
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 fundusy, 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  

nabor

u 

półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 
EFR

R2 

EFMR
2 

2016 

I     

II 

1.Sieć społecznych centrów aktywności / 366.094,22 

EUR 

2.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej dla JSFP / 209.882,62 EUR 

3.Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej dla NGO/ 289.573,50 EUR 

4.Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 

mieszkańców / 140.625 EUR 

5.Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie 

nowych miejsc pracy / 646.920,12 EUR  

   

2017 

I 

1.Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza (proj. 

własny) / 12,5 tys.  EUR 

2.Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz 

integracji społecznej i zawodowej (proj. grantowy) / 

75.000  EUR 

   

II 

1.Zachowanie dziedzictwa lokalnego / 222.500 tys.  EUR 

2.Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza (proj. 

własny) / 12.500 tys. EUR 

3.Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz 

integracji społecznej i zawodowej (proj. grantowy) / 

75.000 EUR 

4. Sieć społecznych centrów aktywności / 196.405,78 

EUR 

5. Wsparcie rozwoju przedsiębiorstw poprzez tworzenie 

nowych miejsc pracy / 132.586,26 EUR 

6.Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych (proj. 

grantowy) / 28.125  EUR 

7.Wsparcie zakładania działalności gospodarczej 

mieszkańców / 62.500 EUR 

   

2018 

I 

1.Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz 

integracji społecznej i zawodowej (proj. grantowy) / 

75.000 EUR 

2. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców  

(projekt grantowy) /23.537,50  EUR 

3. Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych (proj. 

grantowy) / 34.375  EUR 

   

II 

1. Sieć zielonych siłowni (proj. grantowy) / 75.000  EUR 

2.Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza (proj. 

własny) / 12.500   EUR 

3.Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych / 

34.375 EUR 

 

 

 

   



 

2019 

I 

1. Wsparcie współpracy i samoorganizacji mieszkańców  

(proj. własny) /25.000  EUR 

2.Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz 

integracji społecznej i zawodowej (proj. grantowy) / 

75.000  EUR 

3. Wsparcie utrzymania  miejsc pracy / 50.000  EUR 

   

II 

1.Wspieranie aktywności społeczności lokalnej oraz 

integracji społecznej i zawodowej (proj. grantowy) / 

75.000   EUR 

1.Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza (proj. 

własny) / 12.500 tys. EUR 

   

2020 
I     

II 
1.Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza (proj. 

własny) / 12.500  EUR    

2021 
I 

1.Wsparcie rozwoju produktów i usług lokalnych (proj. 

grantowy) / 12.500  EUR 

2.Rozwój marki lokalnej Zielone Serce Pomorza (proj. 

własny) / 12.500  EUR 

   

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


