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Zalacznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc

Poddzialanie:

"Wsparcie na wdrazanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

spolecznosc"
fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacjal

II I Tworzenie nowych przedsiebiorstw turystycznych / 60 tys. zl

Rozwiianie dzialalnosci gospodarczej o profilu turystycznym

/123475,00 zl.

rok naboru I pólrocze

2016

2017

EFRROW2

P 2.1.1 Kowale swego szczescia (premie, dotacje) / 853 389,00 zl.

Tworzenie nowych przedsiebiorstw / 360 tys. zl.

Rozwiianie dzialalnosci gospodarczej /493389.00 tys. zl.

P 3.2.1 Nuda? Nie u nas! (premie, dotacje) / 183475,00 zl.

P 3.4.1 C02? Nie dziekuje (premie) / O zl.

Tworzenie nowych przedsiebiorstw obeimuiace inwestycje sluzace ochronie

klimatu L O zl.

P 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju (dotacje) / 300 000 zl Rozwój

ogólnodostepnej infrastruktury kulturalnei /300000 zl.

P 2.1.1 Kowale swego szczescia (premie, dotacje) / 989 491 zl

Tworzenie nowych przedsiebiorstw / nabór 240 tys. + uwzgledniony protest

60 tys.

Rozwiianie dzialalnosci gospodarczei / nabór 541 623 zl + uwzgledniony

protest 147 868 zl)

P 3.2.1 Nuda? Nie u nas! (premie, dotacje) / 979 844 zl.

Tworzenie nowych przedsiebiorstw turystycznych / nabór 300 tys. +

uwzgledniony protest 60 tys.

Rozwiianie dzialalnosci gospodarczei o profilu turystycznym / 619 844 zl.

P 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy (dotacje) / 571 276 zl.

Rozwói niekomercYinej infrastruktury tUrystycznei i rekreacyjnej / 571 276 zl

P 3.4.1 C02? Nie dziekuje (premie, dotacje) / 432694 zl.

Tworzenie nowych przedsiebiorstw obeimuiace inwestycie sluzace ochronie

klimatu LJJill..jys.

Rozwój niekomercyinej infrastruktury kulturalnei turystycznei i rekreacyinei

obejmuiacy ochrone klimatu/ 252 694 zl.

EFS2 I EFRR2 I EFMR2

I Dla kazdego z funduszy, w ramach których w danym pólroczu planowane jest ogloszenie naboru, nalezy wskazac haslowo

zakres tematyczny oraz planowana alokacje kazdego z naborów.
2 Jesli dotyczy.
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2018

2019

P 1.1.1 Aktywni razem (granty) / 200 tys.

Rozwój oferty i infrastruktury rekreacyjnei / 200 tys.

P 1.3.1 Tacy sami (granty) / 50 tys.

II I Dzialania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i mlodziezy. w tym z GD / 50 tys.

P 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju (granty) / 200 tys.

Rozwój imprez i innych instrumentów promujacych dziedzictwo kulturowe

obszaru LGD f...1gQJys.

P 2.1.1 Kowale swego szczescia (dotacje) / 83377 zl

Rozwijanie dzialalnosci gospodarczej /83377 zl

P 3.2.1 Nuda? Nie u nas! (premie/ dotacje) / 336 681 zl

Tworzenie nowych przedsiebiorstw turystycznych /60 tys.

Rozwiianie dzialalnosci gospodarczei o profilu turystycznym / 276681 zl

P 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy (dotacje) / 928724 zl

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej / 928 724 zl.

P 3.4.1 C02? Nie dziekuje (premie, dotacje) / 267 306 zl.

Tworzenie nowych przedsiebiorstw obeimujace inwestycje sluzace ochronie

k li m a t u L...!.fQ.!y,s.

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej turystycznej i rekreacyjnej

obejmujacy ochrone klimatu/ 147 306 zl.

II

P 1.1.1 Aktywni razem (granty) / 250 tys.

Ksztalcenie lokalnych liderów. ksztalcenie animatorów spolecznych / 50 tys.

Organizacja tematycznych wydarzen integracyjnych z aktywnym udzialem

mieszkanców oraz wykorzystaniem animatorów / 100 tys.

Realizacja projektów wspólpracy podmiotów w obrebie sektorów i miedzy

nimi. w tym JST iNGO / 100 tys.

P 1.2.1 Madry Polak przed szkoda (granty) / 100 tys.

Organizacja forów tematycznych dot. innowacii spolecznych; szkolenia

tematyczne dot. innowacji spolecznych; tematyczne wizyty studyjne / 50 tys.

Lokalne projekty wspólpracy dat. problemów spolecznych; innowacyjne

projekty pilotazowe dot. problemów spolecznych / 50 tys.

P 1.3.1 Tacy sami (granty) / 250 tys.

Promocja i rozwój wolontariatu. tworzenie grup samopomocy. tworzenie grup

wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne GD. dzialania edukacyjne

dot. zapobiegania i rozwiazywania problemów spolecznych / 50 tys.

Integracja osób niepelnosprawnych ze spolecznoscia lokalna (usuwanie barier

architektonicznych) / 200 tys.

P 1.4.1 Nie swieci garnki lepia (granty) / 200 tys.

Dzialania rozwijajace kompetencje kluczowe. spoleczne i obywatelskie

mieszkanców L..1.QQ.jys.

Dzialania rozwijajace kompetencje zawodowe mieszkanców /100 tys.

P 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju (granty) / 510 tys.
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2020

2021

2022

2023

II

II

II

II

II

Archiwizacja spoleczna; tworzenie i rozwói gminnych izb pamieci / 110 tys.

Rozwój imprez i innych instrumentów promujacvch dziedzictwo kulturowe

obszaru LGD L..1Q.Q.jys.

Szkolenie i zatrudnianie animatorów kulturv. tworzenie i realizacia programów

kulturalnvch dla swietlic / 300 tys.

P 2.2.1 Ekonomia z ludzka twarza (premie, dotacje, granty) /413 743 tys.

Opracowanie i dystrybucja informacii. szkolenia i wizyty studyjne / 50 tys.

Tworzenie nowych przedsiebiorstw ekonomii spolecznej (PES) / 120 tys.

Rozwiianie przedsiebiorstw ekonomii spolecznej (PES) / 243743 tys.

P 2.3.1 Cudze chwalicie ...(granty, inkubator) / 650 tys.

Promocja lokalnvch wyrobów SPOZywczych. artystycznych i rzemieslniczvch /

150 tys.

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa Spozywczego / 500 tys.

P 2.4.1 Zdrowa zywnosc -lepsze zycie (granty) / 50 tys.

Promocja rolnictwa ekologicznego (RE) i rolnictwa wspieranego przez

spolecznosc (RWS!. szkolenia. wizyty studvine / 50 tys.

P 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy (dotacje) / 300 tys.

Rozwój niekomercvinej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej / 300 tys.

P 3.4.1 C02? Nie dziekuje (dotacje) / 500 tys.

Rozwijanie dzialalnosci gospodarczej obejmuiace inwestvcie sluzace ochronie

klimatu L2QQJys.

P 3.1.1 Jest tylko jedna ziemia (granty) / 150 tys.

Konkursv. szkolenia. wizyty studyjne. wydarzenia / 150 tys.

P 1.1.1 Aktywni razem (granty) / 50 tys.

Realizacja projektów miedzvpokoleniowvch / 50 tys.

P 1.3.1 Tacy sami (granty) / 50 tys.

Promocja mlodziezy i grupy 50+ w srodowisku pracodawców / 50 tys.

P 3.2.1 Nuda? Nie u nas! (granty) / 150 tys.

Realizacia materialów i kampanii promujacvch calosciowo oferte turystyczna

obszaru. opracowywanie nowych produktów tUrystycznych obszaru / 150 tys.
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