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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 –  29 938,71 EUR 

1.2.1 Budowa, modernizacja i remont placów zabaw –

0,00 EUR 

1.2.2 Tworzenie miejsc integracji i aktywizacji 

społecznej – 20 455,36 EUR 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 42 272,90 

EUR 

1.4.2 Budowa lub modernizacja obiektów sportowo 

rekreacyjnych – 0,00 EUR 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 0,00 EUR 

2.1.1 Promocja lokalnych produktów turystycznych – 

0,00 EUR 

2.3.1 Wspieranie budowy nowych i modernizacja 

istniejących obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej oraz szlaków turystycznych, 

edukacyjnych i ścieżek rowerowych – 27273,69 EUR  

3.3.1 Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD zajmujących się 

produkcją produktu lokalnego – 0,00 EUR  

3.3.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD zajmujących się 

produkcją produktu lokalnego – 0,00 EUR 

- - - 

II - - - - 

2018 

I - - - - 

II 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 140 000,00 EUR 

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD – 94 056,00 EUR 

 

- - - 

2019 I - - - - 

                                                 
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. 
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II 

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla 

mieszkańców obszaru LGD – 90 122,87 EUR 

1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc 

integracji i aktywizacji społecznej – 70 333,57 EUR 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 144 849,52 

EUR 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD –  245 000,00 EUR 

3.1.2 Wsparcie dla rozwoju podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD – 174 909,25 EUR 

- - - 

2020 
I 

1.1.1 Rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej dla 

mieszkańców obszaru LGD - 24654,25 EUR 

1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc 

integracji i aktywizacji społecznej - 49 266,07 EUR 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 0,00 EUR 

2.1.1 Rozwój niekomercyjnych obiektów 

infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej – 112 722,82 

EUR 

2.2.1 Zachowanie dziedzictwa lokalnego obszaru LGD 

– 93 200,00 EUR 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenia nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 140 000,00 EUR 

- - - 

II - - - - 

2021 
I 

1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury kulturalnej lub rekreacyjnej oraz miejsc 

integracji i aktywizacji społecznej – 93 421,39 EUR 

1.3.1 Budowa dróg lokalnych oraz uzupełnienie 

istniejącej już infrastruktury drogowej – 186 842,78 

EUR 

2.1.1 Rozwój niekomercyjnych obiektów 

infrastruktury turystyczno- rekreacyjnej – 93 421,39 

EUR 

3.1.1 Wsparcie dla tworzenie nowych podmiotów 

gospodarczych na terenie LGD – 105 000,00 EUR 

3.1.2 Wsparcie dla podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na terenie LGD – 53 731,60 EUR 

- - - 

II - - - - 

2022 
I - - - - 

II - - - - 

2023 I - - - - 

 


