
 
 

 

załącznik do uchwały nr 15/IX/2018 z dnia 7.09.2018 

ZEBRANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „BRAMA NA PODLASIE” 

w sprawie zmian w Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

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 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 834 869,09 zł  

 

1.3.2. Zachowanie 

dziedzictwa obszaru –

448 203,26 zł 

 

2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości na terenie 

LGD - 1 425 000,00 zł 

 

2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości na terenie 

LGD - 2 017 822 zł. 

 

   

 

2017 

I 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne –  

anulowany 

1.2.1. Wsparcie osób 

znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji 

społeczno-gospodarczej - 

0,00 zł.  

1.1.3. Infrastruktura związana 

z opieką przedszkolną -

1 771 553,95 zł 

 

3.2.3. Inwestycje w obiekty 

działające w sferze dziedzictwa 

kulturowego zmierzające do 

zwiększenia ich dostępności dla 

mieszkańców - 0,00 zł. 

 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, 

terenów i przestrzeni 

użyteczności publicznej –

2 048 087,59 zł. 

 

 

II 

1.3.2. Zachowanie 

dziedzictwa obszaru –

522 630,00 zł  

 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 905 092,89 zł 

 3.1.1. Modernizacja 

infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD 

(instalacje OZE) - anulowany 

 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, 

terenów i przestrzeni 

użyteczności publicznej – 

anulowany 

 

3.1.1. Modernizacja 

infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD 

(instalacje OZE) –  

912 595,70 zł  

 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, 

terenów i przestrzeni 

użyteczności publicznej –  

1 626 942,38 zł. 

 

                                                           
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. 



2018 

I 

2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości na terenie 

LGD - 1 250 000,00 zł 

1.2.1. Wsparcie osób 

znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji 

społeczno-gospodarczej – 

2 931 624,00 zł 

 

2.2.1. Bezzwrotne dotacje 

dla osób znajdujących się 

w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy – 

1 650 000,00 zł. 

 

1.1.3. Infrastruktura związana 

z opieką przedszkolną - 

511 932,03 zł 

 

3.2.3. Inwestycje w obiekty 

działające w sferze dziedzictwa 

kulturowego zmierzające do 

zwiększenia ich dostępności dla 

mieszkańców - 241 884,57 zł 

 

II 

1.3.2. Zachowanie 

dziedzictwa obszaru –

106 832,66 zł 

 

2.1.1. Wsparcie 

przedsiębiorczości na terenie 

LGD – 307 178,00 zł 

 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 1 582 372,10 zł 

1.1.1. Wzbogacenie oferty 

edukacyjnej placówek 

wychowania 

przedszkolnego – 

540 000,00 zł 

 

1.1.2. Podniesienie 

jakości oferty 

edukacyjnej małych 

szkół kształcenia 

ogólnego - 1 300 000,00 zł 

3.2.3. Inwestycje w obiekty 

działające w sferze dziedzictwa 

kulturowego zmierzające do 

zwiększenia ich dostępności dla 

mieszkańców - 284 010,40 zł 

 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, 

terenów i przestrzeni 

użyteczności publicznej - 

1 255 782,76 zł 

 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, 

terenów i przestrzeni 

użyteczności publicznej – 

234 057,32 zł 

 

 

2019 

I 

1.3.2. Zachowanie 

dziedzictwa obszaru –  

300 000,00 zł 

 3.1.1. Modernizacja 

infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD 

(instalacje OZE) - 841 114,30 zł  

 

 

II 
    

2020 

I 
    

II 

1.3.2. Zachowanie 

dziedzictwa obszaru –  

300 000,00 zł 

1.2.1. Wsparcie osób 

znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji 

społeczno-gospodarczej - 

1 465 812,00 zł 

 

  

2021 

I 
    

II 

 1.2.1. Wsparcie osób 

znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji 

społeczno-gospodarczej - 

858 857,00 zł 

 

  

 
 


