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”
rok naboru

półrocze

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
EFRROW2

I
2016
II

1.2.2
Spójne działania marketingowe
obszaru LGD – 300 000 zł
2.2.2
Powstanie nowych podmiotów
gospodarczych – 700 000 zł
2.2.3
Powstanie nowych podmiotów
gospodarczych prowadzonych przez
osoby do 34 roku życia – 400 000 zł

2017

I

1.1.1
Niekomercyjna infrastruktura
turystyczna, rekreacyjna i/lub
kulturowa wykorzystująca zasoby
kulturowe i/lub naturalne i/lub
historyczne i/lub obyczajowe obszaru
LGD – 1 646 798,47 zł
1.1.3
Wykorzystanie do rozwoju turystyki
zasobów dziedzictwa lokalnego
kulturowego i/lub naturalnego
obszaru LGD – 300 000 zł

II

1.1.2
Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych
produktów i usług turystycznych
wykorzystujących zasoby kulturowe
i/lub naturalne obszaru LGD –
564 742,00 zł
2.2.2
Powstanie nowych podmiotów
gospodarczych – 400 000 zł
2.2.5
Rozwój działalności gospodarczej –
772 456,00 zł

2018

I

2.1.1
Inicjatywy grup mieszkańców na rzecz
rozwoju obszaru LGD – 300 000 zł

EFS2

EFRR2

EFMR2

II

2.1.4
Konkurs na modelową wieś – 0zł
2.2.1
Stworzenie i/lub rozwój produktów
Lokalnych –131 500 zł
2.2.4
Przedsiębiorczość w szkole – 50 000 zł

2019

I

1.1.2
Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych
produktów i usług turystycznych
wykorzystujących zasoby kulturowe
i/lub naturalne obszaru LGD 299 476,00
2.1.2
Wzmocnienie potencjału organizacji
pozarządowych – 300 000 zł
2.2.1
Stworzenie i/lub rozwój produktów
Lokalnych –168 500 zł

II

2020

I

1.1.2
Tworzenie lub rozwój atrakcyjnych
produktów i usług turystycznych
wykorzystujących zasoby kulturowe
i/lub naturalne obszaru LGD 635 782,00 zł
1.2.3
Wydarzenia propagujące zdrowy styl
życia – 300 000 zł
2.1.3
Kształtowanie liderów społecznych
– 50 000 zł
2.2.2
Powstanie nowych podmiotów
gospodarczych – 950 000 zł

II

1.1.1
Niekomercyjna infrastruktura
turystyczna, rekreacyjna i/lub
kulturowa wykorzystująca zasoby
kulturowe i/lub naturalne i/lub
historyczne i/lub obyczajowe obszaru
LGD – 353 201,53 zł
1.1.6
Pszczoły – edukacja i gospodarka
w służbie ochrony dzikich pszczół –
50 000,00 zł
1.2.1
Podniesienie wiedzy mieszkańców na
temat zdrowego stylu życia – 50 000 zł
1.2.6
„Krzemienny Krąg” aktywnie
rowerem- czytaj „Krzemienny Szlak”
w zasięgu „koła” – 50 000,00 zł
2.1.5
„Krzemienny Krąg” łączy ludzi –
210 000,00 zł
2.2.5
Rozwój działalności gospodarczej –
127 544,00 zł
2.2.6
Integracja branż mających kluczowe
znaczenie dla rozwoju obszaru:
zakwaterowanie i usługi
gastronomiczne, kultura, rekreacja
i rozrywka, handel detaliczny i
hurtowy oraz działalność organizacji
członkowskich – 50 000 zł
2.2.9
Tworzenie lub rozwój inkubatorów
przetwórstwa lokalnego produktów
lokalnych – 500 000,00 zł

2021

I

1.1.7
„Krzemienny Krąg” polską stolicą
questingu – 50 000,00 zł
2.1.4
„Krzemienny Krąg” artystycznie –
50 000,00 zł

II

2022

I
II
I

2023
II

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.

