
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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 
Infrastruktura 

„Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne” 
264 188,08 € 

   

2017 

I 

Podjęcie działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 

23 793,62 € 

   
Rozwój działalności gospodarczej 

„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 
138 764,41 € 

Infrastruktura 
„Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne” 

30 160,90 € 

II 

Podjęcie działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 

35 450,45 € 
   

Rozwój działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 

109 307,29 € 
   

Infrastruktura 
„Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne” 

70 186,96 € 
   

Infrastruktura 
„Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne” 

63 652,67 € 
   

2018 II 

Projekt grantowy 
„Bractwo Aktywnych: zintegrowani w działaniu” 

23 492,38 € 
   

Podjęcie działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 

46 546,85 € 
   

2019 

I 
    

II 

Projekt grantowy 
„Dziedzictwo źródłem innowacji-nowe inicjatywy lokalne” 

21 992,03 € 
   

Podjęcie działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 
                                 53 293,05 € (bonus finansowy) 

   
Rozwój działalności gospodarczej 

„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 
170 642,40 € 

   

2020 

I     

II 

Infrastruktura 
„Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne” 

33 311,59 € 
   

Infrastruktura 
„Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne” 

60 000,00 € (bonus finansowy) 
   

Podjęcie działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 

                        60 000,00 € (bonus finansowy I) 
   

Podjęcie działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 

                        60 000,00 € (bonus finansowy II) 
   

Podjęcie działalności gospodarczej 
„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 

12 106,55 €  
   

2021 

I 

Operacja własna  
„Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności” 

10 824,39 € 
   

Operacja własna  
„Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności” 

10 824,39 € 
   

II 
Podjęcie działalności gospodarczej 

„Inkubatory” i „akceleratory” przedsiębiorczości” 
 204 076,86 € (dodatkowe środki) 

   

2022 
I 

Infrastruktura 
„Przyjazne przestrzenie i obiekty publiczne” 

188 385,13 € (dodatkowe środki) 
   

Operacja własna  
„Gotowi na niespodziewane” 

12 500,00 € 
   

Operacja własna  
„Wiedza i kompetencje dla przyszłości lokalnych społeczności” 

12 500,00 € 
   

II     

2023 
I 

Projekt grantowy – SMART VILLAGE 
„Wzrost kompetencji mieszkańców umożliwiających radzenie sobie  

w zmieniającym się świecie” 
5 000,00 € 

   

II     


