
Załącznik nr 2: Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla 

Lokalnej Grupy Działania Perły Mazowsza  

 

Poddziałanie:  

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” 

rok 

naboru 
półrocze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja
1
 

EFRROW
2
 EFS

2
 EFRR

2
 EFMR

2
 

2017 
I 

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla 

mieszkańców obszaru LGD – 202 214,38 PLN 

 

1.2.1 Budowa, modernizacja i remont placów zabaw –

0 PLN 

 

1.2.2 Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji 

społecznej – 81 821,47 PLN. 

 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 520 945,63 

PLN 

 

1.4.2 Budowa lub modernizacja obiektów sportowo 

rekreacyjnych – 0 PLN 

 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 0 PLN 

 

2.1.1 Promocja lokalnych produktów turystycznych – 

0 PLN  

 

2.3.1 Wspieranie budowy nowych i modernizacja 

istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, 

edukacyjnych i ścieżek rowerowych – 109 094,77 

PLN  

 

3.3.1 Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD zajmujących się 

produkcją produktu lokalnego – 0 PLN  

 

3.3.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się 

produkcją produktu lokalnego – 0 PLN 

   

II - - - - 

2018 

I     

II 

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla 

mieszkańców obszaru LGD – 97 785,62 PLN 

 

 

   

                                                 
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. 



1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury: budowa, remont połączony z 

modernizacją w tym doposażenie placów zabaw – 

180 000 PLN 

 

1.2.2 Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji 

społecznej – 38 178,53 PLN 

 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 49 054,37 

 

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic 

wiejskich – 240 000 PLN  

 

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych -

180 000 PLN 

 

2.1.1 Promocja lokalnych produktów turystycznych 

lub walorów przyrodniczo-kulturowych obszaru – 

120 000 PLN 

 

2.1.2 Stworzenie internetowej bazy turystycznej terenu 

LGD – 60 000 PLN 

 

2.2.1 Wspieranie nowych ofert turystycznych – 

350 000 PLN  

 

2.3.1 Rozwój obiektów infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, 

edukacyjnych i ścieżek rowerowych – 210 905,23 

PLN  

 

2.4.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 

kulturalnej – 300 000 PLN 

 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 560 000 PLN 

 

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD – 840 000 PLN 

 

3.2.1 Rozwój rynków zbytu poprzez korzystanie ze 

szkoleń z zakresu przedsiębiorczości – 60 000 PLN 

 

3.3.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz 

lokalnego rynku pracy - 90 000 PLN 

2019 I 

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla 

mieszkańców obszaru LGD – 240 000 PLN 

 

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury: budowa, remont połączony z 

modernizacją w tym doposażenie placów zabaw – 

120 000 PLN 

 

   



1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 570 000 PLN 

 

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic 

wiejskich – 120 000  PLN 

 

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych –    

120 000 PLN 

 

2.3.1 Rozwój obiektów infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, 

edukacyjnych i ścieżek rowerowych – 240 000 PLN  

 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 420 000 PLN 

 

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD – 410 000 PLN 

II     

2020 
I 

2.4.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej oraz 

kulturalnej – 180000 PLN 

 

3.3.1 Promocja lokalnych produktów rolnych oraz 

lokalnego rynku pracy - 90 000 PLN 

   

II     

2021 
I 

1.2.2 Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji 

społecznej – 60 000 PLN 

 

2.2.1 Wspieranie nowych ofert turystycznych – 

140 000 PLN 

   

II     

2022 
I 

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla 

mieszkańców obszaru LGD – 180 000 PLN 

 

1.2.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury: budowa, remont połączony z 

modernizacją w tym doposażenie placów zabaw – 

60 000 PLN 

 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej - 190000 PLN 

 

1.4.1 Modernizacja w tym wyposażenie świetlic 

wiejskich – 60000 PLN 

 

1.4.2 Rozwój obiektów sportowo rekreacyjnych - 

60000 PLN 

 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 280 000 PLN 

 

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD – 270 000 PLN 

   

II     



2023 I     

 


