
Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/2018 Zarządu Lokalnej Grupy Działania ,,Ziemia Biłgorajska” z dnia 07.02.2018r.  

 

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 

2016 

I     

II 

Przedsięwzięcie 1.1.1.  Rozwój przedsiębiorstw, 

w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem 

innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej/ 

1 680 tys. 

Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie istniejących 

przedsiębiorstw w tym w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju/ 600 tys. 

Przedsięwzięcie  1.2.1 Podejmowanie 

działalności gospodarczej wykorzystującej 

potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”/ 960  tys. 

Przedsięwzięcie 3.1.1. Rozwój 

przedsiębiorczości w zakresie zakwaterowania, 

rozrywki i rekreacji/ 220 tys. 

   

2017 

I     

II 

Przedsięwzięcie 1.1.1.  Rozwój przedsiębiorstw, 

w tym przetwórstwa, z uwzględnieniem 

innowacyjnego wykorzystania bazy surowcowej/ 

720 tys. 

Przedsięwzięcie 1.1.2. Wsparcie istniejących 

przedsiębiorstw w tym w myśl zasady 

zrównoważonego rozwoju/ 300 tys. 

Przedsięwzięcie  1.2.1 Podejmowanie 

działalności gospodarczej wykorzystującej 

potencjały LGD ,,Ziemia Biłgorajska”/ 320  tys. 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Poprawa infrastruktury 

społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie 

z wyłączeniem Gminy Radecznica)/ 1 205 tys. 

Przedsięwzięcie 3.1.2. Infrastruktura i promocja 

turystyczna z przyrodą w tle/ 280 000 

 

   

2018 I 

Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój kompetencji i 

kwalifikacji mieszkańców LGD ,,Ziemia 

Biłgorajska” 50 tys. 

Przedsięwzięcie 2.2.1. Poprawa infrastruktury 

społecznej i kulturowej (w tym świetlice wiejskie 

z wyłączeniem Gminy Radecznica)/ 654 839 

Przedsięwzięcie 2.2.2. Wzmocnienie kapitału 

społecznego poprzez doposażenie infrastruktury 

społeczno- kulturowej (w tym małej 

architektury)/ 285 067 

Przedsięwzięcie 2.3.1. Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego i wsparcie kapitału społecznego/  

300 000 

Przedsięwzięcie 3.1.2. Infrastruktura i promocja 

turystyczna z przyrodą w tle/ 1 833 782 

 

   



 

II     

2019 
I     

II     

2020 
I     

II     

2021 
I     

II     

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


