
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” 

rok  

nabor

u 

półroc

ze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS EFRR EFMR 

2016 

I - - - - 

II 

 

P 2.2.2 Dotacje na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (premie)/ 

660.000 zł 

 

P 1.3.1  

Mała infrastruktura/  

1.636.641,21 zł 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja (PAL)/ 

0 zł (typ projektu 

nr 6) 

 

 

P 1.2.2 Rewitalizacja 

na poziomie 

lokalnym / 

1.170.864,99 zł (typ 

projektu nr 9) 

 

 

- 

2017 I 

 

 

 

P 1.3.1  

Mała infrastruktura/ 

792.121,34 zł;  

 

P 2.2.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości/nowe 

miejsca pracy/  

1.451.202,00 zł   

 

P 5.2.1 Wydarzenia 

promocyjne obszaru 

objętego LSR w tym 

produkty lokalne/  

161.900,00 zł 

 

P 2.2.2 Dotacje na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (premie)/ 

720.000 zł 

 

 

 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja (PAL)/ 

231.540,87  

zł (typ projektu nr 

6) 

 

P 2.1.1 

Tworzenie 

mikroprzedsiębio

rstw-dotacje na 

rozpoczęcie 

działalności 

gosp./ (II kwartał 

2017r., (typ 

projektu nr 3) 

0,00 zł 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja 

(WTZ)/  

0,00 zł (typ 

projektu nr 8) 

 

P 4.1.1 Wysoka 

jakość edukacji 

przedszkolnej/ 

538.778,31 zł 

(typ projektu nr 

4) 

 

 

 

 

 

P 1.1.1 Infrastruktura 

ochrony środowiska /  

0,00 zł (typ projektu 

nr 5) 

 

 

P 1.2.1 Infrastruktura 

społeczna/  

0,00 zł (typ projektu 

nr 8) 

 

 

P 1.2.4 Infrastruktura 

edukacyjna 

(przedszkola)/  

0,00 zł (typ projektu 

nr 10) 

 

 

P 1.2.2 Rewitalizacja 

na poziomie 

lokalnym /  

1.500.447,26 zł (typ 

projektu nr 9) 

 

 

 

 

- 



 

II 

 

 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja (PAL)/ 

529.231,97 zł 

(typ projektu nr 

6) 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja 

(WTZ)/ 0,00 zł 

(typ projektu nr 

8) 

 

P 4.1.1 Wysoka 

jakość edukacji 

przedszkolnej/  

0,00 zł 

(typ projektu nr 

4) 

11.221,69 zł 

środki  zwolnione 

z ogłoszenia o 

naborze 

wniosków 

 

 

P 1.2.2 Rewitalizacja 

na poziomie 

lokalnym / 

1.582.304,05 zł 

(typ projektu nr 9) 

  

P 1.1.1 Infrastruktura 

ochrony środowiska / 

0,00 zł (typ projektu 

nr 5) 

 

P 1.2.1 Infrastruktura 

społeczna/ 0,00 zł 

(typ projektu nr 8) 

 

P 1.2.4 Infrastruktura 

edukacyjna 

(przedszkola)/   

295.008,08 zł (typ 

projektu nr 10); 

425zł środki 

zwolnione z 

ogłoszenia 

 

- 

2018 I 

P 5.2.1 Wydarzenia 

promocyjne obszaru 

objętego LSR w tym 

produkty lokalne/   

163.072,00 zł 

 

 

P 4.1.2  

Mała szkoła- 

centrum nauki i 

aktywności/  

0,00 zł (typ 

projektu nr 5) 

 
P 3.1.1 Aktywna 

integracja (PAL)/ 

0,00 zł (typ 

projektu nr 6) 

 

P 2.1.1 

Tworzenie 

mikroprzedsiębio

rstw-dotacje na 

rozpoczęcie 

działalności 

gosp./   

957.946,50 zł; 

92.053,50 zł 

środki  zwolnione 

z ogłoszenia o 

naborze 

wniosków 

(typ projektu nr 

3) 

 

P 1.2.3 Infrastruktura 

dziedzictwa 

kulturowego/  

596.764,75 zł 

(typ projektu nr 7) 

 

P 1.2.2 Rewitalizacja 

na poziomie 

lokalnym /  

253.063,41 zł (typ 

projektu nr 9) 

 

P 1.2.4 Infrastruktura 

edukacyjna 

(przedszkola)/   

232.736,96 zł; 

11.829,96 zł 

środki  zwolnione z 

ogłoszeń o naborze 

wniosków 

(typ projektu nr 10) 

- 



II 

 

P 2.2.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości/nowe 

miejsca pracy/ 

353.072,00 zł 

 

P 5.2.1 Wydarzenia 

promocyjne obszaru 

objętego LSR w tym 

produkty lokalne/  

170.296,00 zł; 

 

Granty (P5.1.2 Lokalne 

dziedzictwo kulturowe)/ 

255.000,00 zł; 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja 

(WTZ)/ 

382.775,00 zł  

(typ projektu nr 

8) 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja (PAL)/ 

0,00 zł 

zł (typ projektu nr 

6) 

 

 
 

P 1.2.1 Infrastruktura 

społeczna/ 

0,00 zł (typ projektu 

nr 8) 

 

P 1.2.2 Rewitalizacja 

na poziomie 

lokalnym /  

1.562.347,70 zł  

(typ projektu nr 9) 

- 

2019 I 

 

P 2.2.2 Dotacje na 

rozpoczęcie działalności 

gospodarczej (premie)/ 

120.000 zł 

 

Granty (P5.1.1 Aktywne 

społeczności lokalne)/150 

tys. zł 

 

 

Granty (P5.1.2 Lokalne 

dziedzictwo kulturowe)/ 

345 tys. zł 

 

P 1.3.1  

Mała infrastruktura/    

151.237,45 zł 

 

P 2.2.1 Wsparcie 

przedsiębiorczości/nowe 

miejsca pracy/ 

1.195.726,00 zł 

 

P 5.2.1 Wydarzenia 

promocyjne obszaru 

objętego LSR w tym 

produkty lokalne/  

54.732,00 zł  

 

 

P 4.1.2  

Mała szkoła- 

centrum nauki i 

aktywności/ 

300.000,00 zł 

(typ projektu nr 

5) 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja (KIS, 

CIS)/ 

1.400.000,00 zł 

(typ projektu nr 

7) 

 

P 3.1.2 Wsparcie 

rodziny i 

środowiska/ 

550.000,00 zł 

(typ projektu nr 

10) 

 

P 3.2.1 Rozwój 

usług 

społecznych/  

500.000,00 zł 

(typ projektu nr 

9) 

 

P 3.1.1 Aktywna 

integracja (PAL)/ 

2.654.136,16 zł 

(typ projektu nr 

6) 

 

 

P 1.2.3 Infrastruktura 

dziedzictwa 

kulturowego/ 

903.235,25 zł  

(typ projektu nr 7) 

 

P 1.2.1 Infrastruktura 

społeczna/ 

500.000,00 zł (typ 

projektu nr 8) 

 

P 1.2.2 Rewitalizacja 

na poziomie 

lokalnym /   

1.331.453,59 zł  

(typ projektu nr 9) 

 

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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. 

II 

 

P 5.2.1 Produkty lokalne i 

lokalne rynki zbytu / 170 

tys. zł (sieci w zakresie 

krótkich łańcuchów 

żywnościowych lub 

rynków lokalnych) 

 

Granty (P5.1.1 Aktywne 

społeczności lokalne)/ 

300.000,00 zł; 

 

- 

 
- - 

2020 
I - - - - 

II - - - - 

2021 
I 

 

Granty (aktywne 

społeczności lokalne)/ 

150.000,00 zł 

 

- - - 

II - - - - 

2022 
I 

 

- 
- - - 

II - - - - 

2023 
I - - - - 

II - - - - 


