
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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR 2 

2016 
I    

 
 

II     

2017 

I 

II.1.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej na obszarze PLGD -  170 689,93 
EUR (nabór 1/2017) 
 

III.1.2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw 
wspierających społeczny i gospodarczy rozwój 
obszaru PLGD – 175.000,00 EUR (nabór nr 
2/2017) 
 

III.1.3. Rozwój już istniejących przedsiębiorstw 
wspierających społeczny i gospodarczy rozwój 
obszaru PLGD – 261.154,75  EUR (nabór 
3/2017) 
 

III.1.4. Stworzenie inkubatora przetwórstwa 
lokalnego - 0,00  EUR (odbył się nabór 4/2017 
w ramach którego nie wpłynął żaden wniosek) 

   

II 

I.1.1. Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD 
w zakresie wspierania wyborów zawodowych 
dzieci i młodzieży powiązanych z kontekstem 
lokalnym – 0,00 EUR (nabór nr 5/2018) – 
wniosek pozostawiony bez rozpatrzenia 
 

I.1.2. Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w 
zakresie ochrony środowiska w tym 
przeciwdziałania zmianom klimatu – 38 858,50 
EUR  (nabór nr 6/2018) 
 

I.2.2. Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / 
wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami 
gmin PLGD – 15 687,50 EUR (nabór nr 7/2018) 
 

I.2.3. Włączanie osób z grup defaworyzowanych 
w życie społeczne obszaru PLGD – 0,00 EUR 
(nabór nr 8/2018) - – wniosek pozostawiony bez 
rozpatrzenia 
 
 
 
 
 

   



II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy 
pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz 
rozwoju turystyki – 0,00 EUR (odbył się nabór 
9/2018  w ramach którego nie wpłynął żaden 
wniosek) 
 

II.2.1. Zwiększanie liczby ofert turystycznych na 
obszarze PLGD- 0,00 EUR  (nabór nr 10/2018) 
– umowa rozwiązana na wniosek beneficjenta 
 

II.2.2. Wykreowanie i popularyzacja marki 
turystycznej obszaru PLGD – 17 916,08 EUR 
(nabór nr 11/2018) 
 

III.1.4. Stworzenie inkubatora przetwórstwa 
lokalnego - 118 749,75 EUR nabór nr 12/2018) 

2018 

I 

I.2.1. Wsparcie tworzenia, rozwoju i współpracy 
organizacji pozarządowych oraz grup 
nieformalnych na obszarze PLGD -49.875,00 
EUR  (nabór 1/2018/G) 
 

I.2.2. Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / 
wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami 
gmin PLGD – 38 706,25 EUR  (nabór 13/2018) 
 

I.2.3. Włączanie osób z grup defaworyzowanych 
w życie społeczne obszaru PLGD – 7 932,50 
EUR (nabór 14/1018) 
 

II.1.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej na obszarze PLGD -  14 089,27 EUR 
(nabór 15/2018) – w trakcie weryfikacji w UM 
 

II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy 
pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz 
rozwoju turystyki - 0,00 EUR (odbył się nabór 
16/2018 w ramach którego nie wpłynął żaden 
wniosek) 
 

II.2.1. Zwiększanie liczby ofert turystycznych na 
obszarze PLGD- 23 749,75 EUR  (nabór 
17/2018) 
 

III.1.2. Tworzenie nowych przedsiębiorstw 
wspierających społeczny i gospodarczy rozwój 
obszaru PLGD – 50.000,00 EUR (nabór  
18/2018) – w trakcie weryfikacji w UM 
 

III.1.3. Rozwój już istniejących przedsiębiorstw 
wspierających społeczny i gospodarczy rozwój 
obszaru PLGD – 155.095,25  EUR (nabór  
19/2018)– w trakcie weryfikacji w UM 
 

   

II 

I.1.1. Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD 
w zakresie wspierania wyborów zawodowych 
dzieci i młodzieży powiązanych z kontekstem 
lokalnym –  16.370,75 EUR (nabór  20/2018) 
 

I.2.2. Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / 
wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami 
gmin PLGD – 

   



0,00 EUR  (odbył się nabór 21/2018 w ramach 
którego nie wpłynął żaden wniosek) 
 

I.2.3. Włączanie osób z grup defaworyzowanych 
w życie społeczne obszaru PLGD – 0,00 EUR 
(odbył się nabór 22/2018 w ramach którego nie 
wpłynął żaden wniosek) 
 

II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy 
pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz 
rozwoju turystyki – 15.705,00 EUR (GRANT)  
( 2/2018/G) 
 

2019 

I 
 

I.1.2. Rozwój kompetencji mieszkańców LGD w 
zakresie ochrony środowiska w tym 
przeciwdziałania zmianom klimatu –   
32 391,50 EUR 
 
I.2.2. Inicjatywy służące kreowaniu tożsamości / 
wzmacnianiu powiązań pomiędzy mieszkańcami 
gmin PLGD –  40 606,25 EUR   
 
I.2.3. Włączanie osób z grup defaworyzowanych 
w życie społeczne obszaru PLGD –   
63 317,50 EUR 
 
II.2.1. Zwiększanie liczby ofert turystycznych na 
obszarze PLGD  –  71 250,25 EUR 
 
II.2.2. Wykreowanie i popularyzacja marki 
turystycznej obszaru PLGD –  29 583,92 EUR 

   

II 

II.1.2. Rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 
kulturalnej na obszarze PLGD -  5 220,80 EUR  

   

I.1.1. Rozwój kompetencji mieszkańców PLGD 
w zakresie wspierania wyborów zawodowych 
dzieci i młodzieży powiązanych z kontekstem 
lokalnym –  5 004,25 EUR – niewykorzystane 
środki z naboru 20/2018 

   

II.1.3. Zwiększenie poziomu współpracy 
pomiędzy instytucjami z terenu PLGD na rzecz 
rozwoju turystyki – 8 045,00 EUR -
niewykorzystane środki z naboru 2/2018/G 
 

   

2020 

I     

II     

2021 

I     

II     



 

2022 

I     

II 
 

    

2023 
I     

II     


