
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  
naboru półrocze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 
EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2017 I 

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług 
konsumenckich/100 000,00       
Rozwinięcie istniejącej działalności gospodarczej w zakresie handlu 
i usług konsumenckich, w której utworzono miejsce pracy/                  
400 000,00 

      

Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania 
i/lub przetwarzania lokalnych produktów i/lub surowców, w której 
utworzono miejsce pracy/225 000,00 

      

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych/125 000,00       
Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych, w której utworzono miejsce pracy/425 000,00       
Budowa nowych obiektów infrastruktury rekreacyjnej/                     
514 577,36       

2018 

I 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej – budowa nowych obiektów - konkurs/997 922,59       
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
rekreacyjnej – budowa nowych obiektów - projekt grantowy/ 
75 000,00 

   

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub 
przetwarzania lokalnych produktów i/lub surowców 50 000,00    
Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania 
i/lub przetwarzania lokalnych produktów i/lub surowców, mających 
na celu utrzymanie istniejącego miejsca pracy 12 500,00 

   

Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych, mające na celu utrzymanie istniejącego miejsca 
pracy/25 000,00 

   

Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług 
konsumenckich, mające na celu utrzymanie istniejącego miejsca 
pracy/25 000,00 

   

II 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej – budowa nowych obiektów– projekt grantowy/  
75 000,00 

   

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług 
konsumenckich/25 000,00    
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych/25 000,00    
Rozwinięcie działalności gospodarczej w zakresie usług 
turystycznych, w której utworzono miejsce pracy 150 000,00    

2019 
I        

II 
 

      

2020 
I        

II        

2021 
I        

II         

2022 
I        

II         

2023 
I         

II         
i 

                                                 
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. 


