
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 (w euro)1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 

3.1.1.Tworzenie 

nowych  

82 321,37 

1/2016 

 

3.1.2.Rozwój 

dotychczas istniejących 

przedsiębiorstw  

 130 089,91  

2/2016 

   

2017 

I 

1.1.1 Budowa, 

modernizacja i 

wyposażenie obiektów 

rekreacyjno-

sportowych, integracji 

społecznej i /lub 

kulturowych oraz 

wyposażanie lub 

doposażenie 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury  

167 581,79 

3/2017 

   

II 

1.2.2.Kampanie 

promocyjne, 

marketingowe i 

imprezy promujące 

obszar LGD i/lub 

zachęcające do 

inwestowania 11229,35 

(operacja własna) 

 

3.1.1.Tworzenie 

nowych 

przedsiębiorstw  

81 537,45  

4/2018 

 

3.1.2.Rozwój 

dotychczas istniejących 

przedsiębiorstw   124 

883,74  

5/2018 

 

   



2018 
I 

1.1.1. Budowa, 

modernizacja i 

wyposażenie obiektów 

rekreacyjno-

sportowych, integracji 

społecznej i /lub 

kulturowych oraz 

wyposażanie lub 

doposażenie 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

144 949,11 

6/2018,  

8/2018 

 

 

1.2.3.Promocja 

produktów lokalnych  

11 658,10 

7/2018 

   

II     

2019 

I     

II 

3.1.1.Tworzenie 

nowych 

przedsiębiorstw  

99 203,10 

12/2019 

 

3.1.2.Rozwój 

dotychczas istniejących 

przedsiębiorstw 

87 789,29 

13/2019 

 

2.1.1.Inicjatywy 

związane z promocją 

zdrowego trybu życia 

10 986,72 

10/2019 

 

2.2.1.Kształtowanie 

postaw ekologicznych 

11 176,33 

11/2019 

 

1.2.1.Publikacje 

promujące obszar LGD 

w tym promujące 

kulturę kaszubską  

10 516,87 

9/2019 

 

   

2020 

I     

II 

3.1.1 Tworzenie 

nowych 

przedsiębiorstw  

87 066,65 

14/2020 

 

3.1.2.Rozwój 

dotychczas istniejących 

przedsiębiorstw 

18 168,22 

15/2020 

 

   



 

 

 

1.1.1. Budowa, 

modernizacja i 

wyposażenie obiektów 

rekreacyjno-

sportowych, integracji 

społecznej i /lub 

kulturowych oraz 

wyposażanie lub 

doposażenie 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

95 315,10 

16/2020 

 

2021 

I     

II 

3.1.1 Tworzenie 

nowych 

przedsiębiorstw  

135 676,71 

17/2021 

 

3.1.2.Rozwój 

dotychczas istniejących 

przedsiębiorstw 

180 241,80 

18/2021 

   

2022 

I 

1.1.1. Budowa, 

modernizacja i 

wyposażenie obiektów 

rekreacyjno-

sportowych, integracji 

społecznej i /lub 

kulturowych oraz 

wyposażanie lub 

doposażenie 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

276 882,91 

19/2022 

 

   

II 

1.1.1. Budowa, 

modernizacja i 

wyposażenie obiektów 

rekreacyjno-

sportowych, integracji 

społecznej i /lub 

kulturowych oraz 

wyposażanie lub 

doposażenie 

podmiotów 

działających w sferze 

kultury 

108 095,20 

20/2022 

 

   

2023 
I     

II     


