
 

załącznik do uchwały nr 27/XII/2021 z dnia 8.12.2021 

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  

Poddziałanie: 

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

na

bor

u 

Półro

cze 

fundusz/ zakres tematyczny/ planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFM

R2 

2016 

I     

II 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 184 156,48 EUR 

1/2016 zakończony  

1.3.2. Zachowanie dziedzictwa 

obszaru - 106 711,17 EUR 

2/2016 zakończony 

2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (zakładanie 

działalności) - 317 330,08 EUR 

3/2016 zakończony 

2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (rozwijanie 

działalności) - 298 534,56 EUR 

4/2016 zakończony 

  

 

 

2017 

I 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - anulowany 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (PAL) - 0,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-005/17 

1.1.3. Infrastruktura związana z opieką 

przedszkolną - 1 722 030,20 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-004/17 

3.2.3. Inwestycje w obiekty działające w 

sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające 

do zwiększenia ich dostępności dla 

mieszkańców - 0,00 zł  

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-003/17 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

1 858 054,10 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-029/17 

 

II 

1.3.2. Zachowanie dziedzictwa 

obszaru - 

121 372,62 EUR 

6/2017 zakończony 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 202 705,67 EUR 

7/2017 zakończony 

 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (instalacje OZE) - 

anulowany 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-041/17 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

anulowany 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-042/17 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (instalacje OZE) - 

705 167,65 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-048/17  

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

918 318,41 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-049/17  

 

2018 

I 

2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (zakładanie 

działalności) - 281 540,29 EUR 

4/2018 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (PAL) – 0,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-006/18 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (PAL) -1 262 998,56 zł  

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-030/18 

2.2.1. Bezzwrotne dotacje dla osób 

znajdujących się w szczególnie trudnej 

sytuacji na rynku pracy - 1 548 798,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-021/18 

1.1.3. Infrastruktura związana z opieką 

przedszkolną - 486 837,35 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-016/18 

3.2.3. Inwestycje w obiekty działające w 

sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające 

do zwiększenia ich dostępności dla 

mieszkańców - 241 720,27 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-015/18 

 

II 

1.3.2. Zachowanie dziedzictwa 

obszaru - 24 811,94 EUR 

11/2018 zakończony 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej 

placówek wychowania przedszkolnego - 

146 926,22 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-062/18 

3.2.3. Inwestycje w obiekty działające w 

sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające 

do zwiększenia ich dostępności dla 

mieszkańców - 281 519,98 zł zakończony 

 

 
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. 



 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 176 240,45 EUR 

10/2018 zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-043/18 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

342 982,06 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-035/18 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

181 428,03 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-049/18 

2019 

I 

1.3.2. Zachowanie dziedzictwa 

obszaru (grant) - 61 004,09 EUR 

1/2019/G zakończony 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 159 070,91 

EUR zakończony 

5/2019 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (dzieci, młodzież, rodziny 

przeżywające trudności opiekuńczo-

wychowawcze) - 0,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-001/19 

1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej 

placówek wychowania przedszkolnego - 

0,00 zł. 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-031/19 

1.1.2. Podniesienie jakości oferty 

edukacyjnej małych szkół kształcenia 

ogólnego - 1 226 156,57 zł  

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/19 

 

 

II 

2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (rozwijanie 

działalności) - 177 158,01 EUR   

9/2019  

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (dzieci, młodzież, rodziny 

przeżywające trudności opiekuńczo-

wychowawcze) - 384 690,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-038/19 

1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej 

placówek wychowania przedszkolnego - 

141 831,25 zł  

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-047/19 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (rodziny przeżywających 

trudności opiekuńczo-wychowawcze, 

dzieci i młodzieży zagrożonej 

wykluczeniem społecznym) - 0,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-065/19 

1.1.3. Infrastruktura związana z opieką 

przedszkolną - 0,00 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-051/19 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

864 140,96 zł  

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-044/19 

3.2.3. Inwestycje w obiekty działające w 

sferze dziedzictwa kulturowego zmierzające 

do zwiększenia ich dostępności dla 

mieszkańców - 315 960,56 zł zakończony 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-031/19 

 

2020 

I 

2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (zakładanie 

działalności) - 185 568,14 EUR  

12/2020 

1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej 

placówek wychowania przedszkolnego - 

218 468,50 zł  

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-013/20 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (typ 10) - 226 571,25 zł 
RPPD.09.01.00-IZ.00-20-010/20 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (typ 9) - 0,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-009/20 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (typ 9) - anulowany 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-018/20 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (typ 9) - 2 810 599,42 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-026/20 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (oświetlenie 

uliczne) - 262 374,91 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/20 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (OZE) -  

1 123 843,11 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-016/20 

1.1.3. Infrastruktura związana z opieką 

przedszkolną - 704 875,30 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-011/20 

1.1.3. Infrastruktura związana z opieką 

przedszkolną - 1 087 172,08 zł  

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-034/20 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

627 076,19 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-013/20 

 

II 

1.3.2. Zachowanie dziedzictwa 

obszaru (grant) - 21 353,82 EUR 

1/2020/G 

2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (rozwijanie 

działalności) - 430 928,71 EUR 

19/2020 

1.1.1. Wzbogacenie oferty edukacyjnej 

placówek wychowania przedszkolnego - 

355 843,02 zł   

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-045/20 

 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (typ 9) - 0,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-032/20 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (oświetlenie 

uliczne) - 334 407,65 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-056/20 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (OZE) - 

755 455,48 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-038/20 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

1 179 870,92 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-039/20 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

 



 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

488 553,97 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-055/20 

2021 

I 

1.3.2. Zachowanie dziedzictwa 

obszaru (grant) - 59 643,97 EUR 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 16 914,74 EUR 

4/2021 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (typ 9) - 0,00 zł 

RPPD.09.01.00-IZ.00-20-012/21 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (oświetlenie 

uliczne) - 300 699,41 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-012/21 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 

234 979,24 zł 

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-013/21 

3.2.1. Rewitalizacja obiektów, terenów i 

przestrzeni użyteczności publicznej - 461 

964,71 zł  

RPPD.08.06.00-IZ.00-20-022/21 

 

II 

2.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (zakładanie 

działalności) - 410 880,04 EUR 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 18 615,66 EUR 

6/2021 

1.2.1. Wsparcie osób znajdujących się w 

najtrudniejszej sytuacji społeczno-

gospodarczej (typ 9) - 423 409,21 zł 

3.1.1. Modernizacja infrastruktury technicznej 

służącej mieszkańcom LGD (oświetlenie 

uliczne) - 85 303,46 zł 

 

2022 I 

2.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości 

na terenie LGD (rozwijanie 

działalności) - 589 581,49 EUR 

3.2.2. Rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje kulturalne, 

rekreacyjne - 3 933,69 EUR 

1.3.2. Zachowanie dziedzictwa 

obszaru (grant) - 14 443,47 EUR 

  

 

 

 


