
Zielony Pierścień Tarnowa planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez  społeczność” na operacje z zakresu: 

• rozwoju działalności gospodarczej w terminie:  

od 5 sierpnia 2019 r. 19 sierpnia 2019 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem dostępne są po linkiem: 

http://www.lgdzpt.pl/   

 

Zielony Pierścień Tarnowa planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania  19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez  społeczność” na operacje z zakresu: 

• zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa lokalnego, 

• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 

• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych w terminie:  

od 3 września 2019 r. do 18 września 2019 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem dostępne są po linkiem: 

http://www.lgdzpt.pl/ 

 

Zielony Pierścień Tarnowa planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez  społeczność” na operacje z zakresu: 

• rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 

kulturalnej,  

• zachowanie dziedzictwa lokalnego w terminie:  

od 3 czerwca 2019 r. do 17 czerwca 2019 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem dostępne są pod linkiem: 

http://www.lgdzpt.pl/ 

                                                                                                                                                                                      

Zielony Pierścień Tarnowa planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez  społeczność” na operacje z zakresu: 

• rozwijania działalności gospodarczej w terminie:  

od 1 marca 2019 r. do 14 marca 2019 r. 

• podejmowania działalności gospodarczej w terminie:  

od 25 marca 2019 r. do 9 kwietnia 2019 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem dostępne są pod linkiem: 

www.lgdzpt.pl 

 



Zielony Pierścień Tarnowa ogłosiło nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność” na operacje 

z zakresu: 

• zachowania dziedzictwa lokalnego w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej 

kultury i dziedzictwa lokalnego, 

• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, 

• wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 

innowacyjnych w terminie: 

od 26 marca 2018 r. do 10 kwietnia 2018 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem dostępne są pod linkiem: 

http://www.lgdzpt.pl/aktywizacja/2018-04/ 

 

Zielony Pierścień Tarnowa ogłosiło nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność” na operacje 

z zakresu: 

• rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej w terminie:  

od 18 grudnia 2017 r. do 4 stycznia 2018 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem dostępne są pod linkiem: 

http://www.lgdzpt.pl/aktywizacja/2017-03/ 

 

Zielony Pierścień Tarnowa ogłosiło nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność” na operacje 

z zakresu: 

• podejmowania działalności gospodarczej w terminie:  

od 28 listopada 2016 r. do 12 grudnia 2016 r. 

Wszelkie informacje związane z naborem dostępne są pod linkiem: 

http://www.lgdzpt.pl/2016/11/14/ogloszenie-o-naborze-12016/ 

 


