
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność 

 
 
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 Uzasadnienie 

2017 I 

1. Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /374 428,76 Euro/ - 

konkurs w tym podejmowanie 

186 602,70 Euro, rozwijanie 

187 826,06 Euro 

 

2. Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/122 305,26 Euro/-konkurs 
 

3. Na granitowym szlaku 

dziedzictwa i kultury /53 518,45 

Euro/-konkurs 

 

4. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie i 

rekreacyjnie/165 827,94 Euro/-

konkurs w tym podejmowanie 

22 992,80 Euro, 142 835,14 Euro - 

inne 

 

2018 I 

5. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie i 

rekreacyjnie /90 245,50 Euro/-

konkurs 

.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

6. Na granitowym szlaku 

dziedzictwa i kultury /52 311,10 

Euro/ - grant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

7.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/37 617,55 Euro/ - grant 
 

8. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru /53 734,56 

Euro/ podejmowanie działalności 

gospodarczej 

 

9. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru /31 494,27 

Euro/- konkurs 

 

10. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/55 973,50 Euro/ - 

konkurs   

 

11.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /11 194,70 Euro/ - 

podejmowanie działalności 

gospodarczej 

 

12.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/95 554,63 Euro/- konkurs 
 



  

 

 

 

 

 

 

 

 13. Na granitowym szlaku 

dziedzictwa i kultury /40 601,83 

Euro/- konkurs 

 

14.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/25 701,91 Euro/ - grant- 

infrastruktura 

 

2020 

I 

15. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru 

/223 891,28 Euro/ - inkubator 

konkurs 

 

16. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/62 500 Euro/-  

rozwijanie działalności gospodarczej  

    

17.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/21 325,23 Euro/ 2 x 

operacja własna 

 

18. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru / 22 247,00 

Euro/ rozwijanie działalności 

gospodarczej  

 

19.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /69 778,80 Euro/ - w tym 

podejmowanie 25 000 Euro, 

rozwijanie 44 778,80 Euro 

 

20.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/38 445,95 Euro/ - grant- 

infrastruktura 

 

21.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/15 791,69 Euro/ - grant 
 

22.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/123 898,91 Euro/- konkurs 
 

II 

23. Na granitowym szlaku 

dziedzictwa i kultury /12 500,01 

Euro/ - grant 

 

24.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /227 982,10 Euro/ - 

konkurs  tym 50 000 Euro – 

podejmowanie działalności 

gospodarczej 177 982,10 Euro 

rozwijanie działalności 

gospodarczej. 

 

25. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/12 500 Euro/ - 

operacja własna 

 

26. Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/ 96 129,07 Euro/- konkurs 
 


