
Załącznik nr 2z Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność
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1.1.2 Tworzenie lub rozwój
atrakcyjnych produktów i usług
turystycznych wyko rzystu j ą cych
zasoby kulturowe i/lub naturalne
obszaru LGD - 900 000 zł

t.2.2 Spójne działania
marketingowe obszaru LGD -
300 000 zł

2.L.+ Konkurs na modelową wieś -
300 000 zł

2.2.2 Powstanie nowych podmiotów
gospodarczych - 720 00O zl

2.2.3 Powstanie nowych podmiotów
gospoda rczych prowadzonych przez

osoby do 34. roku zycia - 400 000 zł
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I

1.1.1 Niekomercyj na infrastruktura
lurystyczna, rekreacyj na i/lub
kulturowa wykorzystuj ąca zasoby
kulturowe i/lub naturalne i/lub
historyczne i/lub obyczajowe obszaru
LGD - 1,700 000 zł

1.1.3 Wykorzystanie do rozwoju
turystyki zasob ów dziedzictw a
lokalnego kulturowego i/lub
naturalnego obszaru LGD - 300 000 zł

II
L.2.L
itworzenie i/lub rozwój produktów

-okalnych - 300 000 zł

|..2.4 Przedsiębiorczość w szkole -
i0 000 zł
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1.1.2 Tworzenie lub rozwój
atrakcyjnych produktów i usług
turystycznych wyko rzystuj ących
zasoby kulturowe i/lub naturalne
obszaru LGD - 600 000 zł

Z.1.1 Inicjatywy grup mieszkańców na
rzeczrozwoju obszaru LGD - 300 000
zł

2.L.2 W zmocnienie potencjału
organizacj i pozarządowych - 300 000
zł.

2.2.2 P owsta nie nowych pod miotow
gospodarczych - 480 000 zł

2.2.5 Rozwój działalności gospoda rczej -
900 000 zł.

II
1.2.1 Podniesienie wiedzy
mieszkańców na temat zdrowego stylu
życia - 50 000 zł

1.2.3 W y darzenia propaguj ące zdrowy
styl życia - 300 000 zł
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I

Z.1.3 Kształtowanie ]iderów
;nołecznvch - 50 000 zł

II 2.2.6 lntegracja branz mających
<luczowe znaczenie dla rozwoju obszaru:
lakwaterowanie i usługi

3astronomiczne, kultura, rekreacja i

,ozrywka, handel detaliczny i hurtowy
i"az dzialalność o rga n izacj i

:złonkowskich - 50 000 zł.
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' Dla kazdęgo z funduszy, w ramach których w danym pokoczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy
wskazać hasłowo zakres tematyczny orazplanowaną alokację każdego znaborów.

'Jeśli dotyczy.


