
Półrocze Fundusz Zakres Tematyczny

2016

I Brak planowanych naborów

II
                        Konkurs na "Duże projekty"                       Razem

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

2017

I                         Konkurs na "Duże projekty"                       Razem

Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Rozwijanie działalności gospodarczej

Operacja własna 1.1.3 Znakowanie  szlaków rowerowych lub pieszych, każdy o  długości co najmniej 5 km

1.1.1. Zagospodarowanie terenów zielonych w  miejscowościach obszaru LGD.  

II

1.2.2.  Wydawanie materiałów informacyjnych o  walorach przyrodniczo- kulturowych obszaru LGD

1.3.2.  Organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań aktywizujących dla mieszkańców  obszaru LGD. 

2018 I Operacja własna 1.1.3 Znakowanie  szlaków rowerowych lub pieszych, każdy o  długości co najmniej 5 km

2018 II

Konkurs na "Duże projekty"                                 Razem

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Uruchamianie działalności gospodarczej w ramach programu PREMIA na START

Rozwijanie działalności gospodarczej

2019 I 

1.1.1. Zagospodarowanie terenów zielonych w  miejscowościach obszaru LGD.  

1.3.2.  Organizacja szkoleń, warsztatów, spotkań aktywizujących dla mieszkańców  obszaru LGD. 

1.2.2.  Wydawanie materiałów informacyjnych o  walorach przyrodniczo- kulturowych obszaru LGD

2019 II Brak planowanych naborów

2020
I Brak planowanych naborów
II Brak planowanych naborów

2021
I Brak planowanych naborów
II Brak planowanych naborów

2022
I Brak planowanych naborów
I Brak planowanych naborów

2023
I Brak planowanych naborów
II Brak planowanych naborów

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”
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400 000,00

400 000,00

5 100 000,00

800 000,00

2 700 000,00

Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej

1 600 000,00

50 000,00

Konkurs na Projekty Grantowe - I wniosek       Razem 300 000,00

70 000,00

1.1.2. Budowa lub  przebudowanych obiektów turystycznych, sportowych,  rekreacyjnych  lub kulturalnych 
na obszarze LGD (w tym budowa letnich miejsc spotkań mieszkańców).

100 000,00

1.2.1.Organizacja imprez /wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych,  sportowych, kulturalnych 
organizowanych na obszarze LGD.

130 000,00

Konkurs na Projekty Grantowe - II wniosek       Razem 300 000,00

50 000,00

70 000,00

1.3.3. Operacje polegające na doposażeniu  ogólnodostępnych obiektów  kulturalnych  (w tym świetlic 
wiejskich) 180 000,00

50 000,00

1 200 000,00

Budowę lub przebudowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej

400 000,00

100 000,00

200 000,00

500 000,00

Konkurs Projekty Grantowe - III wniosek                       Razem 300 000,00

30 000,00

1.1.2. Budowa lub  przebudowanych obiektów turystycznych, sportowych,  rekreacyjnych  lub kulturalnych 
na obszarze LGD (w tym budowa letnich miejsc spotkań mieszkańców).

100 000,00

1.2.1.Organizacja imprez /wydarzeń rekreacyjnych, turystycznych,  sportowych, kulturalnych 
organizowanych na obszarze LGD.

100 000,00

70 000,00

Konkurs na Projekty Grantowe - IV wniosek                Razem 300 000,00

1.3.3. Operacje polegające na doposażeniu  ogólnodostępnych obiektów  kulturalnych  (w tym świetlic 
wiejskich)

250 000,00

50 000,00


	harmonogram naborów

