
 
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 19.2:  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

rok  
nabor

u 

półroc
ze 
 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w kierunku wzrostu zatrudnienia 
152086,79 euro: 
 
1.1.1 Rozwój istniejących firm w tym 
wdrażających nowe technologie i 
innowacje oraz uwzględniających 
ochronę środowiska i zmiany klimatu 
– nabór nr 1/2016 – 81107,37 euro  
 
1.1.2 Założona i zarejestrowana nowa 
firma – nabór nr 1/2016 – 70979,42 
euro  
 

   

2017 
I 

Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez integrację i aktywizację 
społeczności lokalnej 
241797,60 euro: 
 
2.3.1 Budowa, modernizacja obiektów 
z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne i kulturalne – nabór nr 
1/2017 – 173219,58 euro  
 
2.3.2 Budowa, modernizacja obiektów 
na cele turystyczne – nabór nr 2/2017 
– 68578,02 euro  
 

   

II     

2018 I 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w kierunku wzrostu zatrudnienia 
221255,62 euro: 
 

   



1.1.1 Rozwój istniejących firm w tym 
wdrażających nowe technologie i 
innowacje oraz uwzględniających 
ochronę środowiska i zmiany klimatu 
– nabór nr 6/2018/R – 128332,20 
euro  
 
1.1.2 Założona i zarejestrowana nowa 
firma – nabór nr 7/2018/P – 92923,42 
euro  
 
 
Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez integrację i aktywizację 
społeczności lokalnej  
221270,90 euro: 
 
2.3.1 Budowa, modernizacja obiektów 
z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne i kulturalne – nabór nr 
4/2018 – 155387,37 euro  
 
2.3.2 Budowa, modernizacja obiektów 
na cele turystyczne – nabór nr 5/2018 
– 65883,53 euro  
 
 

II 

Tworzenie warunków sprzyjających 
dla rozwoju działalności gospodarczej 
– 11425,48 euro: 
 
1.2.1 Inkubator wsparcia 
przedsiębiorców lokalnych – nabór nr 
11/2018 -  11425,48 euro  
 
 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego i 
promocja obszaru w oparciu o 
uwarunkowania przyrodnicze, 
historyczne i dziedzictwo kulturowe – 
18213,25 euro: 
 
2.4.3 Wydawnictwa promujące walory 
przyrodnicze i turystyczne obszaru – 
nabór nr 12/2018/G - 18213,25 euro  
 

   

2019 I 

Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez integrację i aktywizację 
społeczności lokalnej 
64402,56 euro: 
 
2.3.1 Budowa, modernizacja obiektów 
z przeznaczeniem na cele 

   



rekreacyjne i kulturalne – nabór nr 
1/2019 – 64402,56 euro  
 

II 
 
 
 

   

2020 

I 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w kierunku wzrostu zatrudnienia  
195397,73 euro: 
 
1.1.1 Rozwój istniejących firm w tym 
wdrażających nowe technologie i 
innowacje oraz uwzględniających 
ochronę środowiska i zmiany klimatu 
– nabór nr 1/2020/R – 130729,90 
euro  
 
1.1.2 Założona i zarejestrowana nowa 
firma – nabór nr 2/2020/P – 64667,83 
euro  
 
 
Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez integrację i aktywizację 
społeczności lokalnej 
135505,13 euro: 
 
2.3.1 Budowa, modernizacja obiektów 
z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne i kulturalne – nabór nr 
3/2020 – 96765,49 euro  
 
2.3.2 Budowa, modernizacja obiektów 
na cele turystyczne – nabór nr 4/2020 
– 38739,64 euro  
 

   

II 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w kierunku wzrostu zatrudnienia  
204347,30 euro: 
 
1.1.1 Rozwój istniejących firm w tym 
wdrażających nowe technologie i 
innowacje oraz uwzględniających 
ochronę środowiska i zmiany klimatu 
– nabór nr 5/2020/R – 204347,30 
euro 
 
 
Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez integrację i aktywizację 
społeczności lokalnej 
111403,49 euro: 
 

   



 

2.3.1 Budowa, modernizacja obiektów 
z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne i kulturalne – nabór nr 
6/2020 – 111403,49 euro 
 
 
 

2021 

I 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w kierunku wzrostu zatrudnienia  
213466,78 euro 
 
1.1.2 Założona i zarejestrowana nowa 
firma – nabór nr 1/2021/P – 
213466,78 euro 
 
 
Wzmocnienie kapitału społecznego 
poprzez integrację i aktywizację 
społeczności lokalnej 
56193,63 euro: 
 
2.3.1 Budowa, modernizacja obiektów 
z przeznaczeniem na cele 
rekreacyjne i kulturalne – 36894,82 
euro 
 
2.3.2 Budowa, modernizacja obiektów 
na cele turystyczne – 19298,81 euro 
 
 

   

II 

Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
w kierunku wzrostu zatrudnienia  
73233,74 euro: 
 
1.1.1 Rozwój istniejących firm w tym 
wdrażających nowe technologie i 
innowacje oraz uwzględniających 
ochronę środowiska i zmiany klimatu 
– 51433,22 euro  
 
1.1.2 Założona i zarejestrowana nowa 
firma – 21800,52 euro  
 

   

2022 
I 

 

 
   

II     

2023 I     

 II     


