
Załącznik do Uchwały Zarządu 

Stowarzyszenia „Sąsiedzi”  

Nr VIII/2/2017 z dnia 19.06.2017r 

 

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 alokacja
1
 

 

EFRROW EFS EFRR EFMR 

2016 I  

 

   

II KONKURS: 

 Wsparcie przedsiębiorczości /400.000 

 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej/ 750.000 

  

 

 

2017 I KONKURS: 

• Wsparcie przedsiębiorczości /800.000 

    

 

II KONKURS: Typ operacji 1: Programy podnoszące Typ operacji 8. Projekty z  

                                                           
1
 Dla każdego z funduszy w ramach których w danych półroczu planowane jest ogłoszenie naboru, należy wskazać hasłowo zakres tematyczny oraz planowaną alokację 

każdego z naborów  



 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej/ 750.000 

 

OPERACJE GRANTOWE: 

 Działania promocyjne, informacyjne 

przyczyniające się do zachowania i/lub 

upowszechniania dziedzictwa 

przyrodniczego/ środowiska naturalnego 

(np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, 

konkursy, publikacje, imprezy itp.) – 

GRANTY: 20.000 

 

aktywność i mobilność zawodową oraz 

zdolności do zatrudnienia grupy osób 

biernych zawodowo/ 745.000 

 

Typ operacji 10: Działania skierowane 

do rodzin, w tym rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym/ 300.000 

 

Typ operacji 6: Programy Aktywności 

Lokalnej / 900.000 

 

Typ operacji 7: Usługi reintegracji 

społeczno-zawodowej skierowanej do 

osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym /1.116.428,40 

Typ operacji 5: Wsparcie małych szkół 

kształcenia ogólnego na obszarze LGD/ 

280.000 

  

zakresu infrastruktury społecznej/ 

800.000 

 

Typ operacji 9: Rewitalizacja 

małej skali/ 1.000.000 

 

Typ operacji 7: Projekty 

dotyczące dziedzictwa 

kulturowego/ 700.000 

 

 

2018 I KONKURS: 

 Wsparcie przedsiębiorczości / 1.175.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II OPERACJE GRANTOWE: 

 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej/ GRANTY: 30.000 

 

  

 

 

 

 

 

2019 I KONKURS: 

 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

Typ operacji 3: Bezzwrotne wsparcie dla 

osób zamierzających rozpocząć 

prowadzenie działalności gospodarczej/ 

719.285,60 

Typ operacji 9: Rewitalizacja 

małej skali/ 1.177.652 

 

 



kulturalnej/ 725.000 

 Promocja obszaru oraz działania na rzecz 

krzewienia kultury i tradycji – GRANTY: 

15.000 

 

Typ operacji 10: Działania skierowane 

do rodzin, w tym rodzin przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym/ 300.000 

 

II OPERACJE GRANTOWE: 

 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej/ GRANTY: 25.000 

 Działania promocyjne, informacyjne 

przyczyniające się do zachowania i/lub 

upowszechniania dziedzictwa 

przyrodniczego/ środowiska naturalnego 

(np. szkolenia, warsztaty, wernisaże, 

konkursy, publikacje, imprezy itp.) – 

GRANTY: 10 000 

 Promocja obszaru oraz działania na rzecz 

krzewienia kultury i tradycji – GRANTY: 

15.000 

  

 

 

2020 I OPERACJE GRANTOWE: 

 budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej/ GRANTY: 25.000 

 

•  Promocja obszaru oraz działania na rzecz 

    krzewienia kultury i tradycji – GRANTY:     

    10.000      

   

II   

 

  

2021 I     

II     



 

 

  

2022 I  

 

   

II  

 

   

2023 I  

 

   

II  

 

   

 

EFFROW –4.750.000,00 (2.375.000,00 – tworzenie miejsc pracy; 150.000,00 – projekty grantowe; 2.225.000,00 – odnowa wsi) 

EFS – 4.360.714,00 

EFRR – 3.677.652,00 

 

 


