
Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 

rok  

naboru 
półrocze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 
I     

II     

2017 

I     

II 

-rozwijanie działalności gospodarczej/  

2 077 394,00 zł (konkurs otwarty) 

- podejmowanie działalności 

gospodarczej/  

490 000,00 zł (konkurs otwarty) 

- podejmowanie działalności 

gospodarczej mającej na celu 

świadczenie usług noclegowych 

przez osoby z grup 

defaworyzowanych/ 160 000,00 zł 

(konkurs otwarty) 

- rozwijanie działalności 

gospodarczej mającej na celu 

świadczenie usług noclegowych 

przez osoby z grup 

defaworyzowanych/  

 267 710,00 zł (konkurs otwarty) 

- budowa miejsc rekreacji/  

296 000,00 zł (projekt grantowy) 

   

2018 I 

- rozwój miejsc kulturalno-

integracyjnych/ 

275 000,00 zł (projekt grantowy) 

- stworzenie ofert spędzania wolnego 

czasu i podnoszenia kompetencji dla 

osób z grup defaworyzowanych/   

120 000,00 zł (projekt grantowy) 

- renowacja i promocja zabytków/  

60 000,00 zł (projekt grantowy) 

- promocja obszaru/  

172 000,00 zł (projekt grantowy) 

   

2019 

 

I 

 

 

- rozwój miejsc kulturalno-

integracyjnych/ 

284 776,00 zł (projekt grantowy) 

- rozwój miejsc rekreacji/  

300 000,00 zł (projekt grantowy) 

-budowa infrastruktury turystycznej/ 

0,00 zł (projekt grantowy) 

- renowacja i promocja zabytków/  

0,00 zł (projekt grantowy) 

- renowacja i promocja zabytków/  

300 000,00 zł (konkurs otwarty) 

-tworzenie obiektów pełniących 

funkcję lokalnych muzeów/  

90 000,00 zł (projekt grantowy) 

- promocja obszaru/  

53 069,00 zł (projekt grantowy) 

   

                                                 
1Dla 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. 



- rozwijanie działalności 

gospodarczej/  164 606,00 zł 

(konkurs otwarty) 

- podejmowanie działalności 

gospodarczej/  

70 000,00 zł (konkurs otwarty) 

 II     

2020 

I 

- rozwój miejsc kulturalno-

integracyjnych/ 

185 930,00 zł (projekt grantowy) 

- rozwój miejsc rekreacji/  

231 005,00 zł (projekt grantowy) 

-budowa infrastruktury turystycznej/ 

95 000,00 zł (projekt grantowy) 

- renowacja i promocja zabytków/  

60 000,00 zł (projekt grantowy) 

- promocja obszaru/  

58 183,00 zł (projekt grantowy) 

   

II 

- rozwój miejsc rekreacji/  

225 000,00 zł (projekt grantowy) 

- rozwój miejsc rekreacji/  

88 000,00 zł (konkurs otwarty) 

- rozwijanie lub podejmowanie 

działalności gospodarczej mającej na 

celu świadczenie usług noclegowych 

przez osoby z grup 

defaworyzowanych/  

112 290,00 zł (konkurs otwarty) 

- promocja obszaru/  

142 644,00 zł (projekt grantowy) 

- promocja obszaru/  

70 000,00 zł (konkurs otwarty) 

- rozwijanie działalności 

gospodarczej/  158 000,00 zł 

(konkurs otwarty) 

   

2021 
I 

- organizacja wydarzeń integrujących 

mieszkańców i rozwijających ich 

pasje/ 45 000,00 zł (projekt własny 

LGD)  

- rozwój miejsc kulturalno-

integracyjnych/ 

139 070,00 zł (projekt grantowy) 

- rozwój miejsc rekreacji/  

97 659,00 zł (projekt grantowy) 

- stworzenie ofert spędzania wolnego 

czasu i podnoszenia kompetencji dla 

osób z grup defaworyzowanych/   

111 664,00 zł (projekt grantowy) 

   

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     

 


