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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 alokacja1 

EFRROW2 EFS² EFRR² EFMR² 

 
2016 

 

I 
 
 

   

II 

P 2.1.1 Kowale swego szczęścia (premie, dotacje) / 682 905 zł. 
Tworzenie nowych przedsiębiorstw / 360 tys. zł. 
Rozwijanie działalności gospodarczej / 322 905 zł. 
 
P 3.2.1 Nuda?  Nie u nas! (premie, dotacje) / 182 240,25 zł.  
Tworzenie nowych przedsiębiorstw turystycznych / 60 tys. zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej o profilu turystycznym / 122 240 zł.  
 
P 3.4.1 CO2? Nie dziękuję (premie) / 0 zł.   
Tworzenie nowych przedsiębiorstw obejmujące inwestycje służące ochronie 
klimatu / 0 zł. 

 
2017 

 

I 

P 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju (dotacje) / 223 782,42 zł  
Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej / 223 782,42 zł. 
 
P 2.1.1 Kowale swego szczęścia (premie, dotacje) / 707 501 zł  
Tworzenie nowych przedsiębiorstw / nabór 120 tys. + uwzględniony protest 
60 tys. 
Rozwijanie działalności gospodarczej / nabór 380 501 zł + uwzględniony 
protest 147 000 zł)  
 
P 3.2.1 Nuda?  Nie u nas! (premie, dotacje) / 773 216,01 zł.  
Tworzenie nowych przedsiębiorstw turystycznych / nabór 240 tys. + 
uwzględniony protest 60 tys. 
Rozwijanie działalności gospodarczej o profilu turystycznym /  
473 216,01 zł.  
 
P 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy (dotacje) /  300 710,63 zł. 
Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej / 300 710,63 zł  

 
P 3.4.1 CO2? Nie dziękuję (premie, dotacje) / 170 999,53 zł. 
Tworzenie nowych przedsiębiorstw obejmujące inwestycje służące ochronie 
klimatu / 120 tys.  
Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej turystycznej i rekreacyjnej 
obejmujący ochronę klimatu/ 50 999,53 zł. 

   

II 

P 1.1.1 Aktywni razem (granty) / 172 317 zł  
Rozwój oferty i infrastruktury rekreacyjnej / 172 317 zł 
 
P 1.3.1 Tacy sami (granty) / 50 tys. 
Działania edukacyjne i rozwojowe dla dzieci i młodzieży, w tym z GD / 50 tys. 
 
P 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju (granty) / 168 882 zł 
Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe 
obszaru LGD / 168 882 zł 

                                                           
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. 



08.2020 r. 

2 

 

 
2018 

 

I     

II 

P 3.2.1 Nuda?  Nie u nas! (premie/ dotacje) / 138 338 zł 
Tworzenie nowych przedsiębiorstw turystycznych / 0 zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej o profilu turystycznym / 138 338 zł 
 
P 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy (dotacje) / 634 929,89 zł 
Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej / 634 929,89 
zł. 
 
P 3.4.1 CO2? Nie dziękuję (premie, dotacje) / 197 733 zł. 
Tworzenie nowych przedsiębiorstw obejmujące inwestycje służące ochronie 
klimatu / 60 tys.  
 

Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej turystycznej i rekreacyjnej 
obejmujący ochronę klimatu/ 137 733 zł. 

 
2019 

 
 

I 

P 1.1.1 Aktywni razem (granty) / 265 447 zł 
Kształcenie lokalnych liderów, kształcenie animatorów społecznych / 69 694 zł  
 

Organizacja tematycznych wydarzeń integracyjnych z aktywnym udziałem 
mieszkańców oraz wykorzystaniem animatorów / 97 988 zł  
 
Realizacja projektów współpracy podmiotów w obrębie sektorów i między 
nimi, w tym JST i NGO / 97 765 zł  
 
P 1.3.1 Tacy sami (granty) / 187 136 zł 
Promocja i rozwój wolontariatu, tworzenie grup samopomocy, tworzenie grup 
wsparcia; wsparcie psychologiczne i pedagogiczne GD, działania edukacyjne 
dot. zapobiegania i rozwiązywania problemów społecznych / 50 tys.  
 
Integracja osób niepełnosprawnych ze społecznością lokalną (usuwanie barier 
architektonicznych) / 137 136 zł 
 
P 1.5.1 Dziedzictwo dla rozwoju (granty) / 590 117 zł 
Archiwizacja społeczna; tworzenie i rozwój gminnych izb pamięci / 103 500 zł  
 
Rozwój imprez i innych instrumentów promujących dziedzictwo kulturowe 
obszaru LGD / 203 694 zł  
 

Szkolenie i zatrudnianie animatorów kultury, tworzenie i realizacja programów 
kulturalnych dla świetlic / 282 923,00 zł  

   

II 

P 1.2.1 Mądry Polak przed szkodą (granty) / 100 tys. 
Organizacja forów tematycznych dot. innowacji społecznych; szkolenia 
tematyczne dot. innowacji społecznych; tematyczne wizyty studyjne / 50 tys. 
 
Lokalne projekty współpracy dot. problemów społecznych; innowacyjne 
projekty pilotażowe dot. problemów społecznych / 50 tys. 

 
P 1.4.1 Nie święci garnki lepią (granty) / 175 tys. 
Działania rozwijające kompetencje kluczowe, społeczne i obywatelskie 
mieszkańców / 75 tys. 
 

Działania rozwijające kompetencje zawodowe mieszkańców / 100 tys. 

 
P 2.1.1 Kowale swego szczęścia (dotacje) / 118 791 zł 
Rozwijanie działalności gospodarczej / 118 791 zł 
 
P 2.2.1 Ekonomia z ludzką twarzą (granty) / 50 tys. 
Opracowanie i dystrybucja informacji, szkolenia i wizyty studyjne / 50 tys. 
 
P 2.3.1 Cudze chwalicie…(granty, inkubator) / 550 tys. 
Promocja lokalnych wyrobów spożywczych, artystycznych i rzemieślniczych / 
50 tys. 
 

Tworzenie inkubatorów przetwórstwa spożywczego / 500 tys. 
 
P 2.4.1 Zdrowa żywność – lepsze życie (granty) / 50 tys. 
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Promocja rolnictwa ekologicznego (RE) i rolnictwa wspieranego przez 
społeczność (RWS), szkolenia, wizyty studyjne / 50 tys. 
 
P 3.3.1 Sama grusza nie wystarczy (dotacje) / 797 083 zł. 
Rozwój niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej / 797 083 zł. 
 
P 3.4.1 CO2? Nie dziękuję (dotacje) / 442 506 zł. 
Rozwijanie działalności gospodarczej obejmujące inwestycje służące ochronie 
klimatu 442 506 zł. 

 
2020 

 I 

P 3.1.1 Jest tylko jedna ziemia (granty) / 80 tys.  
Konkursy, szkolenia, wizyty studyjne, wydarzenia / 80 tys. 
 
P 3.4.1 CO2? Nie dziękuję (dotacje) / 388 761,47 zł. 
Rozwój niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej turystycznej i rekreacyjnej 
obejmujący ochronę klimatu/ 388 761,47 zł. 
 

   

II 

P 2.1.1 Kowale swego szczęścia (premie) / 1 119 367,80 zł  
Tworzenie nowych przedsiębiorstw / 1 119 367,80 zł. 
 
P 3.2.1 Nuda?  Nie u nas! (premie/ dotacje) / 420 tys.  
Tworzenie nowych przedsiębiorstw turystycznych / 420 tys. 

 
2021 

 

I     

II 

P 1.1.1 Aktywni razem (granty) / 62 236 zł.  

Realizacja projektów międzypokoleniowych / 62 236 zł. 
  
P 1.3.1 Tacy sami (granty) / 50 tys. 
Promocja młodzieży i grupy 50+ w środowisku pracodawców / 50 tys. 

 
P 3.2.1 Nuda?  Nie u nas! (granty) / 150 tys. 
Realizacja materiałów i kampanii promujących całościowo ofertę turystyczną  
obszaru, opracowywanie nowych produktów turystycznych obszaru / 150 tys. 

 
2022 

 

I     

II  

 
2023 

I     

II 
 
 

   

 


