokoleniowe warsztaty i zajęcia aktywizujące w zakresie integracji społeczno-kulturalnej /61 758,02 EUR 
2.2.3 Zespoły i zorganizowane grupy działające w sferze kultury /43 243,63 EUR 
2.2.4 Oznakowanie miejsc atrakcyjnych historycznie, kulturowo, przyrodniczo / 15 380,32  EUR 
2.2.1 Udział w targach i wystawach (projekt własny)/10 941,21 EUR 
3.3.1 Inkubator Przetwórstwa Produktu Lokalnego/ 172 628,32 EUR 

   

II     

2019 
I 

3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz innowacyjności /  185 891,01 EUR 
3.2.1 Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 107 850,03 EUR 
3.2.2 Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 92 923,10 EUR 

   

II     

2020 

I     

II 
1.3.1. 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/39 
971,13 EUR 

   



 
 

2.1.2. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 146 378,76 EUR 
3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz innowacyjności /60 168,67 EUR 
3.2.1 Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 67 497,05 EUR 
3.2.2 Wprowadzenie produktów i usług na nowe rynki, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/ 81 209,83 EUR 

2021 

I     

II 

1.3.1. 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/ 
77 940,84 EUR 
2.1.2. Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności/150 859,41 euro 
3.1.1. Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania 
zmianom klimatu oraz innowacyjności /168 711,80 euro 

   

2022 

I 

2.2.7 Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 36 497,84 euro 
2.1.4 Doposażenie podmiotów prowadzących działalność sportową i rekreacyjną – 61 766,52 EUR 
3.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji, w tym z uwzględnieniem ochrony środowiska, 
przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności 437 637,30 euro 

   

II 

1.1.3 Innowacje społeczne - prezentacja dobrych praktyk oraz wsparcie edukacyjne – 12 500,00 euro 
2.2.7 Promocja dziedzictwa kulturowego obszaru LGD „Kraina wokół Lublina” 12 500,00 euro 
2.1.2 Budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów i infrastruktury w obszarze rekreacji i wypoczynku, w tym  
z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności 404 842,53 euro 
1.3.1 Budowa i modernizacja miejsc spotkań i integracji mieszkańców, w tym  
z uwzględnieniem ochrony środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności 222 021,65 euro 
3.2.1 Wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, w tym podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem ochrony 
środowiska, przeciwdziałania zmianom klimatu oraz innowacyjności 213 417,30 euro 

   


