
 Załącznik do Uchwały nr 22/2020 Zarządu Stowarzyszenia LGD Kraina Trzech Rzek 

 

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 alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I  .   

II 

1)Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej 1 000 000,00 zł 

(konkurs) 
2) Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej  

1 280 248,95 zł (konkurs) 

   

2017 

I 
1)Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 

 i rekreacyjnej 2 975938,40 (konkurs) 

 
   

II 

1) Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (grant) 

133 997,00 zł 

2) Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego (grant)  

50 000,00 zł 

3) Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej (grant)  

 48001,00  zł  

   

2018 
I 

1)Budowa kapitału społecznego/Liderzy rozwoju lokalnego 

(operacja własna) 30 000,00 zł 

2)Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających 

zmianom klimatu (grant) 34 028,00  zł 

3)Promocja walorów turystycznych  obszaru objętego LSR (grant.)  

 40 307,00 zł  

4)Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej (grant) 

115 529,00 zł 

5)Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej (grant)  

 72 268,00 zł 

6)Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie 

świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających 

zmianom klimatu (grant)  30 187,00 zł 

   

II     

2019 I 
1)Podejmowanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej 400 000,00 zł 

(konkurs) 
   



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. 

 

Czarny – cel szczegółowy I 

Niebieski - cel szczegółowy II 

Zielony - cel szczegółowy III 

 

II 

1) Rozwijanie działalności gospodarczej w tym innowacyjnej  

1 857 177,40 zł (konkurs) 

 

 

   

2020 

II 
1)Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej 

300 000,00 zł (grant) 

2)Remont zabytków (konkurs) 370 528,00 zł 

 

 

 

 

  

 
3)Budowa i przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej 211 790,25 zł 

(grant) 

 
   

2021 
I 

2)Zintegrowanie branż mających wpływ na rozwój turystyczny obszaru (operacja 

własna) – 50 000,00 zł    

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


