
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” 
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I –od 

stycznia do 

czerwca 

2016 

    

II- od 

lipca do 

grudnia  

2016 

Konkursy Indywidualne: 

1) Podejmowanie działalności gospodarczej- C.O.2- 800 000,00 zł  

2) Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury- C.O.3-    

105 410,02 zł 

3) Budowa, przebudowa, doposażanie miejsc rekreacyjnych/ turystycznych-C.O.1- 636 830,80 zł 

 

    

2017 I – od 

stycznia 

do 

czerwca 

2017 

    

II-od lipca do 

grudnia 2017 
 

Konkursy Indywidualne: 

1) Wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców  

i turystów- C.O.1- 54 714,76 zł 

2) Rozwijanie działalności gospodarczej ukierunkowanej na innowacyjność- C.O.2-  64 969,00 zł 

3) Rozwijanie działalności gospodarczej -C.O.2– 1 516 234,98 zł 

   



Projekt grantowy: 

- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne -  Grant C.O.1-88 055,77 zł 

- Wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i 

turystów- GRANT  C.O.1- 55 356,00 zł 

 

2018 I –  od 

stycznia do 

czerwca 2018 

Konkursy indywidualne: 

1) Budowa, przebudowa, doposażanie miejsc  rekreacyjnych/  turystycznych- C.O.1- 149 784,69 

zł 

2) Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną –

C.O.1- 1 155 321,92 zł  

Projekt grantowy: 

  - Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i 

turystów-  C.O.3- 50 030 zł 

- Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury- C.O.3- 70180 zł 

- Podejmowanie inicjatyw społecznych, w tym pogłębiających wiedzę i umiejętności mieszkańców 

bądź powodujących nabycie nowych umiejętności-  C.O.1- 62 653zł 

- Budowa, przebudowa,  doposażanie miejsc rekreacyjnych/  turystycznych-  C.O.1- 115 938 zł 

 

   

II-od lipca do 

grudnia 2018 
     

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 
I–  od 

stycznia do 

czerwca 2019 

Konkursy Indywidualne: 

1) Podejmowanie działalności gospodarczej- C.O.2- 1 600 000,00 zł 

   

II-od lipca do 

grudnia 2019 
Konkursy Indywidualne: 

- Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną –C.O.1-

237 499,73 zł 

Projekt grantowy: 

- Działania informacyjno- promocyjne- C.O.1- 55 000,00 zł (10 grantów po 5 500,00 zł) 

- Wsparcie grup społecznych aktywizujących społeczności lokalne-  C.O.1- 52 000,00 zł (3 granty po 

17 333,33 zł) 

- Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje kulturalną –C.O.1- 

300 000,00 zł (8 grantów po 37 500,00 zł) 

- Wydarzenia promocyjno-informacyjne, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i turystów 
–  C.O.1- 52 021,33 zł (3 granty po 17 340,43 z) 

   



 

 
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.  

- Działania związane z wyposażeniem podmiotów działających w sferze kultury-  C.O.3- 170 000,00 

zł (17 grantów po 10 000,00 zł) 

- Wydarzenia kultywujące lokalne dziedzictwo, w tym aktywizujące i integrujące mieszkańców i 

turystów-  C.O.3- 147 000 zł (21 grantów po 7000 zł) 

2020 I - od 

stycznia do 

czerwca 2020 

Konkursy Indywidualne: 

- Doposażenie JST świadczących usługi kulturalne - warunek: utworzone i/lub utrzymane miejsce 

pracy- C.O.1- 90 000,00zł 

 

Projekt grantowy: - Przebudowa, doposażenie, adaptacja obiektów/pomieszczeń pełniących funkcje 

kulturalną –C.O.1- 66 000,00 zł (2 granty po 33 000,00 zł) 
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2021 I     

II     

2022 I     

II     

2023 I     

II     


