
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność – LGD Ujście Baryczy (zmiana 09.2019) 

 
 

Poddziałanie:  

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

społeczność” 

rok  naboru 
półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja 

EFRROW1 EFS EFRR EFMR 

2016 
I     

II     

2017 

I 

Zakładanie nowych podmiotów 
gospodarczych, rozwój już 
istniejących przedsiębiorstw, w tym 
inwestycje związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy i służące 
utrzymaniu miejsc pracy/ 174 332,5 
euro 
Szlaki, ścieżki turystyczne i 
rekreacyjne (np. rowerowe, nordic 
walking, spacerowe, konne, biegowe 
i in.), poprawa stanu i ilości 
infrastruktury turystycznej (budowa i 
modernizacja), dostosowanie i 
adaptacja obiektów, 
zagospodarowanie terenu na 
potrzeby turystyki i rekreacji/ 
84 162,74 euro 

   

II      



2018 
I 

Doposażenie obiektów dziedzictwa 
lokalnego, bazy kulturalnej, zespołów 
ludowych (np. zakup strojów) i innych 
podmiotów dziedzictwa lokalnego/ 13 
500 euro 
Wydawnictwa, wydarzenia promujące 
region, materiały promocyjne/ 27 000 
euro 
Mała infrastruktura turystyczna i 
rekreacyjna, małe obiekty turystyki i 
rekreacji (np. place zabaw, siłownie 
napowietrzne), wypożyczalnie 
sprzętu turystycznego i 
rekreacyjnego, miejsca przystankowe 
na trasach turystycznych (np. pola 
biwakowe, przystań kajakowa i in.)/ 
27 000 euro 
Zakładanie nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy / 125 000 
euro   
rozwój już istniejących 
przedsiębiorstw w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii i 
służące utrzymaniu miejsc pracy/ 75 
000 euro 
Remont, modernizacja, wyposażenie, 
zagospodarowanie terenu obiektów 
pełniących funkcje centrum 
aktywności społecznej na wsi, bazy 
kulturalnej/119 250euro 
Szlaki, ścieżki turystyczne i 
rekreacyjne (np. rowerowe, nordic 
walking, spacerowe, konne, biegowe 
i in.), poprawa stanu i ilości 
infrastruktury turystycznej (budowa i 
modernizacja), dostosowanie i 
adaptacja obiektów, 
zagospodarowanie terenu na 
potrzeby turystyki i rekreacji/ 50 
836,48 euro 
 

   

II     

2019 I 

Zakładanie nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy / 150 000 

   



euro   
rozwój już istniejących 
przedsiębiorstw w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii i 
służące utrzymaniu miejsc pracy/ 
63 167,5 euro 
Remont, budowa, przebudowa, 
modernizacja, zagospodarowanie 
terenu obiektów zabytkowych, 
sakralnych, bazy kulturalnej i innych 
obiektów dziedzictwa lokalnego/ 
22 500 euro 
Remont, modernizacja, wyposażenie, 
zagospodarowanie terenu obiektów 
pełniących funkcje centrum 
aktywności społecznej na wsi, bazy 
kulturalnej/ 60 750 euro 

II 

Szkolenia, warsztaty, działalność 
edukacyjna na rzecz mieszkańców 
regionu/ 27 000 euro 
Działania oferujące alternatywne 
formy spędzania czasu wolnego (w 
tym działania prozdrowotne), 
wydarzenia sportowe, rekreacyjne, 
turystyczne, kulturalne, konkursy, 
przeglądy, festiwale i inne/ 40 500 
euro 
 

   

2020 
I 

Remont, budowa, przebudowa, 
modernizacja, zagospodarowanie 
terenu obiektów zabytkowych, 
sakralnych, bazy kulturalnej i innych 
obiektów dziedzictwa lokalnego/ 
22 500 euro 
Szlaki, ścieżki turystyczne i 
rekreacyjne (np. rowerowe, nordic 
walking, spacerowe, konne, biegowe 
i in.), poprawa stanu i ilości 
infrastruktury turystycznej (budowa i 
modernizacja), dostosowanie i 
adaptacja obiektów, 
zagospodarowanie terenu na 
potrzeby turystyki i rekreacji/  
42 500,79 euro 
 

   

II     

2021 
I     

II     

2022 I     



 

II     

2023 
I     

II     


