
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” /374 319,34 Euro/ - 

konkurs w tym podejmowanie       

186 493,28 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 /88 486,99 Euro/-

konkurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I 

6. Na granitowym szlaku 

dziedzictwa i kultury /50 084,57 

Euro/ - grant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

 

7.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/ 35 382,50 Euro/ - grant 
 

8. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru /53 199,43 

Euro/ podejmowanie działalności 

gospodarczej 

 

9. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru /30 682,69 

Euro/- konkurs 

 

10. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/54 941,36 Euro/ - 

konkurs   

 

11.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /10 993,03 Euro/ - 

podejmowanie działalności 

gospodarczej 

 

12.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/92 902,29 Euro/- konkurs 
 



 

 

 

 

 

 

 

 13. Na granitowym szlaku 

dziedzictwa i kultury /40 372,30 

Euro/- konkurs 

 

14.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/ 25 338,40 Euro/ - grant- 

infrastruktura 

 

2020 I 

15. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru 

/198 003,61 Euro/ - inkubator 

konkurs 

 

16. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/53 633,82 Euro/-  

rozwijanie działalności gospodarczej  

 

17.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/9 601,23 Euro/ 1 x operacja 

własna 

 

18. „Smakiem Granitu” – markowe 

produkty i usługi obszaru /21 485,37 

Euro/ rozwijanie działalności 

gospodarczej  

 

19.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /65 505,75 Euro/ - w tym 

podejmowanie 21 729,66 Euro, 

rozwijanie 43 776,09Euro 

 

20.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/37 327,59 Euro/ - grant- 

infrastruktura 

 

21.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/14 909,61 Euro/ - grant 
 

22.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/103 464,21 Euro/- konkurs 
 

23.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /176 354,53 Euro/ - 

konkurs  tym 32 488,86 Euro – 

podejmowanie działalności 

gospodarczej 143 865,67 Euro 

rozwijanie działalności 

gospodarczej. 

 

24. Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/65 736,57 Euro/- konkurs 

w tym 12 909,42 Euro dla NGO i 

52 827,15 dla JST 

 

2021 I 

25. Na granitowym szlaku 

dziedzictwa i kultury /10 869,21 

Euro/ - grant 

 

26. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/10 472,14Euro/ - 

operacja własna 

 

27. Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /10 762,10 Euro/ - konkurs-

podejmowanie działalności 

 



1. Wolne środki na przedsięwzięciu I wskaźnik „Liczba nowych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej” (operacja własna)  – 26 168,35 euro 

2. Wolne środki na przedsięwzięciu IV wskaźnik „Liczba nowych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej” (operacja własna)  – 19 908,47 euro 

2022 

I 

28.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /197 525,62 Euro/ - 

konkurs podejmowanie działalności 

 

29. Szlakiem Granitu”- turystycznie i 

rekreacyjnie/187 358,45 Euro/- 

konkurs 

 

30.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/28 233,07 Euro/ 1 x 

operacja własna 

 

31. „Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie /79 061,14 Euro/ -

konkurs rozwijanie działalności  

 

32.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/25 747,86 Euro/- konkurs 
 

II 

33. „Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/87 756,00 Euro/- 1 x 

operacje własne 

 

34.  Aktywna społeczność „Szlakiem 

Granitu”/7 000,00 Euro/ - grant 
 

35. Szlakiem Granitu”- turystycznie i 

rekreacyjnie/37 500,00 Euro/- 

konkurs 

 

2023 I 

36.  Wsparcie tworzenia nowych 

miejsc pracy na obszarze „Szlakiem 

Granitu” /41 760,75 Euro/ - konkurs 

podejmowanie działalności 

 

37. ”Szlakiem Granitu”- turystycznie 

i rekreacyjnie/25 000,00 Euro/ - 

operacja własna 

 


