
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” 

rok  

naboru 
półrocze 

fundusz/zakres tematyczny/planowana alokacja1 

EFRROW2 EFS2 EFRR2 EFMR2 

2016 

I     

II 

Rozwój przedsiębiorczości i podejmowanie działalności 
gospodarczej-  Firma z pomysłem  - 437 387,00 zł 
Wspieranie współpracy gospodarczej- Od  producenta do 
konsumenta – 250 000  zł 
Inkubator przetwórstwa - Przetwarzaj lokalnie – 500 000 zł 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego 
Mazowsza – 592 392,18 zł 

   

2017 
I 

Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej 
- Firma z pomysłem  -  797 694,00 zł 
Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub 
kulturalna Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 1 519 227,96 zł 

   

II 
Rozwój przedsiębiorczości - podejmowanie działalności 
gospodarczej - Firma z pomysłem – 280 000 zł  

   

2018 

I Wzmocnienie kapitału społecznego  Aktywna Wieś - 50 000 zł    

II 

Rozwój przedsiębiorczości -  rozwijanie działalności 
gospodarczej - Firma z pomysłem - 1 504 775,00 zł 
Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna, rekreacyjna lub 
kulturalna Atrakcje Przyjaznego Mazowsza 563 761,00 zł 
Promocja obszaru LSR Marka Przyjazne Mazowsze – 50 000 zł 

   

2019 
I 

Wspieranie współpracy gospodarczej - Od  producenta do 
konsumenta - 250 000  zł 
Inkubator przetwórstwa - Przetwarzaj lokalnie - 500 000 zł 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego Skarby Przyjaznego 
Mazowsza – 807 607,82 zł 

   

II     

2020 I 

Inkubator przetwórstwa – Przetwarzaj lokalnie – 500 000 zł 
Zachowanie dziedzictwa lokalnego – Skarby Przyjaznego 
Mazowsza - 65 609,82 zł 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - Atrakcje 
Przyjaznego Mazowsza - 722 299,36 zł 
Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności 
gospodarczej –Firma z pomysłem – 490 000,00 zł 
Rozwój przedsiębiorczości - rozwijanie działalności gospodarczej 
– Firma z pomysłem - 712 842,00 zł 

   



Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

 

 

 

 

II     

2021 
I 

Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności 
gospodarczej –Firma z pomysłem –   415 225,67 EURO ( co przy 
kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 660 902,68 
PLN) 

   

II     

2022 
I 

Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności 
gospodarczej – przedsięwzięcie Firma z 
Pomysłem - 271 470,48 EURO (co przy kursie 4 PLN/EUR 
stanowi ) indykatywną kwotę 1 085 881,92 zł 
Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - przedsięwzięcie 
Atrakcje Przyjaznego Mazowsza - 320 109,50 EURO (co przy 
kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 1 280 438,00 zł) 
Inkubator przetwórstwa – przedsięwzięcie Przetwarzaj lokalnie - 
125 000 EURO (co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi 
indykatywną kwotę 500 000,00 zł) 

   

II     

2023 
I     

II     


