Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.... /2017 z dnia 21.11.2017 r.
Zarządu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo na Jurze”

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”
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Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup
defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę,
rozbudowę, modernizację i wyposażenie
Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem
1 476 581,24 zł
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Przedsięwzięcie 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i
okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu:
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej
1 498 254,24 zł
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Przedsięwzięcie 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i
okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu:
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej
600 000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup
defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę,
rozbudowę, modernizację i wyposażenie
Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem
206 663,00 zł

II
Przedsięwzięcie 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i
okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu:
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej
400 000,00 zł
Przedsięwzięcie 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji
proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
Wskaźnik produktu: Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji
proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
63 300,00 zł

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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Przedsięwzięcie 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby
obszaru LSR:
a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b) produkty turystyczne
Wskaźnik produktu: Liczba sieci w zakresie oferty turystycznej, które otrzymały
wsparcie w ramach realizacji LSR
300 000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.1 Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców LSR, w tym grup
defaworyzowanych, sprzyjający włączeniu społecznemu, poprzez budowę, przebudowę,
rozbudowę, modernizację i wyposażenie
Wskaźnik produktu: Liczba obiektów infrastruktury czasu wolnego objętych wsparciem
576 755, 76 zł
Przedsięwzięcie 2.2 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i
okołoturystycznej poprzez inwestycje polegające na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu:
Liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej
1 001 745,76 zł
Przedsięwzięcie 2.1 Wspieranie rozwoju gospodarczego, w tym w branży turystycznej i
okołoturystycznej, poprzez inwestycje polegające na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa
Wskaźnik produktu:
Liczba operacji polegających na utworzeniu nowego
przedsiębiorstwa, w tym w branży turystycznej i okołoturystycznej
300 000,00 zł
Przedsięwzięcie 1.2 Tworzenie i rozwój oferty turystycznej, wykorzystującej zasoby
obszaru LSR:
a) obiekty infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
b) produkty turystyczne
Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub ulepszonych produktów turystycznych
wykorzystujących zasoby obszaru LSR/ 300 000,00 zł
Przedsięwzięcie 3.1 Stworzenie kompleksowej innowacyjnej oferty edukacji
proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
Wskaźnik produktu: Liczba powstałych innowacyjnych kompleksowych ofert edukacji
proekologicznej, promującej ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu
126 700,00 zł
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