
 
 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.   

Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia 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 w EUR1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 

1.1.1 Jagiellońska gościnność / 240 662,45 

   

1.2.1 Skarby regionu - liczba zabytków 

poddanych pracom konserwatorskim lub 

restauratorskim / 11 893,26 

1.2.1 Skarby regionu – liczba 

wydarzeń/imprez kultywujących lokalną 

kulturę, tradycję lub historię / 95 317,28 

1.2.1 Skarby regionu - liczba operacji z 

zakresu promocji walorów obszaru LSR / 29 

429,77 

1.3.1 Wspólne sprawy / 0,00 

2.1.1 Innowacyjni w biznesie / 47 695,93 

2.2.1 Królewska jakość / 86 046,64 

2017 
I     

II     

2018 
I 

1.1.1 Jagiellońska gościnność / 11 874,21 

   

1.2.1 Skarby regionu – liczba 

wydarzeń/imprez kultywujących lokalną 

kulturę, tradycję lub historię / 11 758,68 

1.2.1 Skarby regionu - liczba operacji z 

zakresu promocji walorów obszaru LSR / 

22 925,90 

1.3.1 Wspólne sprawy 23 328,04 

2.1.1 Innowacyjni w biznesie / 92 642,30 

2.2.1 Królewska jakość / 31 280,86 

II     

2019 

I     

II 

1.1.1 Jagiellońska gościnność / 42 895,52 

   

1.2.1 Skarby regionu – liczba 

wydarzeń/imprez kultywujących lokalną 

kulturę, tradycję lub historię / 21 762,94 

1.2.1 Skarby regionu - liczba operacji z 

zakresu promocji walorów obszaru LSR / 

8 902,19 

2.1.1 Innowacyjni w biznesie / 128 772,19 

2.2.1 Królewska jakość / 68 262,27 

2020 

I -    

II 
2.1.1 Innowacyjni w biznesie / 43 670,42 

   
2.2.1 Królewska jakość / 86 082,07 

2021 I 1.1.1 Jagiellońska gościnność / 82 345,52    



 
 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.   

 

II     

2022 

I 
2.1.1 Innowacyjni w biznesie / 138 758,88 

   
1.1.1 Jagiellońska gościnność / 232 011,41 

II 

1.2.1 Skarby regionu – liczba 

wydarzeń/imprez kultywujących lokalną 

kulturę, tradycję lub historię / 22 624,33 
   2.2.1 Królewska jakość -  liczba 

zrealizowanych operacji polegających na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa / 

60 671,88 

2023 
I     

II     


