
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 alokacja

1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

 

I     

II     

2017 

I 

   1.2.1. Wspieranie produktów i 

usług powstających na terenie LGD 

(w tym m.in.. publikacje, 
marketing, sprzedaż bezpośrednia) 

/  180 043,25 

 

1.2.2. Wspieranie innowacyjnych 
działań mających na celu 

usprawnienie produkcji lub jej 

modernizacji/ 165 090,00 

 
1.1.1 Tworzenie nowych miejsc 

pracy w tym tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych lub 

utrzymanie miejsc pracy na 
obszarze LGD/   107 987,50 

 

1.1.2. Wspieranie rozwoju lub 

przebranżowienie istniejących 
podmiotów gospodarczych /  

121 600,00 

II 

    

2.1.1.Działalnia na rzecz ochrony, 

poprawy i odnowy środowiska i 

jego elementów w tym: restytucja 
cennych przyrodniczo gatunków 

ryb i raków, czynna ochrona 

przyrody ze szczególnym 
uwzględnieniem ochrony rzek i 

jezior, przeciwdziałanie 

kłusownictwu wodnemu/ 

321 767,50 
 

1.2.3. Wspieranie dziedzictwa 

kulturowego na obszarze LGD /  

9 162,50 
 

2.2.1. Rozbudowa, modernizacja, 

integracja sieci szlaków 

turystycznych w powiązaniu i 
harmonii z istniejącymi oraz 

                                                             
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. 



tworzenie i rozwój infrastruktury 
towarzyszącej wodnym szlakom 

komunikacyjnym/ 163 642,25 

 

2.2.2. Budowa, rozbudowa, 
modernizacja i wyposażenie 

obiektów rekreacyjnych, 

kulturowych powiązanych z 

rybactwem, w tym ułatwienie 
dostępu do nich (likwidacja barier 

architektonicznych) oraz 

zagospodarowanie przestrzeni 

wokół tych obiektów/ 496 289,75 

2018 
I     

II     

2019 

I 

   1.2.1. Wspieranie produktów i 

usług powstających na terenie LGD 

(w tym m.in.. publikacje, 

marketing, sprzedaż bezpośrednia)/ 

204 781,75 
 

1.2.2. Wspieranie innowacyjnych 

działań mających na celu 
usprawnienie produkcji lub jej 

modernizacji/ 219 735,00 

 

1.1.1 Tworzenie nowych miejsc 
pracy w tym tworzenie nowych 

podmiotów gospodarczych lub 

utrzymanie miejsc pracy na 

obszarze LGD/ 130 237,5 
 

1.1.2. Wspieranie rozwoju lub 

przebranżowienie istniejących 

podmiotów gospodarczych/ 

116625,00 

II 

   2.1.1.Działalnia na rzecz ochrony, 
poprawy i odnowy środowiska i 

jego elementów w tym: restytucja 

cennych przyrodniczo gatunków 

ryb i raków, czynna ochrona 
przyrody ze szczególnym 

uwzględnieniem ochrony rzek i 

jezior, przeciwdziałanie 

kłusownictwu wodnemu /                     

327 853,75 
 

2.1.2. Rozwój świadomości 

ekologicznej / 10 733,75 
 

1.2.3. Wspieranie dziedzictwa 

kulturowego na obszarze LGD/ 

10 474,50 
 

 

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     



2022 
I     

II     

2023 
I     

II     

 

 

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. 
1
 Jeśli dotyczy. 


