
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 alokacja
1 

EFRROW
2 EFS

2 EFRR
2 EFMR

2 

2016 

I     

II 

- Podejmowanie działalności gospodarczej 

na obszarze EGO/325 000 EUR 

- Rozwijanie działalności gospodarczej na 

obszarze EGO/311 267  EUR 

- Ogólnodostępna infrastruktura 

turystyczna i rekreacyjna/ 545 822,26  

EUR 

- Dbałość o obiekty kultury i zabytki na 

terenie LGD „ Lider w EGO”/ 121 931,05 

EUR  

- Podnoszenie wiedzy na rzecz ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych/  0 

EUR  

- Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału 

społecznego i dziedzictwa lokalnego/100 

916,09 EUR  

- Podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej/ 13 000 EUR  

 

   

2017 

I     

II 

- Wsparcie współpracy przedsiębiorstw 

lokalnych/0 EUR 

- Dbałość o obiekty kultury i zabytki na 

terenie LGD „Lider w EGO”/ 53 068,95 

EUR  

- Podejmowanie działalności gospodarczej 

na obszarze EGO/325 000 EUR 

- Podnoszenie wiedzy na rzecz ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych/13 000 

EUR 

- Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału 

społecznego i dziedzictwa lokalnego/                

49 083,91  EUR 

- Podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej/52 000 EUR 

- Ogólnodostępna infrastruktura 

turystyczna i rekreacyjna/ 54177,74 EUR 

 

   

2018 

I     

II 
- Wsparcie współpracy przedsiębiorstw 

lokalnych/20 000 EUR 

 
   



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. 

 

2019 
I 

- Podejmowanie działalności gospodarczej 

na obszarze EGO/225 000 EUR 

- Rozwijanie działalności gospodarczej na 

obszarze EGO/138 733 EUR   

- Rozwój przedsiębiorczości w obszarze 

produktu przetwórstwa lokalnego/125 000 

EUR  

- Wsparcie współpracy przedsiębiorstw 

lokalnych/20 000 EUR 

-Podnoszenie wiedzy na rzecz ochrony 

środowiska i zmian klimatycznych/ 30 500 

EUR 

- Inicjatywy lokalne na rzecz kapitału 

społecznego i dziedzictwa lokalnego/50 

000 EUR 

- Podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej/ 39 000 EUR 

   

II     

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


