
Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 18/2022 z dnia 30.05.2022 r. 

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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 
I ------ ------ ------ ------ 

II ------ ------ ------ ------ 

2017 
I 

Podejmowanie działalności gospodarczej/  

212 156,37 EUR 

------ ------ ------ 
Rozwijanie działalności gospodarczej/ 

259 409,99 EUR 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej/  331 408,52 EUR 

II Projekty grantowe/  54 317,38 EUR ------ ------ ------ 

2018 
I 

Podejmowanie działalności gospodarczej/  

138 553,73 EUR 

------ ------ ------ 

Rozwijanie działalności gospodarczej/ 

154 359,83 EUR 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej/  273 961,28 EUR 

Projekty grantowe/  41 584,07 EUR 

II ------ ------ ------ ------ 

2019 

I 

Rozwijanie działalności gospodarczej/ 

87 861,54 EUR ------ ------ ------ 
Projekty grantowe/  56 751,10 EUR 

II 

Podejmowanie działalności gospodarczej/  

219 873,36 EUR 

------ ------ ------ Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej/  116 906,60 EUR 

2020 

I ------ ------ ------ ------ 

II 

Rozwijanie działalności gospodarczej/  

214 182,43 EUR 
------ ------ ------ 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej/  222 005,29 EUR 
------ ------ ------ 

2021 

I ------ ------ ------ ------ 

II 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej/  105 358,85 EUR 
------ ------ ------ 

Projekty grantowe/  54 838,06 EUR ------ ------ ------ 

2022 
I 

Podejmowanie działalności gospodarczej/  

301 943,36 EUR ------ ------ ------ 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej/  458 162,89 EUR 
------ ------ ------ 

Rozwijanie działalności gospodarczej/ 

129 365,35 EUR 
   

II 
Projekty grantowe – Smart Village/   

6 000,00 EUR ------ ------ ------ 

2023 
I ------ ------ ------ ------ 

II ------ ------ ------ ------ 
 

                                                 
1 Dla każdego z funduszy, w ramach których w danym półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tema-

tyczny oraz planowaną alokację każdego z naborów. 
2 Jeśli dotyczy. 


