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

2016

I

2016

II

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
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-

-
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Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności
gospodarczej: 750 000,00 zł ( liczba operacji polegających na
utworzeniu nowych przedsiębiorstw:15, w tym: Liczba
operacji ukierunkowanych na innowacje: 1. Liczba operacji
ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu: 1)
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczejdotacje inwestycyjne: 620 000,00 zł ( liczba operacji
polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw:3 w
tym, Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje: 1.
Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatu: 1)
Przedsięwzięcie 1.3.1 Szkolenia podnoszące kompetencje
osób planujących rozpoczęcie działalności gosp,
przedsiębiorców i ich pracowników: 25 000,00 zł (liczba
szkoleń: 5)

2017

I

Przedsięwzięcie 2.3.1 Organizacja szkoleń i spotkań
wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do
mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności
rolnej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych: 18
750,00 zł (Liczba szkoleń:25, w tym: liczba operacji
ukierunkowanych na innowacje: 5, liczba operacji
ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu: 7).
Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków
rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych: 125 000,00
zł ( Liczba kilometrów wybudowanych ścieżek i
wytyczonych szlaków: 10 km, Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej: 1)
Przedsięwzięcie 3.1.3 Budowa miejsc aktywnego spędzania
czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa

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.

1

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk i rekreacji
wodnej: 191 667,00 zł ( Liczba wybudowanych miejsc
aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz
zagospodarowaniu kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej: 1,
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1)
Przedsięwzięcie 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia
obiektów infrastruktury kulturalnej , w tym domów
ludowych, GOKów i bibliotek : 150 000,00 zł (Liczba
operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających
w sferze kultury:3)
Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń
promujących obszar objęty LSR : 25 000,00 zł ( Liczba
imprez i wydarzeń promocyjnych zorganizowanych przy
dofinansowaniu LSR: 3)
Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych
klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych
zajęć pozalekcyjnych: 28 309,00 zł ( Liczba wspartych
inicjatyw sportowych i edukacyjnych: 5)
Przedsięwzięcie 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i
aktywnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów i
ogółu mieszkańców: 20 000,00 zł ( Ilość wspartych inicjatyw
w postaci zajęć i aktywnych form spędzania czasu: 2)

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności
gospodarczej: 750 000,00 zł ( liczba operacji polegających na
utworzeniu nowych przedsiębiorstw:15, w tym: Liczba
operacji ukierunkowanych na innowacje: 1. Liczba operacji
ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu: 1)

II

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczejdotacje inwestycyjne: 1 000 000,00 zł ( liczba operacji
polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw:5 w
tym, Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje: 1.
Liczba operacji ukierunkowanych na ochronę środowiska i
przeciwdziałanie zmianom klimatu: 1)

-

-

-

Przedsięwzięcie 1.3.1 Szkolenia podnoszące kompetencje
osób planujących rozpoczęcie działalności gosp,
przedsiębiorców i ich pracowników: 25 000,00 zł (liczba
szkoleń: 5)
Przedsięwzięcie 2.1.1 Stworzenie inkubatora przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych : 500 000,00 zł (liczba centrów
przetwórstwa rolnego:1)
Przedsięwzięcie 2.2.1 Inicjatywy w zakresie rozwijania

2

rynków zbytu produktów lokalnych: 50 000,00 zł ( Liczba
operacji w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów
lokalnych:1)
Przedsięwzięcie 2.2.2 Inicjatywy w zakresie promocji
produktów lokalnych: 12 500,00 zł (Liczba operacji w
zakresie promocji produktów lokalnych: 1)
Przedsięwzięcie 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie
zabytków: 50 000,00 zł ( Liczba zabytków poddanych
pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku
wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii: 1)
Przedsięwzięcie 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw dla
zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty
kulturalnej: 31 250,00 zł ( Liczba podmiotów działających w
sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji
LSR: 3)
Przedsięwzięcie 3.3.2 Wsparcie inicjatyw promocyjnych:
opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i
informacyjnych, tworzenie stron internetowych i
„wirtualnych spacerów”: 25 000,00 zł ( Liczba
dofinansowanych inicjatyw promocyjnych:3)

I
2018

Przedsięwzięcie 2.3.1 Organizacja szkoleń i spotkań
wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do
mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności
rolnej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:
15 000,00 zł (Liczba szkoleń:20, w tym: liczba operacji
ukierunkowanych na innowacje: 4, liczba operacji
ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu: 8).

-

-

-

Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń
promujących obszar objęty LSR : 50 000,00 zł ( Liczba
imprez i wydarzeń promocyjnych zorganizowanych przy
dofinansowaniu LSR: 6)

2019

II

-

-

-

-

I

Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności
gospodarczej 750 000,00 zł ( liczba operacji polegających na
utworzeniu nowych przedsiębiorstw:15 w tym Liczba
operacji ukierunkowanych na innowacje: 2. Liczba operacji
ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu: 2)

-

-

-
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Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczejdotacje inwestycyjne: 860 000,00 zł( liczba operacji
polegających na rozwoju istniejących przedsiębiorstw:4)
Przedsięwzięcie 1.3.1 Szkolenia podnoszące kompetencje
osób planujących rozpoczęcie działalności gosp,
przedsiębiorców i ich pracowników: 25 000,00 zł (liczba
szkoleń: 5)
Przedsięwzięcie 2.2.2 Inicjatywy w zakresie promocji
produktów lokalnych: 50 000,00 zł (Liczba operacji w
zakresie promocji produktów lokalnych-4)
Przedsięwzięcie 2.3.1 Organizacja szkoleń i spotkań
wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do
mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności
rolnej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych:
22 500, 00 zł (Liczba szkoleń:30 w tym: liczba operacji
ukierunkowanych na innowacje: 6, liczba operacji
ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu: 8)
Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków
rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych: 250 000,00
zł ( Liczba kilometrów wybudowanych ścieżek i
wytyczonych szlaków: 20 km, Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej: 4)
Przedsięwzięcie 3.1.3 Budowa miejsc aktywnego spędzania
czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk i rekreacji
wodnej: 766 666,00 zł ( Liczba wybudowanych miejsc
aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz
zagospodarowaniu kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej: 4,
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 4)
Przedsięwzięcie 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia
obiektów infrastruktury kulturalnej , w tym domów
ludowych, GOKów i bibliotek : 300 000,00 zł (Liczba
operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających
w sferze kultury:6)
Przedsięwzięcie 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie
zabytków: 200 000,00 zł ( Liczba zabytków poddanych
pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku
wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii: 4)

II

Przedsięwzięcie 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw dla
zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty
kulturalnej: 62 500,00 zł ( Liczba podmiotów działających w
sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji

-

-

4

LSR: 6)
Przedsięwzięcie 3.3.2 Wsparcie inicjatyw promocyjnych:
opracowanie i wydawanie materiałów promocyjnych i
informacyjnych, tworzenie stron internetowych i
„wirtualnych spacerów”: 50 000,00 zł ( Liczba
dofinansowanych inicjatyw promocyjnych: 6)
Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych
klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych
zajęć pozalekcyjnych: 67 941,00zł ( Liczba wspartych
inicjatyw sportowych i edukacyjnych: 12)
Przedsięwzięcie 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i
aktywnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów i
ogółu mieszkańców: 50 000,00 zł ( Ilość wspartych inicjatyw
w postaci zajęć i aktywnych form spędzania czasu: 5)

I

-
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-

I

-
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-
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Przedsięwzięcie 1.1.1 Wsparcie podejmowania działalności
gospodarczej: 250 000,00 zł ( liczba operacji polegających na
utworzeniu nowych przedsiębiorstw:5 )
Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwijanie działalności gospodarczejdotacje inwestycyjne: 620 000,00 zł
( liczba operacji polegających na rozwoju istniejących
przedsiębiorstw:3)
Przedsięwzięcie 1.3.1 Szkolenia podnoszące kompetencje
osób planujących rozpoczęcie działalności gosp,
przedsiębiorców i ich pracowników: 25 000,00 zł (liczba
szkoleń: 5)
2022

I

Przedsięwzięcie 2.2.2 Inicjatywy w zakresie promocji
produktów lokalnych: 12 500,00 zł (Liczba operacji w
zakresie promocji produktów lokalnych-1)

Przedsięwzięcie 2.3.1 Organizacja szkoleń i spotkań
wzmacniających kapitał społeczny skierowanych do
mieszkańców, w tym z zakresu ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, upraw ekologicznych i niszowej działalności
rolnej, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych: 18
750, 00 zł (Liczba szkoleń:25 w tym: liczba operacji
ukierunkowanych na innowacje: 5, liczba operacji
ukierunkowanych na ochronę środowiska i przeciwdziałanie
zmianom klimatu: 7)
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Przedsięwzięcie 3.1.1 Budowa ścieżek i wytyczenie szlaków
rowerowych, nordic-walking i szlaków konnych: 125 000,00
zł ( Liczba kilometrów wybudowanych ścieżek i
wytyczonych szlaków: 10 km, Liczba nowych lub
zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej: 1)
Przedsięwzięcie 3.1.3 Budowa miejsc aktywnego spędzania
czasu na powietrzu, zagospodarowanie i budowa
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej kąpielisk i rekreacji
wodnej: 191 667,00 zł ( Liczba wybudowanych miejsc
aktywnego spędzania czasu na powietrzu oraz
zagospodarowaniu kąpielisk i miejsc rekreacji wodnej: 1,
Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 1)
Przedsięwzięcie 3.2.1 Modernizacja i zakup wyposażenia
obiektów infrastruktury kulturalnej , w tym domów
ludowych, GOKów i bibliotek : 150 000,00 zł (Liczba
operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających
w sferze kultury:3)
Przedsięwzięcie 3.2.2 Odnowa i zagospodarowanie
zabytków: 50 000,00 zł ( Liczba zabytków poddanych
pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku
wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii: 1)
Przedsięwzięcie 3.2.3 Wsparcie lokalnych inicjatyw dla
zachowania dziedzictwa lokalnego i wzbogacenia oferty
kulturalnej: 31 250,00 zł ( Liczba podmiotów działających w
sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji
LSR: 3)
Przedsięwzięcie 3.3.1 Organizacja imprez i wydarzeń
promujących obszar objęty LSR : 25 000,00 zł ( Liczba
imprez i wydarzeń promocyjnych zorganizowanych przy
dofinansowaniu LSR: 3)
Przedsięwzięcie 3.3.2 Wsparcie inicjatyw
promocyjnych: opracowanie i wydawanie materiałów
promocyjnych i informacyjnych, tworzenie stron
internetowych i „wirtualnych spacerów”: 25 000,00 zł (
Liczba dofinansowanych inicjatyw promocyjnych: 3)
Przedsięwzięcie 4.1.1 Wsparcie oferty lokalnych sportowych
klubów młodzieżowych i dziecięcych oraz edukacyjnych
zajęć pozalekcyjnych: 28 750,00zł ( Liczba wspartych
inicjatyw sportowych i edukacyjnych: 5)
Przedsięwzięcie 4.2.1 Wsparcie organizacji zajęć i
aktywnych form spędzania wolnego czasu dla seniorów i
ogółu mieszkańców: 30 000,00 zł ( Ilość wspartych inicjatyw
w postaci zajęć i aktywnych form spędzania czasu: 3)

6

II

-

-

-

-

I

-

II

-

-

-

-

2023

7

