
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 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2017 I -------------- 

Typ projektu 4 Zapewnienie większej dostępności 

wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – 

458.000 zł. (1.1.1) -  

W tym: 

4a) tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego wyłącznie dla dzieci z 

niepełnosprawnościami, 

4b) dostosowanie istniejących miejsc wychowania 

przedszkolnego do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami,  

4c) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania 

przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące 

szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych 

deficytów u dzieci.  

 

Typ projektu 5 Wsparcie małych szkół 

kształcenia ogólnego na obszarach objętych 

realizacji LSR – 533.002 zł (1.1.1) – w tym: 

5a) wsparcie na rzecz kształtowania i rozwijania u 

uczniów lub słuchaczy kompetencji kluczowych 

niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych 

postaw/umiejętności, 

5d) wsparcie na rzecz zwiększenia wykorzystania 

TIK w szkołach i placówkach systemu oświaty 

poprzez: wyposażenie szkół lub placówek systemu 

oświaty w nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz 

narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów 

nauczania w szkołach lub placówkach systemu 

oświaty, w tym zapewnienie odpowiedniej 

infrastruktury sieciowo-usługowej. 

Typ projektu 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu  - 

193.000 zł (1.2.2) – w tym na:  

- projekty związane z łagodzeniem skutków zmiany 

klimatu sprzyjające odbudowie cennych ekosystemów; 

- projekty rozwijające infrastrukturę związaną z 

właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo. 

 

Typ projektu 7 Projekty dotyczące dziedzictwa 

kulturowego – 1.050.000 zł (1.2.3) – wszystkie podtypy.  

 

Typ projektu 8 Projekty z zakresu infrastruktury 

społecznej – 161.635 zł  (1.1.2) – w tym na: 

- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz 

aktywizacją zawodową, 

- projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone 

są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.   

 

Typ projektu 6 Projekty z zakresu społeczeństwa 

informacyjnego  w obszarze edukacji ekologicznej, 

turystyki oraz rozwoju kompetencji cyfrowych osób 

starszych - 180.000 zł  (1.1.2) 

 

---------- 



 

II --------------- 
Typ projektu 3 Bezzwrotne wsparcie dla osób 

zamierzających rozpocząć prowadzenie 

działalności gospodarczej– 585.000 zł (1.2.1)  

Typ projektu 1 OZE -  260.000 zł (1.2.2) – 

w tym na instalacje OZE  w gospodarstwach domowych 

(z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, 

biogazu oraz biomasy) 

---------- 

2018 

I  

 

Typ projektu 6 Program aktywności lokalnej – 

wsparcie skierowane do środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w 

szczególności do lokalnych społeczności na 

obszarach zdegradowanych objętych 

rewitalizacją odbywające się z wykorzystaniem 

instrumentów aktywnej integracji - 25.000 zł 

(1.1.2)  

Typ projektu 5 Ochrona bioróżnorodności i klimatu- 

170.000 zł (1.2.2) – w tym na:  

- projekty związane z łagodzeniem skutków zmiany 

klimatu sprzyjające odbudowie cennych ekosystemów; 

- projekty rozwijające infrastrukturę związaną z 

właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na 

obszarach cennych przyrodniczo. 

 

Typ projektu 9 Rewitalizacja małej skali – 1.010.000 zł 

(1.2.3) – wszystkie podtypy. 

 

Typ projektu 8 Projekty z zakresu infrastruktury  

społecznej – 323.269 zł (1.1.2) – w tym na: 

- infrastruktura związana z integracją społeczną oraz 

aktywizacją zawodową, 

- projekty dostosowujące obiekty, w których świadczone 

są usługi społeczne/zdrowotne do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami.    

 

II  

Typ projektu 7 Usługi reintegracji społeczno-

zawodowej skierowanej do osób zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

świadczone przez CIS i KIS -  1.433.470 zł 

(1.1.2)  
 

Typ projektu 10 Działania skierowane do 

rodzin, w tym rodzin przeżywających trudności 

opiekuńczo-wychowawcze, dzieci i młodzieży 

zagrożonej wykluczeniem społecznym - 981.023 

zł (1.1.2)   

Typ projektu 1 OZE  – 140.000 zł (1.2.2) -  

w tym na instalacje OZE  w gospodarstwach domowych 

(z wykorzystaniem energii słońca, wiatru, ziemi, wody, 

biogazu oraz biomasy) 

 


