
 

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 alokacja

1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

I     

II 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 100 000,00 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 50 000,00 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 150 000,00 

4. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 150 000,00 

5. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 550 119,00 

6. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 303 284,00 

7. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 164 733,00 

8. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej / 2 100 862,67 

9. Zachowanie dziedzictwa lokalnego -  

dziedzictwo niematerialne  / 136 745,43 

   

2017 I 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 150 000,00 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 300 000,00 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 150 000,00 

4. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 250 000,00 

5. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 733 152,00 

6. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 58 908,00 

7. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 500 300,00 

8. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 712 363,00 

   



9. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

dziedzictwo materialne / 270 876,93 

10. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

dziedzictwo niematerialne / 295 497,00 

11. Wzmocnienie kapitału / 36 725,00 

(podnoszenie kompetencji) 

12. Promowanie obszaru objętego LSR / 

49 942,00 (operacja własna – Marka lokalna) 

II 

1. Promowanie obszaru objętego LSR / 

50 000,00  

2. Wzmocnienie kapitału społecznego / 

95 470,00 (projekt grantowy – Aktywni 

Międzypokoleniowi) 

   

2018 

I 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 250 000,00 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 150 000,00 

3. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 656 762,00 

4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

dziedzictwo materialne / 251 826,00 

5. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

dziedzictwo niematerialne / 174 127,37 

6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 

49 696,00  

7. Wzmocnienie kapitału / 49 875,00 (wyjazdy 

studyjne) 

   

II 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 100 000,00 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 100 000,00 

3. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 94 500,00 

4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

dziedzictwo materialne / 50 870,00 

5. Wzmocnienie kapitału / 63 127,00 

(podnoszenie kompetencji) 

6. Zachowanie dziedzictwa / 100 000,00 

(projekt grantowy – EKO-ROZWÓJ Ziemi 

Bielskiej) 

   

2019 

I 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 150 000,00 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 50 000,00 

3. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej / 349 137,00 

4. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

dziedzictwo materialne / 376 427,00 

5. Promowanie obszaru / 200 000,00 (projekt 

grantowy Promowana Ziemia Bielska) 

6. Wzmocnienie kapitału społecznego / 

50 000,00 (organizacja spotkań, op. własna) 

   

II 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 250 000,00 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

   



innowacyjna gospodarka / 50 000,00 

3. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 84 330,00 

4. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 211 629,00 

5.Rozwijanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 177 442,00 

6. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 207 016,00 

7. Wzmocnienie kapitału / 50 140,00 

(podnoszenie kompetencji) 

8. Wzmocnienie kapitału / 300 000,00 (projekt 

grantowy –  Budowanie potencjału NGO’s) 

9. Wzmocnienie kapitału / 300 000,00 (projekt 

grantowy –  Aktywni mieszkańcy Ziemi 

Bielskiej) 

10. Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 

50 000,00 

2020 
I 1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – 

dziedzictwo niematerialne / 43 630,20 
   

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


