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Poddziałanie: 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
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 Fundusz/zakres tematyczny /planowana alokacja1 

ERRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I  X X X X 

II 

 

1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej /165 111,07 EUR/konkurs: 

a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa –  165 111,07 EUR  

b)  wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim  objętym LSR: 

• liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 0,00 EUR  

• liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR  

– 0,00 EUR 

 

 

 

X X X 
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2017 

I 

 
1.  Działania promujące obszar LSR/ 119 676,32 EUR/konkurs: 

a) liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR – 46 957,21 EUR  

b) liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR – 72 719,11 EUR 

 

2.  Wsparcie działań na rzecz zachowania małej architektury świeckiej i sakralnej /11 814,73 EUR/konkurs: 
a) Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji 

strategii- 11 814,73 EUR  

 

3.  Aktywizacja społeczności lokalnej/ 12 819,02 EUR/konkurs: 
a) Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR - 12 819,02 EUR  

 

4. Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR/339 993,52 EUR/konkurs: 
a) liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze objętym LSR:  

– 210 228,18 EUR 

b) liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury rekreacyjnej na obszarze objętym LSR:  

- 106 465,46 EUR  

c) liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR:  

- 23 299,88 EUR  

 

X X X 

II 

 
1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej/ 254 515,78 EUR/konkurs:  

a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa – 187 767, 74 EUR   

b) Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa – 66 748,04 EUR  

c)    Wspieranie współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim  objętym LSR: 

• liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 0,00 EUR 

X X X 
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• liczba sieci w zakresie krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR 

 – 0,00 EUR  

2018 I 

 
1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej/105 588,50 EUR /konkurs: 

a) Liczba centrów przetwórstwa lokalnego - 0,00 EUR 

b) Rozwijanie działalności gospodarczej - 105 588,50 EUR 

 

2. Działania promujące obszar LSR/34 510,05 EUR/: 
a) Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR- 0,00 EUR 

b) projekt grantowy - 8 286,67 EUR  

c) Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR - 26 223,38 EUR/konkurs  

 

3. Wsparcie doradcze i szkoleniowe/0,00 EUR/konkurs: 

a) Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych – 0,00 EUR  

 

4. Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR/ 34 746,16 EUR/: 
a) Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały  wsparcie w ramach realizacji LSR - 24 064,23 EUR/konkurs  

b) projekt grantowy - 10 681,93 EUR  

 

5. Aktywizacja społeczności lokalnej / 0,00 EUR/  

a) projekt grantowy - 0,00 EUR 

b) Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR/konkurs - 0,00 EUR  

 

6. Wsparcie działań na rzecz zachowania małej architektury świeckiej i sakralnej/ 0,00 EUR/konkurs: 

a) Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji 

strategii – 0,00 EUR  

X X X 
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7. Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR/42 572,14 EUR/konkurs: 

a) liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze objętym LSR  

– 0,00 EUR 

b) liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR:  

- 42 572,14 EUR 

 

II 

1. Działania promujące obszar LSR/ 40 089,50 EUR/: 
a) Liczba nowych oraz istniejących lokalnych produktów promujących obszar LSR - 24 949,46 EUR  

b) Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR - 0,00 EUR  
c) Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR - 15 140,04 

EUR/konkurs  

 

2. Wsparcie doradcze i szkoleniowe/24 305,72 EUR/ konkurs: 
a) Liczba zorganizowanych szkoleń/ warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych - 24 305,72 EUR  

 
3. Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR/ 33 367,11 EUR/konkurs 

a) Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały  wsparcie w ramach realizacji LSR - 12 612,01 EUR/konkurs  

b) Liczba zorganizowanych warsztatów dotyczących zachowania dziedzictwa kulturowego, historycznego i naturalnego obszaru   

LSR” /konkurs 20 755,10 EUR  

 

4. Wsparcie działań na rzecz zachowania małej architektury świeckiej i sakralnej/ 90 857,88 EUR /konkurs 
a) Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji 

strategii - 90 857,88 EUR  

 

5. Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR/ 12 581,22 EUR/konkurs: 

X X X 
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a) Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR: 
12 581,22 EUR/konkurs  
 

6. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej/ 485 502,11 EUR/konkurs: 
a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa - 271 515,95 EUR   
b) Liczba centrów przetwórstwa lokalnego - 0,00 EUR 

c) Rozwijanie działalności gospodarczej - 213 986,16 EUR  
 

7. Aktywizacja społeczności lokalnej /16 098,59 EUR/konkurs  
a) Liczba zorganizowanych imprez aktywizujących społeczeństwo na obszarze objętym LSR/konkurs/ 16 098,59 EUR  

 

2019 

I 
 

X X X X 

II 

 

1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej/255 908 ,39 EUR /konkurs: 

a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa –110 102,43 EUR  

b) Rozwijanie działalności gospodarczej –145 805,96 EUR  

 

2. Wsparcie doradcze i szkoleniowe/24 032,07 EUR /konkurs: 

a) Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych - 24 032,07 EUR  

 

3. Działania promujące obszar LSR/135 583,72 EUR /: 
a) Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR - /konkurs 135 583,72 EUR  

 

X X X 

2020 I x X X X 
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II 

1. Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej/87 267,39 EUR /konkurs: 
a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa –/87 267,39 EUR  

 
2. Działania promujące obszar LSR/ 101 492,88 EUR /: 

a) Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR - konkurs 101 492,88 
EUR  

 

X X X 

2021 

I X X X X 

II 
1.    Tworzenie i rozwój przedsiębiorczości usługowej i produkcyjnej/506 946,55EUR /konkurs: 

a) Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa –506 946,55EUR 
 

X X X 

2022 

I 
1. Działania promujące obszar LSR/ 188 750,40 EUR / konkurs: 

a) Liczba wydanych publikacji o dziedzictwie kulturowym, historycznym i naturalnym obszaru objętego LSR - 188 750,40 EUR 
 

X X X 

II 

1. Działania promujące obszar LSR/ 284 268,82 EUR / konkurs: 
a)  Liczba zorganizowanych imprez promujących obszar objęty LSR – 284 268,82 EUR 

2. Wybudowanie/przebudowanie/zagospodarowanie/wyposażenie obiektów lub miejsc ogólnodostępnej, niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej na obszarze objętym LSR/96 119,59 EUR/konkurs: 

a) Liczba wybudowanych/przebudowanych/wyposażanych obiektów infrastruktury kulturalnej na obszarze objętym LSR: 38 447,84 

EUR 

b) Liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 57 671,75 EUR 

3. Działania na rzecz zachowania tożsamości lokalnej obszaru LSR/ 66 250,00 EUR/: 
a) Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały  wsparcie w ramach realizacji LSR – 66 250,00 EUR 

4. Wsparcie doradcze i szkoleniowe/68 854,44 EUR /konkurs: 
a) Liczba zorganizowanych szkoleń/warsztatów dla mieszkańców obszaru LSR w tym z grup defaworyzowanych – 68 854,44 EUR 

 

X X X 
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2023 

I X X X X 

II X X X X 

 
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. 


