
 

 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

 
 
 

I projekt grantowy,                                

planowany termin 

ogłoszenia   

 

II połowa  2017 

Rodzaj przedsięwzięcia 
Planowane wsparcie  

(zł) 

Wartość  

z jednostką miary 

% realizacji wskaźnika 

narastająco 

1.1.1  Zagospodarowanie terenów 

zielonych w miejscowościach   

na obszarze LGD 
70 000,00 2 szt. 67 

1.1.2  Budowa lub przebudowa 

obiektów turystycznych, sportowych,  

rekreacyjnych lub kulturalnych  

na obszarze LGD  

(w tym budowa letnich miejsc spotkań 

mieszkańców) 

100 000,00 2 szt. 50 

1.2.1 Organizacja imprez /wydarzeń 

rekreacyjnych, turystycznych,  

sportowych, kulturalnych 

organizowanych na obszarze LGD 

130 000,00 8 szt. 36 

Razem 300 000,00 

 

 

 

  

 



 

 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

 
 

II projekt grantowy,                                

planowany termin 

ogłoszenia   

 

I połowa  2018 

Rodzaj przedsięwzięcia 
Planowane wsparcie  

(zł) 

Wartość  

z jednostką miary 

% realizacji wskaźnika 

narastająco 

1.1.1 Budowa lub  przebudowa 

obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarze LGD  

130 000,00 3 szt. 65 

1.2.2  Przedsięwzięcia aktywizujące 

mieszkańców obszaru LGD - szkolenia 
70 000,00 5 szt. 50 

1.2.3  Doposażenie podmiotów 

mających na celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa lokalnego  

100 000,00 5 szt. 50 

Razem 300 000,00 

  
 

 

 



 

 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

 
 

III projekt grantowy,                                

planowany termin 

ogłoszenia   

 

I połowa 2019 

Rodzaj przedsięwzięcia 
Planowane wsparcie  

(zł) 

Wartość  

z jednostką miary 

% realizacji wskaźnika 

narastająco 

1.1.1 Budowa lub  przebudowa 

obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarze LGD 

130 000,00 3 szt. 80 

1.2.1 Przedsięwzięcia aktywizujące 

mieszkańców obszaru LGD - imprezy/ 

wydarzenia 

100 000,00 6 szt. 100 

1.2.2 Przedsięwzięcia aktywizujące 

mieszkańców obszaru LGD - szkolenia 

70 000,00 5 szt. 100 

Razem 300 000,00     

 

 

 



 

 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca w obszary wiejskie.  

 
 

IV projekt grantowy,                                

planowany termin 

ogłoszenia  

 

I połowa  2019 

Rodzaj przedsięwzięcia 
Planowane wsparcie  

(zł) 

Wartość  

z jednostką miary 

% realizacji wskaźnika 

narastająco 

1.2.3  Doposażenie podmiotów 

mających na celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa lokalnego  

100 000,00 5 szt. 100 

1.1.1 Budowa lub  przebudowa 

obiektów infrastruktury turystycznej  

i rekreacyjnej na obszarze LGD 

100 000,00 2 szt. 100 

Razem 200 000,00 

  
 


