
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 
EFRR

2 
EFMR2 

2016 

I     

II 

1) Operacje polegające na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa/1 500 000,00 zł 

(wykorzystano 500 000,00zł) 
2) Operacje polegające na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa; ukierunkowane 

na innowacje/ 500 000,00 zł 
3) Operacje polegające na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa/1 775 000,00 zł   

   

2017 

I 

1) Operacje wzmacniające kapitał 

społeczny/500 000,00 zł  

2)Operacje o charakterze 
aktywizacyjnym w tym 

skierowane do grup 

defaworyzowanych/300 000,00 zł 

(wykorzystano 0,00 zł) 
3) Operacje o charakterze 

międzypokoleniowym służącym 

integracji społecznej /220 000,00 

zł 
4) Operacje polegające na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa/1 500 000,00 zł 

(kwota pozostała do 
wykorzystania 1 000 000,00zł) 

5)Operacja polegająca na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa w 

obszarze turystyki/200 000,00 zł 

   

II 

1)Nowe lub zmodernizowane 

obiekty infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej/ 2 250 

000,00 zł 

   

 

 

2018 

 

I 

1) Operacje o charakterze 

aktywizacyjnym w tym 

skierowane do grup 

defaworyzowanych/300 000,00 zł 
(kwota pozostała do 

wykorzystania 300 000,00 zł)  

2) Operacje polegające na 

rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa w obszarze 

turystyki/225 000,00 zł 

 

 

   



 

 

3) Inkubator Organizacji 
Pozarządowych Ziemi 

Kraśnickiej/50 000,00 zł   

4) Działania edukacyjne 

wykorzystujące potencjał 
lokalny/50 000,00zł 

5) Operacje polegające na 

utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa/1 500 000,00 zł 

(kwota do wykorzystania 450 

000,00zł) 

6) Operacje polegające na 

utworzeniu nowego 
przedsiębiorstwa; ukierunkowane 

na innowacje/ 500 000,00 zł 

(kwota pozostała do 

wykorzystania 200 000,00zł) 
7) Operacje polegające na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa/1 775 000,00 zł 

(kwota pozostała do 
wykorzystania 696 475,00zł)  

8) Nowe lub zmodernizowane 

obiekty infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej/ 2 250 
000,00 zł (kwota pozostała do 

wykorzystania 474 730,03zł) 

II 

1) Sieć w zakresie usług 

turystycznych, które otrzymały 

wsparcie w  ramach realizacji 

LSR/50 000,00 zł 

   

2019 
I 

1) Organizacje społeczne 

doposażone w 
sprzęt/stroje/instrumenty 

muzyczne niezbędne do działań 

aktywizacyjnych/80 000,00 zł 

2) Operacje promujące ofertę 
turystyczną/walory przyrodniczo-

krajobrazowe oraz kulturowe 

ziemi kraśnickiej w tym 

publikacje/200 000,00 zł 
3) Utworzenie szlaku 

turystycznych/50 000,00 zł 

   

II     

2020 
I 

Operacje sprzyjające ochronie 

zdrowia, profilaktyce zdrowotnej, 

przeciwdziałania zjawiskom 
patologicznym i 

antyspołecznym/50 000,00 zł 

   

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


