
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 

 

1) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 50 000zł); 1/2016; 59 007,3 € 

2) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 100 000zł, operacje 

ukierunkowane na innowacje); 1/2016; 70 283 € 

3) 1.1.2 – Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju przedsiębiorstw); 2/2016;  

214 422,38 € 

 

   

2017 

I 

1)1.2.1 – Wzmocnienie kapitału społecznego  

(w zakresie: operacje inwestycyjne); 1/2017;  

91 922 € 

2) 1.2.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego  

(w zakresie: operacje o charakterze 

międzypokoleniowym);2/2017/G; 39 464,81 €; 

3) 1.4.4 – Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa  

w obszarze turystyki); 3/2017; 0,00 € 

4) 1.1.1.- Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 50 000zł); 4/2017; 106 213,74 € 

 5) 1.2.2- Wzmocnienie kapitału społecznego  

(w zakresie: operacje o charakterze aktywizacyjnym); 

5/2017/G; 0,00 € 

   

II 

1)1.4.4 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej  

lub rekreacyjnej lub kulturalnej  

(w zakresie: wsparcie infrastruktury turystyki  

i rekreacji Ziemi Kraśnickiej);  

6/2017; 331 973,68 € 

   

 

 

2018 

 

I 

1) 1.1.1 - Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 50 000zł); 1/2018; 69 287,95 

69 277,91€ 

2) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 100 000zł, operacje 

ukierunkowane na innowacje); 2/2018; 23 211,11 € 

3) 1.1.2 - Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju przedsiębiorstw);  

3/2018; 47 288,96 € 

4) 1.4.4 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej (w zakresie: wsparcie 

infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi 

Kraśnickiej); 4/2018  – nabór anulowany 

5) 1.2.2- Wzmocnienie kapitału społecznego  

(w zakresie: operacje o charakterze 

aktywizacyjnym); 5/2018/G; 66 101,05 €;  

6)  1.2.3 – Wzmocnienie kapitału społecznego  

(w zakresie: operacji o charakterze edukacyjnym); 

6/2018/G; 11 746,19 € 

   

                                                 
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. 
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7) 1.4.3 - Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: ulepszenia lub stworzenia nowego 

produktu turystycznego); 7/2018; 0,00 € 

 

II 

1) 1.2.3 – Wzmocnienie kapitału społecznego  

(w zakresie: wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych i lokalnych liderów - Inkubator 

Organizacji Pozarządowych Ziemi Kraśnickiej; 

1/2018/OW; 11 746,19 € 

2) 1.4.1 – Wspieranie współpracy między 

podmiotami wykonującymi działalność 

gospodarczą na obszarze wiejskim (w zakresie: 

utworzenia sieci – ziemia kraśnicka); 2/2018/OW; 

przedsięwzięcie wycofane 

3) 1.4.4 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej (w zakresie: wsparcie 

infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi 

Kraśnickiej); 8/2018; 76 393,50 € 

4) 1.4.3 -  Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: ulepszenia lub stworzenia nowego 

produktu turystycznego); 9/2018; 5 290,69 € 

   

2019 

I 

1) 1.2.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego (w zakresie: 

operacji na działania stwarzające warunki do 

aktywności na rzecz rozwoju lokalnego tj. operacje 

na zakup sprzętu/strojów/instrumentów muzycznych; 

1/2019/G; 29 836,21 € 

2) 1.4.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego i/lub promowanie 

obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych ( w zakresie: operacje promujące ofertę 

turystyczną/walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz 

kulturowe ziemi kraśnickiej poprzez wydarzenia  

i imprezy oraz  publikacje); 2/2019/G; 47 565,60 € 

3) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 50 000zł); 3/2019; 147  080,84 € 

4) 1.4.3 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego (w zakresie: 

utworzenia szlaku turystycznego); przedsięwzięcia 

nie realizowano; 0,00 € 

 

   

II 

1) 1.4.4 – Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

 i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej lub kulturalnej (w zakresie: wsparcie 

infrastruktury turystyki i rekreacji Ziemi 

Kraśnickiej); 4/2019; 73 373,23€ 

2) 1.4.4 – Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w obszarze turystyki); 5/2019; 0,00 € 

3) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 100 000 zł, operacje 

ukierunkowane na innowacje); 6/2019; 45 784,58 € 

4) 1.1.2 - Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju przedsiębiorstw);  

7/2019; 47 847,20 € 

   

2020 I 

1) 1.3.1 – Wzmocnienie kapitału społecznego  

(w zakresie: operacji sprzyjających ochronie zdrowia, 

profilaktyce zdrowotnej, przeciwdziałania zjawiskom 

patologicznym i antyspołecznym); 1/2020/G; 

10 921,33 € 

2) 1.1.2 - Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju przedsiębiorstw);  
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2/2020; 22 415,96 € 

3) 1.4.4 – Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w obszarze turystyki); 3/2020; 43 296,43€/0,00€ 

II 

1) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 50 000zł); 4/2020; 43  455,78 € 

2) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 100 000zł, operacje 

ukierunkowane na innowacje); 5/2020; 86 759,99 € 

3) 1.2.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego (w zakresie: 

operacji na działania stwarzające warunki do 

aktywności na rzecz rozwoju lokalnego tj. operacje 

na zakup sprzętu/strojów/instrumentów 

muzycznych); 6/2020/G; 58 111,25 € 

4) 1.4.2 -– Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego i/lub promowanie 

obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych ( w zakresie: operacje promujące ofertę 

turystyczną/walory przyrodniczo-krajobrazowe oraz 

kulturowe ziemi kraśnickiej poprzez wydarzenia  

i imprezy oraz  publikacje); 7/2020/G; 40 409,26 € 

5) 1.4.3 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego (w zakresie: 

utworzenia szlaku turystycznego); 1/2020/OW; 

10 903,93 € 
6)  1.2.1 Wzmocnienie kapitału społecznego w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w 

zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych 

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

(w zakresie: operacji własnej z utworzenia 

Kraśnickiej Akademii Kół Gospodyń Wiejskich); 

2/2020/OW; 12 500 € 
7) 1.4.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa  lokalnego i/lub promowanie 

obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych ( w zakresie: operacji własnej promującej 

ofertę turystyczną/walory przyrodniczo – 

krajobrazowe oraz kulturowe ziemi kraśnickiej 

poprzez wydarzenie/imprezę); 3/2020/OW; 

10 646,91€ 

   

2021 
I     

II     

2022 
I 

 
 ( kwartał I ) 

1) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 50 000zł); 1/2022; 194 482,99 € 

2)1.2.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego (w zakresie grantu 

na operacje na działania stwarzające warunki do 

aktywności na rzecz rozwoju lokalnego tj. operacje 

na zakup sprzętu/strojów/instrumentów muzycznych; 

2/2022/G; 78 098,07 € 

3)1.4.2 – Wzmocnienie kapitału społecznego i/lub 

zachowanie dziedzictwa lokalnego i/lub promowanie 

obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych (w zakresie grantu na operacje promujące 

ofertę turystyczną/walory przyrodniczo-krajobrazowe 

oraz kulturowe ziemi kraśnickiej poprzez wydarzenia 

i imprezy oraz  publikacje); 3/2022/G; 81 810,56 € 

4)1.4.2  - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i/lub 

promowanie obszaru objętego LSR, w tym 

produktów lub usług lokalnych (w zakresie operacji 

własnej na realizację wydarzenia 

kulturalnego/imprezy, służącego promowaniu 

lokalnego dziedzictwa kulturowego; 1/2022/OW; 
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17 500 € / 0,00 € 

I  
( kwartał II) 

1)1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 100 000zł, operacje 

ukierunkowane na innowacje); 4/2022; 162 431,63 € 

2)1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych (w zakresie grantu „Akademia 

wolnego czasu”); 5/2022/G; 50 000 €  

   

II 

 
(kwartał III) 

1) 1.1.2 – Rozwijanie działalności gospodarczej  

w zakresie: rozwoju przedsiębiorstw); 6/2022; 

151 076,97 € 

   
II 

 
(kwartał IV) 

 

1) 1.4.2  - Zachowanie dziedzictwa lokalnego i/lub 

promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów 

lub usług lokalnych (w zakresie operacji własnej na 

realizację wydarzenia kulturalnego/imprezy, 

służącego promowaniu lokalnego dziedzictwa 

kulturowego; 19 353,09 €.  

2) 1.4.4 – Rozwijanie działalności gospodarczej  

(w zakresie: rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w obszarze turystyki); 44 100,72€ 

3) 1.1.1 – Podejmowanie działalności gospodarczej 

(w zakresie: premii 50 000zł); 108 944,60€ 

4) 1.4.4. – Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej (w zakresie operacji własnej realizowanej 

dla rozwoju kraśnickiej infrastruktury rekreacyjno– 

sportowej); 125 000 € 

5)1.2.1. Wzmocnienie kapitału społecznego w tym 

przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych i/lub oddolnych i lokalnych koncepcji 

rozwoju wsi, mających na celu  wypracowanie 

efektywnych i niestandardowych rozwiązań 

lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki 

innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej 

„koncepcjami inteligentnych wsi”(w zakresie grantu 

dotyczących opracowania koncepcji Smart Villages); 

7 000 €  

        

       2023 

I     

II     

 

 


