
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 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 500 tys. 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 300 tys. 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 450 tys.  

4. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 300 tys. 

5. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 800 tys. 

6. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 400 tys. 

7. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 600 tys. 

8. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 600 tys. 

9. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej / 2 mln 450 tys. 

10. Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 700 

tys. 

11. Promowanie obszaru objętego LSR / 50 tys. 

(operacja własna – Marka lokalna) 

   

2017 

I 

1. Wzmocnienie kapitału społecznego / 50 tys. 

(operacja własna – Prospołeczna Ziemia 

Bielska) 

2. Promowanie obszaru objętego LSR / 50 tys. 

(operacja własna – Forum przedsiębiorców) 

3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 50 tys. 

(operacja własne –  Festiwal Kuchni 

Myśliwskiej) 

4. Wzmocnienie kapitału społecznego / 100 tys. 

(projekt grantowy – Aktywni 

Międzypokoleniowi) 

   

II 

1. Wzmocnienie kapitału / 200 tys. 

(podnoszenie kompetencji) 

2. Wzmocnienie kapitału / 100 tys. 

(aktywizacja młodzieży) 

   



 

3. Wzmocnienie kapitału / 50 tys. (wyjazdy 

studyjne) 

2018 

I     

II 

1. Wspieranie współpracy / 200 tys. 

2. Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 500 tys. 

3. Promowanie obszaru / 200 tys. (projekt 

grantowy Promowana Ziemia Bielska) 

4. Wzmocnienie kapitału / 300 tys. (projekt 

grantowy NGO’s) 

   

2019 

I 

1. Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej / 300 tys. (projekt grantowy Mała 

TUrekracja) 

2. Wzmocnienie kapitału / 300 tys. (projekt 

grantowy Aktywni) 

   

II 

1. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 250 tys. 

2. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 300 tys. 

3. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 200 tys.  

4. Podejmowanie działalności gospodarczej – 

usługi dla społeczności / 100 tys. 

5. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

oferta usług turystycznych oraz usług wolnego 

czasu / 400 tys. 

6. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

produkty i usługi lokalne / 400 tys. 

7. Rozwijanie działalności gospodarczej – 

innowacyjna gospodarka / 300 tys. 

8. Rozwijanie działalności gospodarczej - 

usługi dla społeczności / 300 tys.  

9.  Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 400 

tys. 

10. Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 50 tys. 

(operacja własna – Wyjazd studyjny) 

11. Zachowanie dziedzictwa / 100 tys. (projekt 

grantowy – EKO) 

   

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


