
 

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  
 
Stan na: 30.06.2017r. 

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   X X 

II  X  X 

2017 

I     

II 

 Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 
umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, 
doradztwo, staże (granty)/400 tys. 
 
Utworzenie i rozwój sieci agregowania (gromadzenia) 
informacji o ofercie związanej z aktywizacją społeczną 
(projekty własne)/100 tys. 
 
Działania w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań 
innowacyjnych (granty)/200 tys. 
 
Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe oraz wsparcie 
inicjowania działań liderów i animatorów aktywności 
lokalnej i obywatelskiej (granty)/200 tys. 
 
Poradnictwo interdyscyplinarne dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia 
(granty) /160 tys. 
 
Wsparcie inicjatyw partnerskich promujących 
aktywizację społeczno-zawodową (granty)/200 tys. 

  

2018 
I 

 Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym (granty)/200 
tys. 
 
Wsparcie innowacyjnych działań w obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym (granty)/200 
tys. 
 
Utworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk dla liderów i animatorów aktywności lokalnej i 
obywatelskiej (działania własne)/100 tys. 
 
Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju 
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej 
(granty)/200 tys. 

  

II     



 

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 

2019 

I 

 Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym (granty)/200 
tys.  
 
Poradnictwo interdyscyplinarne dla osób zagrożonych 
wykluczeniem społecznym oraz osób z ich 
otoczenia(działania własne)/150 tys.  
 
Utworzenie i rozwój sieci agregowania (gromadzenia) 
informacji o ofercie związanej z aktywizacją społeczną 
(działania własne) / 100 tys. 

  

II 

 Wsparcie innowacyjnych działań w obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym (granty)/ 250 
tys.  
 
Działania w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań 
innowacyjnych (granty)/500 tys. 
 
Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe oraz wsparcie 
inicjowania działań liderów i animatorów aktywności 
lokalnej i obywatelskiej (konkurs)/200 tys. 

  

2020 

I 
 Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 

umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, 
doradztwo, staże (konkursy)/400 tys.  

  

II 

 Utworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych 
praktyk dla liderów i animatorów aktywności lokalnej i 
obywatelskiej (działania własne)/200 tys. 
 
Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju 
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej 
(konkursy) /200 tys. 

  

2021 
I 

 Wsparcie inicjatyw partnerskich promujących 
aktywizację społeczno-zawodową (granty)/100 tys. 
 
Wsparcie realizacji usług wzajemnościowych i 
samopomocowych(granty)/60 tys. 

  

II     

2022 I 

 Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym (granty)/200 
tys. 
 
Wsparcie innowacyjnych działań w obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym (granty)/200 
tys. 
 
Wsparcie realizacji usług wzajemnościowych i 
samopomocowych(granty)/ 47199,46 
 
Utworzenie i rozwój sieci agregowania (gromadzenia) 
informacji o ofercie związanej z aktywizacją społeczną 
(działania własne)/100 tys. 
 
Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe oraz wsparcie 
inicjowania działań liderów i animatorów aktywności 
lokalnej i obywatelskiej (granty) 100 tys. 

  



 

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 

 Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 
umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolenia, 
doradztwo, staże (granty)/350 tys. 
 
 
Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju 
gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej 
(konkursy)/ 150228,34 
 
Działania w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej ze szczególnym uwględnieniem działań 
innowacyjnych (granty)/200 tys. 

  

2023 
I     

II     

 


