
Załącznik do Uchwały nr 1/II/2021 
Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Nasze Roztocze” 

z dnia 18.03.2021r. 

 
Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji                        
w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016 – 2023 dla 
obszaru LGD „Nasze Roztocze” 

                                                 
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. 

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 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej na obszarze LGD (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 1/2016)  – 113 084,04 

euro 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

(rozwijanie działalności gospodarczej, nabór 2/2016)   –  

222 440,60 euro 

Przedsięwzięcie 1.1.1. Remonty  

i modernizacje obiektów służących wzmocnieniu 

kapitału społecznego obszaru LGD (projekt grantowy, 

nabór 1/2016/G) – 59 632,72 euro 

 

 

 

2017 

I 

Przedsięwzięcie 3.1.3. Tworzenie produktów 

turystycznych i usług dla turystów (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 1/2017) – 75 754,44 

euro 

Przedsięwzięcie 3.1.4 Rozwój produktów i usług dla 

turystów (rozwijanie działalności gospodarczej, nabór 

2/2017) – 92 618,56 euro 

Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój funkcji turystyczno – 

rekreacyjnych obszaru LGD (ogólnodostępna 

infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, nabór 3/2017) – 

104 500,00 euro  

  

 

II 

Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój funkcji turystyczno – 

rekreacyjnych obszaru LGD (ogólnodostępna 

infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, nabór 4/2017) – 

197 359,49 euro  

   

2018 

I 

Przedsięwzięcie 3.1.3. Tworzenie produktów 

turystycznych i usług dla turystów (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 1/2018) – 37 179,43 

euro 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej na obszarze LGD (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 2/2018)  – 92 801,43 

euro 

  

 

II 

Przedsięwzięcie 1.2.2. Wsparcie aktywności kulturalnej 

mieszkańców obszaru LGD (projekt grantowy, nabór 

1/2019/G) – 25 931,40 euro  

Przedsięwzięcie 3.1.2 Poprawa standardu i rozbudowa 

sieciowej infrastruktury turystycznej obszaru LGD 

(projekt grantowy, nabór 2/2019/G)  – 50 284,48 euro   

   



 

2019 

I 

Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój funkcji turystyczno – 

rekreacyjnych obszaru LGD (ogólnodostępna 

infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, nabór 1/2019) – 

148 434,40 euro  

  

 

II 

Przedsięwzięcie 3.1.3. Tworzenie produktów 

turystycznych i usług dla turystów (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 2/2019) – 18 083,09 

euro 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej na obszarze LGD (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 3/2019)  – 142 133,22 

euro 

Przedsięwzięcie 3.1.5. Promocja turystyczna obszaru 

LGD (projekt grantowy, nabór 3/2019/G) –  

49 906,62 euro  

Przedsięwzięcie 1.1.2. Doposażenie obiektów służących 

wzmocnieniu kapitału społecznego obszaru LGD (projekt 

grantowy, nabór 4/2019/G)  – 59 981,83 euro 

Przedsięwzięcie 1.2.1. Aktywni i ekologiczni mieszkańcy 

(projekt grantowy, nabór 5/2019/G) – 37 995,54 euro 

   

2020 

I 

Przedsięwzięcie 3.1.4 Rozwój produktów i usług dla 

turystów (rozwijanie działalności gospodarczej, nabór 

1/2020) – 43 156,59 euro 

 Przedsięwzięcie 2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

(rozwijanie działalności gospodarczej, nabór 2/2020)  –  

87 388,13 euro 

   

II 

Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój funkcji turystyczno – 

rekreacyjnych obszaru LGD (ogólnodostępna 

infrastruktura turystyczno – rekreacyjna, nabór 3/2020) – 

21 449,63 euro  

Przedsięwzięcie 3.1.3. Tworzenie produktów 

turystycznych i usług dla turystów (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 4/2020) – 63 750,00 

euro 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej na obszarze LGD (podejmowanie 

działalności gospodarczej, nabór 5/2020)  –                        

127 500,00 euro 

   

2021 

I 

Przedsięwzięcie 1.1.3.  Rozwój infrastruktury na rzecz 

lokalnej działalności  kulturalnej (ogólnodostępna 

infrastruktura kultury) – 214 884,36 euro 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Wsparcie zakładania działalności 

gospodarczej na obszarze LGD (podejmowanie 

działalności gospodarczej)  – 106 250,00 euro 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Tworzenie nowych miejsc pracy 

(rozwijanie działalności gospodarczej)  –  100 000,00 

euro 

Przedsięwzięcie 3.1.6 Wsparcie turystyki aktywnej na 

obszarze LGD (Promocja sieciowych produktów turystyki 

aktywnej, operacja własna) – 12 500,00 euro 

   

II 
Przedsięwzięcie 3.1.6 Wsparcie turystyki aktywnej na 

obszarze LGD (Promocja  aktywnej turystyki kulturowej i 

przyrodniczej, operacja własna) – 12 500,00 euro 

   

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


