
Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/06/2022  

Zarządu Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie  

„Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”  

z dnia 14 czerwca 2022 roku. 

 

 

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach Poddziałania: „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

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

rok  
naboru 

półrocze 

 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja 

EFRROW EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

 

I ---    

II 

 

1.  Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej 

(2/2016) /konkurs/ - 33 004,25 EUR 

2.  Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych 

(3/2016) /konkurs/ - 33 752,34 EUR 

3. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 

inwestycyjne – podejmowanie działalności gospodarczej 

(1/2016) /konkurs/ - 94 752,17 EUR 

 

   

2017 
I 

1. Organizacja form aktywności osób defaworyzowanych 

(1/2017/G) /projekt grantowy/ – 23 481,36 EUR 

2.  Lokalne miejsca tradycji i wydarzeń historycznych 

(7/2017) /konkurs/ - 46 133,32 EUR 

3.  Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 

inwestycyjne – podejmowanie działalności gospodarczej 

(5/2017) /konkurs/- 58 270,35 EUR 

   

II ---    

2018 I 

1. Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej 

(1/2018) /konkurs/ - 45 919,45 EUR 

2. Dobre  praktyki w zakresie aktywności zawodowej 

(1/2018/G) /projekt grantowy/ - 23 428,30 EUR 

3. Punkt wsparcia przedsiębiorczości lokalnej (3/2018) 

/konkurs/ - 9 836,71 EUR 

   



II 

1.  Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca 

Aktywności Lokalnej (MAL) (5/2018) /konkurs/ – 68 273,35 

EUR 

2.  Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej 

(6/2018) /konkurs/ - 11 242,52 EUR 

3.  Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 

inwestycyjne  – podejmowanie działalności gospodarczej 

(4/2018) /konkurs/ -  406 802,15 EUR 

 

 
  

2019 

I 

1. Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi 

graficznych  i multimedialnych (1/2019) /konkurs/ - 22 

263,54 EUR 

2. Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym 

dziedzictwem kulturowym i historycznym (2/2019/G) 

/projekt grantowy/ - 33 099,69 EUR 

3.  Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej 

(3/2019) /konkurs/ - 22 496,18 EUR 

4.  Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca 

Aktywności Lokalnej (MAL) (4/2019) /konkurs/ – 43 693,25 

EUR 

    

II 

1. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 

inwestycyjne  – rozwój działalności gospodarczej (9/2019) 

/konkurs/ -  87 699,06 EUR 

2.  Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 

inwestycyjne  – podejmowanie działalności gospodarczej 

(8/2019) /konkurs/ - 176 063,19 EUR 

3. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej 

(7/2019) /konkurs/ -  142 275,39 EUR 

4. Kultura – lokomotywą aktywności społecznej (6/2019) 

/konkurs/ - 76 776,39 EUR 

5. Mechanizmy współpracy społecznej, obywatelskiej, 

gospodarczej i ekologicznej (4/2019/G) /projekt grantowy/ 

- 21 800,16 EUR 

6. Kluby aktywności osób defaworyzowanych na rynku 

pracy (5/2019/G) /projekt grantowy/ - 26 514,67 EUR 

7.  Promocja obszaru LGD  z wykorzystaniem produktów 

lokalnych (3/2019/G) /projekt grantowy/ - 33 143,33 EUR 

8.  Zachowanie „ginących zawodów” (5/2019) /konkurs/- 

13 360,95 EUR 

   

2020 

I ---    

II 

1. Mechanizmy promocji i współpracy gospodarczej 

(1/2020/G) /projekt grantowy/ - 22 382,89 EUR 

2.  Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca 

Aktywności Lokalnej (MAL) (3/2020) /konkurs/ – 38 963,40 

EUR 

3.  Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 

inwestycyjne  – podejmowanie działalności gospodarczej 

(1/2020) /konkurs/ -  76 397,02 EUR 

   



 

4.  Zachowanie „ginących zawodów” (2/2020) /konkurs/- 

12 909,42 EUR 

2021 

I 
1.  Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 
inwestycyjne  – podejmowanie działalności gospodarczej 
(1/2021) /konkurs/ - 107 825,05 EUR 

   

II 

1.  Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 
inwestycyjne  – podejmowanie działalności gospodarczej 
(2/2021) /konkurs/ - 198 870,85  EUR 
2.  Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej 
(3/2021) /konkurs/ - 259 076,33 EUR 

   

2022 

I ---    

II 

1. Zachowanie „ginących zawodów” /konkurs/- 18 729,63 
EUR 
2. Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje 
inwestycyjne  – podejmowanie działalności gospodarczej 
/konkurs/ - 65 369,70  EUR 
3. Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej 
/konkurs/ - 89 393,64 EUR 

   

2023 
I ---    

II ---    


