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 (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.)
EFROW (jeśli dotyczy)

2016
2017

I
II
I

XXX
XXX
Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d)
Planowana alokacja:1.050.000,00 zł.

EFS (jeśli EFRR
dotyczy) (jeśli
dotyczy)
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX

EFMR
(jeśli
dotyczy)
XXX
XXX
XXX

Przedsięwzięcie 1.1.2 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit c: rozwijanie działalności gospodarczej, podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. c (d))
Planowana alokacja: 1.440.000,00 zł.
II

XXX

XXX

XXX

XXX

2018

II

Przedsięwzięcie 1.2.1 LSR LGD RW – projekt grantowy
Zakres: § 2 ust 1 pkt 1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowana alokacja: 150.000,00 zł.

XXX

XXX

XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d)
Planowana alokacja: 800.000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
Planowana alokacja: 3.600.000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – projekty konkursowe i grantowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Planowana alokacja: 375.000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.2.2 LSR LGD RW – projekty grantowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych.
Planowana alokacja: 100.000,00 zł.
II
2019

I

XXX
Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d)
Planowana alokacja:1.000.000,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.1.2 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit c: rozwijanie działalności gospodarczej, podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. c (d))
Planowana alokacja: 960.000,00 zł.

Przedsięwzięcie 1.1.3 LSR LGD RW – projekty konkursowe, operacje własne
Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit b: tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa
lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi w rozumieniu
art. 3 pkt 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28
stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego,
powołującego Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego
procedury w zakresie bezpieczeństwa Żywności, w których jest wykonywana działalność
w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub
zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności
wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności, podnoszenie kompetencji
osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. b (d).
Planowana alokacja: 500.000,00 zł.

Przedsięwzięcie 2.1.2 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 6) budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej;
Planowana alokacja: 1.500.000,00 zł.
II

Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – projekty konkursowe i grantowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Planowana alokacja: 440.000,00 zł.

XXX

XXX

XXX

II

XXX

XXX

Przedsięwzięcie 1.2.1 LSR LGD RW – projekt grantowy
Zakres: § 2 ust 1 pkt 1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowana alokacja: 100.000,00 zł.
2020

I

II
2021

I

II

Przedsięwzięcie 2.2.2 LSR LGD RW – projekty grantowe
XXX
Zakres: § 2 ust 1 pkt 8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych.
Planowana alokacja: 60.000,00 zł.

XXX

XXX

XXX
Przedsięwzięcie 1.1.1 LSR LGD RW – projekty konkursowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 2) lit. a: podejmowanie działalności gospodarczej, podnoszenie
kompetencji osób realizujących operacje w zakresie określonym w lit. a (d)
Planowana alokacja:750.000,00 zł.

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX
XXX

XXX

XXX

XXX

Przedsięwzięcie 1.2.1 LSR LGD RW – projekt grantowy
Zakres: § 2 ust 1 pkt 1) wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Planowana alokacja: 50.000,00 zł
Przedsięwzięcie 2.2.1 LSR LGD RW – projekty konkursowe i grantowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 5) zachowanie dziedzictwa lokalnego.
Planowana alokacja: 85.000,00 zł.
Przedsięwzięcie 2.2.2 LSR LGD RW – projekty grantowe
Zakres: § 2 ust 1 pkt 8) promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług
lokalnych.
Planowana alokacja: 40.000,00 zł.
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2023

I
II
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XXX
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XXX
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ZAKRES PLANOWANYCH DO REALIZACJI OPERACJI

XXX
XXX
XXX
XXX

XXX
XXX
XXX
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XXX
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XXX

zgodnie z §2, rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. Dz.U. z dnia
9 października 2015r. poz. 1570

