
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 luty 2022) 

 
 

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/ 116 484,75 euro  
 
rozwój już istniejących 
przedsiębiorstw, w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy i służące 
utrzymaniu miejsc pracy/ 
46 008,57 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/ 78 045,89 euro  

   

II 

  

   



2018 I 

Doposażenie obiektów 
dziedzictwa lokalnego, bazy 
kulturalnej, zespołów ludowych 
(np. zakup strojów) i innych 
podmiotów dziedzictwa lokalnego/  
Wydawnictwa, wydarzenia 
promujące region, materiały 
promocyjne/  
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.)/  
60 132,96 euro  
 
Zakładanie nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy /  
116 534,35 euro   
 
rozwój już istniejących 
przedsiębiorstw w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii i 
służące utrzymaniu miejsc pracy/ 
67 123,99 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/ 26 271,24 euro 

II     

2019 

I 

Zakładanie nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy / 
112 054,16 euro   
 
rozwój już istniejących 
przedsiębiorstw w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii i 
służące utrzymaniu miejsc pracy/ 
56 017,52 euro  
 
Remont, budowa, przebudowa, 
modernizacja, zagospodarowanie 
terenu obiektów zabytkowych, 
sakralnych, bazy kulturalnej i 
innych obiektów dziedzictwa 
lokalnego/ 19 778,54 euro  
 
Remont, modernizacja, 
wyposażenie, zagospodarowanie 
terenu obiektów pełniących 
funkcje centrum aktywności 
społecznej na wsi, bazy 
kulturalnej/ 154 493,71 euro 

   

II 

Szkolenia, warsztaty, działalność 
edukacyjna na rzecz 
mieszkańców regionu/  
Działania oferujące alternatywne 
formy spędzania czasu wolnego 
(w tym działania prozdrowotne), 
wydarzenia sportowe, 
rekreacyjne, turystyczne, 
kulturalne, konkursy, przeglądy, 
festiwale i inne/ 54 668,21 euro 
 

   

2020 

I     

II 

Remont, budowa, przebudowa, 
modernizacja, zagospodarowanie 
terenu obiektów zabytkowych, 
sakralnych, bazy kulturalnej i 

   



innych obiektów dziedzictwa 
lokalnego/ 17 331,44 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/  
29 272,61 euro 
 

2021 

I     

II 

Zakładanie nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy /  
109 277,68 euro 
 
Remont, modernizacja, 
wyposażenie, zagospodarowanie 
terenu obiektów pełniących 
funkcje centrum aktywności 
społecznej na wsi, bazy 
kulturalnej/  
22 759,31 euro 

   

2022 I 

Wydarzenia/imprezy promujące 
region/ 34 500 euro 
 
Budowa, przebudowa, remont, 
modernizacja, zagospodarowanie 
terenu obiektów rekreacyjnych / 
100 911,52 euro 
 
Zakładanie nowych podmiotów 
gospodarczych, w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 
innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii 
tworzące miejsca pracy /  
157 874,34 euro 
 
rozwój już istniejących 
przedsiębiorstw w tym inwestycje 
związane z rozwiązaniami 

   



 

innowacyjnymi i proekologicznymi, 
odnawialnymi źródłami energii i 
służące utrzymaniu miejsc pracy/ 
49 572,32  
 

II 

Przygotowanie koncepcji smart 
village/ 5000 euro 
 
Działania oferujące alternatywne 
formy spędzania czasu wolnego 
(w tym działania prozdrowotne), 
wydarzenia sportowe, 
rekreacyjne, turystyczne, 
kulturalne, konkursy, przeglądy, 
festiwale i inne/12 886,89 euro 
 

   

2023 
I     

II     


