
 

 

 

 

Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

                                                 
 
 
 

 
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. 

Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” 

rok  

naboru 

półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2 
 EFMR

2
 

2016 
I     

II     

2017 

I 

drogi lokalne  
 

 

 

 

 

 

 

infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna 

kulturalna 
 

podejmowanie 

działalności gospodarczej 
 

dziedzictwo lokalne      

II 

rozwój działalności 

gospodarczej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna 

kulturalna 
 

2018 

I 

podejmowanie 

działalności gospodarczej  

         

 rozwój działalności 

gospodarczej  
 

 

rewitalizacja/              

1 499 821,45 zł. 

(konkurs) 

 

 

II 

 

  

rewitalizacja/              

399 534,13 zł. 

 (konkurs) 

 

2019 I 
podejmowanie 

działalności gospodarczej  
 

 

rewitalizacja/              

1 171 149,00 zł. 

(I konkurs        
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 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. 

 

 

 rozwój działalności 

gospodarczej  
    

144 500,00 zł. 

II konkurs           

1 026 649,00) zł. 

 (konkurs) 

II 

 rozwój działalności 

gospodarczej  

     

                 

  

rewitalizacja/              

9 574 875,42zł. 

  (I konkurs          

1 880 035,60 zł. 

II konkurs  

2 230 713,38 zł. 

III konkurs              

3 389 121,28 zł. 

IV konkurs              

2 075 005,16zł. 
 
 
 
 
 
 

(konkurs) 
 

 

2020 

I 

podejmowanie 

działalności gospodarczej  
        

kluby pracy, 

aktywizacja 

społeczno-

zawodowa /     

                   

617 742,51  zł.   

(konkurs) 

 

  

rozwój działalności 

gospodarczej 

      

II 

infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna 

kulturalna 

169 080,29 € 

 

podejmowanie 

działalności gospodarczej 

397 357,97  

        

kluby pracy, 

aktywizacja 

społeczno-

zawodowa /     

                     

1 072 338,49 zł. 

(konkurs) 

  

2021 

 

I 
    

II 

rozwój działalności 

gospodarczej 

382 625,02 € 

      

   

2022 
I 

podejmowanie 

działalności gospodarczej 

293 537,29 € 

 
 

aktywność 

lokalnej 

młodzieży                 

234 130,00 zł.  

(konkurs) 

 

 
infrastruktura 

turystyczna, rekreacyjna 

kulturalna 

419 675,60 € 

II     

2023 
I     

II     



 

 

 

 

 

 

Zakresy tematyczne w ramach  EFRROW: 

 drogi lokalne  -                                                                 474 475,43 € 

 dziedzictwo lokalne -                                                         78 991,09 € 

 infrastruktura turystyczna, rekreacyjna kulturalna -     1 108 633,48  € 

 rozwój działalności gospodarczej-                                   803 033 ,72€ 

 podejmowanie działalności gospodarczej                        943 866,28 € 

                                                                

                                                                 RAZEM:     3 409 000,00 €        

  

 

I. ZMIANY 04.12.2020r. 

 

1. Do  konkursów w ramach działania infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturalna 621 755,50 €  

 

 dodano oszczędności w ramach działania: 

                       drogi lokalne                +   50 121,32 € 

                       dziedzictwo lokalne     +   24 656,66 € 

razem alokacja w ramach powyższego działania     696 533,48 € 
 

2. Do  konkursów w ramach działania podejmowanie działalności gospodarczej   775 000,00 €  

dodano oszczędności w ramach działania: 

           rozwój działalności gospodarczej                 +        196 852,03€ 

 razem alokacja w ramach powyższego działania          971852,03 € 

 

 

II. ZMIANY 26.08.2021r. 

 

 

1. W ramach działania  rozwój działalności gospodarczej 

 

Do limitu pomocy                                                          553 147,97 €   

dodano oszczędności w ramach                                                                                                          

podejmowanie działalności gospodarczej   

w kwocie                                                                        251 754,72 €  

                     

razem alokacja w ramach powyższego działania     804 902,69 €    

 

2. W ramach działania podejmowanie działalności gospodarczej   

 

Od limitu pomocy  odjęto                                            971852,03 €   

natomiast oszczędności w kwocie, które                              -251 754,72 € 

przesunięto na rozwój działalności gospodarczej 

razem alokacja w ramach powyższego działania    720 097,31 €    

 

III. ZMIANY 10.11.2021r. 

 

 (w ramach aneks nr 12 do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność – zwiększającego środki w ramach PROW) 

 

 

1. W ramach podejmowanie działalności gospodarczej   

 

Do limitu pomocy                                                                    720 097,31 €    

dodano dodatkowe środki w wysokości                                  221 900,00 €   

razem alokacja w ramach powyższego działania               941 997,31 €   

  

2. W ramach działania infrastruktura turystyczna, rekreacyjna, kulturalna  

 

Do limitu pomocy                                                                    696 533,48  €  

dodano dodatkowe środki w wysokości                                  412 100,00  €                      

razem alokacja w ramach powyższego działania             1 108 633,48  € 

 

 

 



IV. ZMIANY 10.01.2022r. 

 

1. W ramach podejmowanie działalności gospodarczej   

 

Do limitu pomocy                                                                    941 997,31 €                                                               

dodano oszczędności w ramach działania: 

           rozwój działalności gospodarczej                      +            1 868,97 € 

     razem alokacja w ramach powyższego działania                          943 866,28 €   
 

2. W ramach działania  rozwój działalności gospodarczej 

 

Od limitu pomocy                                                                     804 902,69 €    

 

odjęto  oszczędności                                                                  - 1 868,97 €                    

razem alokacja w ramach powyższego działania                               803 033 ,72€  


