
załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9/2017 Zarządu Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” z  dnia 
18 maja 2017 roku w sprawie zmiany Harmonogramu naborów 
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” 
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2017 

I 

2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw / 700 000 zł -konkurs 
2.2.  Rozwój istniejących przedsiębiorstw /1 572 270 zł - konkurs     
3.2  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu /  761 402 zł -
konkurs 
 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług 
wykorzystujących zasoby lokalne KWW / 150 000 zł-konkurs 

   

II 

1.3. Animacja lokalna/ 50 000 zł – konkurs 
1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem 
 i wykluczeniem społecznym / 50 000 zł – konkurs 
3.1. Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
 rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej / 2 800 000 zł – konkurs 
2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw / 300 000 zł -konkurs  
2.2.  Rozwój istniejących przedsiębiorstw /2 427 730  zł – konkurs 
1.1.Szkolenia z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocja dobrych 
praktyk/100 000 zł – projekt grantowy 
1.2. Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno-edukacyjnej / 100 000 zł  - projekt 
 grantowy 
3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług  
wykorzystujących zasoby lokalne KWW / 100 000 zł- projekt grantowy 

 

   

2018 

I 

3.2  Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu / 38 598 zł -
konkurs 

3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług  
wykorzystujących zasoby lokalne KWW / 50 000 zł-konkurs 

   

II 
3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług 
wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów /  50 000 zł –  
operacja własna   

   

2019 

I 

3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu / 250 000 zł - 
projekt grantowy 
3.3. Stworzenie i aktualizacja bazy zasobów przyrodniczo - kulturowych KWW/ 
50 000 zł - projekt grantowy 

   

II 

3.5. Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług 
wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów /  50 000 zł –
operacja własna 
1.4. Realizacja działań na rzecz aktywizacji mieszkańców zagrożonych ubóstwem i 
wykluczeniem społecznym / 50 000 zł – konkurs 

   

2020 
I     

II 
3.1. Budowa i rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, 
rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej / 300 000 zł –  projekt grantowy 

   

2021 
I     

II 1.3. Animacja lokalna/ 50 000 zł – konkurs    

2022 
I     

II     

2023 
I     

II     


