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”
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2016

PRZED. II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.
PRZED. II.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 180 000,00 zł.
PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez
jst. i NGO – 1 000 000,00 zł.

I
PRZED. II.1.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym
agroturystyki – 250 000,00 zł.
PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.
2017

PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej – 200 000,00 zł.
PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z
zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD – 100 000,00 zł.
PRZED. I.1.5 Działania na rzecz ochrony i zachow. walorów dziedz. przyrod. i
kultur.– 130 000,00 zł.

II

PRZED. I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury – 60 000,00 zł.
PRZED.I.1.6 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez ngo– 210 000,00 zł.
PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodost. infrastr. rekreacyjno-turystycznej
poprzez "małe projekty" – 150 000,00 zł.
PRZED. I.1.2 Modernizacja i renowacja obiektów małej architektury – 60 000,00 zł.

2018

I

PRZED.I.1.6 Zachowanie dziedzictwa kulinarnego poprzez organizacje pozarządowe
– 210 000,00 zł.
PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z
zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD – 100 000,00 zł.
PRZED. II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym

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.

agroturystyki – 180 000,00 zł.
PRZED. II.1.4 Rozwój ogólnodost. infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez
organizacje pozarządowe – 150 000,00 zł.
PRZED. II.1.6 Org. warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań prom. służących
promocji turys. i rekreacji wśród mieszk. obszaru LGD – 100 000,00 zł.
PRZED. II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej – 450 000,00 zł.
PRZED. II.2.4 Utworzenie Inkubatora przetwórstwa lokalnego - 450 000,00 zł
PRZED. II.2.5 Promocja gospodarcza obszaru LGD – 50 000,00 zł.
PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych – 100 000,00 zł.
PRZED. II.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 180 000,00 zł.
PRZED. II.1.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym
agroturystyki – 58 597,00 zł.
PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej, w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej – 404 632,00 zł.
PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej – 200 000,00 zł.
PRZED. I.1.4 Podniesienie świadomości ekol. szczególnie w zakresie innow. form
ochrony środowiska i przeciw. zmianom klimatu oraz działania związane z
tworzeniem wizerunku miejsc cennych dla mieszkańców LGD - 48 000,00 zł.
PRZED. II.2.3 „Moja pierwsza firma”- podniesienie wiedzy w zakresie
podejmowania i prowadzenia własnej dział. gospodarczej z uwzględ. komponentu
związ. z branżą turyst oraz rozwój i promocja klastrów meblowego, obuwniczego
oraz spożywczej inicjatywy klastrowej - 48 000,00 zł.

II

PRZED. II.1.6 Org. warsztatów, szkoleń, konkursów oraz działań prom. służących
promocji turys. i rekreacji wśród mieszk. obszaru LGD – 100 000,00 zł.
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PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej przez
jst i NGO – 505 467,01 zł.
PRZED. II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym
agroturystyki – 181 800,00 zł.

I

PRZED. II.1.4 Rozwój ogólnodost. infrastruktury rekreacyjno-turystycznej przez ngo
– 100 000,00 zł.
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PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej – 270 000,00 zł.
2019

PRZED.II.2.1 Podejmowanie działal. gospodarczej, w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej ukierunkowanych na innowacje – 90 000,00 zł.
PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej - 139 489,00

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodost. infrastr. rekreacyjno-turystycznej
poprzez "małe projekty" – 59 137,00 zł.

II
PRZED. II.1.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym
agroturystyki – 143 597,00 zł.

PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z
zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD – 50 000,00
PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych –50 000,00
PRZED. II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym
agroturystyki – 90 000,00 zł.

I

PRZED. II.1.2 Rozwój działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym
agroturystyki – 73 599,00 zł.
PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej - 180 000,00

2020

PRZED. II.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej – 180 000,00 zł.
PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00

PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z
zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD – 50 000,00

II
PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych –50 000,00

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodost. infrastr. rekreacyjno-turystycznej
poprzez "małe projekty" – 59 137,00 zł.
PRZED. II.1.4 Rozwój ogólnodost. infrastruktury rekreacyjno-turystycznej –
280 733,86 zł.
PRZED. II.1.5 Rozwój ogólnodostępnej infrast. rekreacyjno-turyst. i kulturalnej –
98 580,20 zł.
PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej - 180 000,00
PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00
PRZED. I.1.1 Organizacja wydarzeń oraz działań promocyjnych związanych z
zasobami i walorami przyrodn – kulturow. obszaru LGD – 50 000,00
PRZED. I.2.1 Działania na rzecz integracji międzypokol. oraz integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych –60 119,00

I

PRZED. II.1.3 Tworzenie i rozwój ogólnodost. infrastr. rekreacyjno-turystycznej
poprzez "małe projekty" – 59 143,00 zł.
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PRZED. II.2.2 Rozwój działalności gospodarczej w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej - 180 000,00

2021

PRZED. II.3.2 Rozwój działalności gospodarczej -150 000,00
PRZED. II.1.1 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie turystyki, w tym
agroturystyki – 45 000,00 euro/180 000,00 zł.

II

PRZED. II.2.2 Podejmowanie działalności gospodarczej w tym również firm branży
meblowej, obuwniczej i spożywczej - 45 000,00 euro/180 000,00 zł.
PRZED. II.3.2 Podejmowanie działalności gospodarczej - 35 000,00euro/140 000,00
zł.
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Zakrzów, 04.05.2021 r.

