
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 alokacjękażdego z naborów. 
2
 Jeśli dotyczy. 

Poddziałanie:  

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

rok  

naboru 

półro

cze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2016 

I     

II 

II.1.2. Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej/2.267.854,00 

zł 

 

I.1.1. Programy 

Aktywności 

Lokalnej/ 

0,00 zł (odmowa 

przyznania pomocy) 

 

I.1.2. Usługi 

reintegracji 

społeczno-

zawodowej oraz 

wsparcia 

zatrudnienia/ 
0,00 zł (wnioski 

wycofane) 

 

I.1.2. Usługi 

reintegracji 

społeczno-

zawodowej oraz 

wsparcia 

zatrudnienia/ 
643.505,22 zł 

I.2.3. Udostępnianie 

społeczności 

dziedzictwa 

kulturowego LGD 

Puszcza 

Knyszyńska/ 

725.476,18 zł 

 

 

2017 
I 

I.2.4. Udostępnianie 

infrastruktury kulturalnej 

na rzecz 

społeczności/766.053,45 zł 

 

I.2.4. Udostępnianie 

infrastruktury kulturalnej 

na rzecz 

społeczności/132.474,43 zł 

 

II.2.1. Infrastruktura 

prozdrowotna , 

rekreacyjna i turystyczna 

w Puszczy Knyszyńskiej/ 

2.033.375,47 zł 

 

III.1.1. Promocja obszaru, 

w tym promowanie 

produktów i usług 

lokalnych/ 

213.011,65 zł 

III.1.2.Współpraca 

I.1.1. Programy 

Aktywności 

Lokalnej/ 

292.372,00 zł 

  



podmiotów gospodarczych/ 

0,00 zł(nie wpłynął wniosek) 

 

III.2.3. Inkubator 

Inicjatyw Lokalnych na 

rzecz budowania kapitału 

społecznego, zachowania 

dziedzictwa 

przyrodniczego i 

kulturowego oraz 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym/ 

320.710,32 zł 

 

II 

I.2.4. Udostępnianie 

infrastruktury kulturalnej 

na rzecz 

społeczności/318.472,12 zł 

 

II.2.1. Infrastruktura 

prozdrowotna , 

rekreacyjna i turystyczna 

w Puszczy 

Knyszyńskiej/506.624,53 zł 

 

III.1.1. Promocja obszaru, 

w tym promowanie 

produktów i usług 

lokalnych/766.988,35 zł 

I.1.1. Programy 

Aktywności 

Lokalnej/ 

611.120,62 

 

II.1.3. Bezzwrotne 

wsparcie dla osób 

zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 
gospodarczej/ 

729.093,00 zł 

 

II.1.3. Bezzwrotne 

wsparcie dla osób 

zamierzających 

rozpocząć 

prowadzenie 

działalności 
gospodarczej/ 

733.791,00 zł 

 

I.2.2. Nadawanie 

nowych funkcji 

przestrzeni 

publicznej (typ 

projektu nr 

9)/3.000.000,00 zł 

 

I.2.3. Udostępnianie 

społeczności 

dziedzictwa 

kulturowego LGD 

Puszcza 

Knyszyńska/  

784.665,20 zł 

 

II.2.2. 

Infrastruktura 

służąca ochronie 

bioróżnorodności i 

klimatu/ 

0,00 zł                     

(nie wpłynąłwniosek) 

 

2018 

I 

II.1.1. Podejmowanie 

działalności 

gospodarczej/2.720.000,00 

 

I.1.1. Programy 

Aktywności 

Lokalnej/ 

1.508.879,38zł 

II.2.2. 

Infrastruktura 

służąca ochronie 

bioróżnorodności i 

klimatu/ 

800.000,00 zł 

 

II 
    

2019 I 

 I.1.1. Programy 

Aktywności 

Lokalnej/665.000,00 

zł 

I.1.2. Usługi 

reintegracji 

społeczno-

zawodowej oraz 

wsparcia 

zatrudnienia/ 

644.494,78 zł 

I.1.3.Usługi 

senioralne/575.000,0

0 zł 

I.1.4. Wsparcie 

rodzin  w 

społecznościach 

lokalnych/ 

I.2.1. Infrastruktura 

integracji społecznej 

i aktywizacji 

zawodowej/ 

1.800.000,00 zł 

 

II.2.3. 

Infrastruktura 

ochrony środowiska 

w gospodarstwach 

domowych/ 

2.478.066,00 zł 

 

 



 

 

Supraśl, dnia 24.01.2018 

1.610.000,00 zł 

II 

III.2.3. Inkubator 

Inicjatyw Lokalnych na 

rzecz budowania kapitału 

społecznego, zachowania 

dziedzictwa 

przyrodniczego i 

kulturowego oraz 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym/ 

242.289,68 zł 

   

2020 
I 

 I.1.1. Programy 

Aktywności 

Lokalnej/ 
372.628,00 zł 

 

  

II     

2021 

I 

  I.2.3. Udostępnianie 

społeczności 

dziedzictwa 

kulturowego LGD 

Puszcza 

Knyszyńska/ 

289.858,62 zł 

 

 

II 
II.1.2. Rozwijanie 

działalności 

gospodarczej/512.146,00 zł 

   

2022 

I 

III.2.3. Inkubator 

Inicjatyw Lokalnych na 

rzecz budowania kapitału 

społecznego, zachowania 

dziedzictwa 

przyrodniczego i 

kulturowego oraz 

przeciwdziałania zmianom 

klimatycznym/ 

200.000,00 zł 

   

II 
    

2023 
I     

II     


