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Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej:

- rekreacyjna 1 254 359,00 zł (294 144,42 €)

- kulturalna 0,00 zł (0,00 €)

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy - Dotacje na rozwijanie 

istniejących firm  2 928 087,00 zł (693 381,05 €)

Przedsięwzięcie 1.2.2  Wzmocnienie więzi społecznych                                                            

235 593,59 zł (54 821,48 €)
Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości         

124 250,00 zł  (29 060,48 €)
Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy premie udzielane na zakładanie 

działalności gospodarczej 250 000,00 zł (57 836,26 €)

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej:

- rekreacyjna 665 890,00 zł (152 525,02 €)

- kulturalna 970 714,00 zł (224 794,53 €)

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej:

- rekreacyjna 300 000,00 zł (68 923,19 €)

- kulturalna 185 714,00 zł (43 515,82 €)
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Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy premie udzielane na zakładanie 

działalności gospodarczej 450 000,00 zł (103 966,49 €)

II
Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy - Dotacje na rozwijanie 

istniejących firm  1 344 593,00 zł (301 174,39 €)

I

Przedsięwzięcie 1.2.1 Rozwój infrastruktury służącej społeczności lokalnej:

- rekreacyjna 215 751,00 zł (53 937,75 €)

 +  (52 376,09 € z różnic kursowych)

- kulturalna 207 572,00 zł (51 893,00 €)

 +  ( 27 381,01 € z różnic kursowych)

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy premie udzielane na zakładanie 

działalności gospodarczej 480 000,00 zł (119 785,36 €)

Przedsięwzięcie 1.1.1 Nowe miejsca pracy - Dotacje na rozwijanie 

istniejących firm                                                               

80 195,63 zł (20 048,91€)

+ (73 614,55 € z różnic kursowych na powyższym przedsięwzięciu)

Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy  służące rozwojowi przedsiębiorczości 

(projekt własny) 50 000,00 zł (12 500,00 €)
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Przedsięwzięcie 1.1.2 Inicjatywy służące rozwojowi przedsiębiorczości 14 

120,30 zł  (3 530,08 €)

Przedsięwzięcie 1.2.2  Wzmocnienie więzi społecznych                                                           

3 160 zł (790,12 €)

2 Jeśli dotyczy.

Załącznik nr 2: Harmonogram 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
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fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1
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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.
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Oszczędności (zł) na poszczególnych przedsięwzięciach powstałe w procesie wdrażania operacji, w wyniku oceny wniosku                                                                                                           

o przyznanie pomocy lub oceny wniosku o płatność.

2023

2021
I

2022


