
Rozwijanie działalności 

gospodarczej w tym innowacyjnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 

inwestująca w obszary wiejskie”, 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, współfinansowana jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach Działania 19 Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Poddziałanie 19.4 Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.



Miejsce udostępnienia dokumentów:

www.kraina3rzek.pl

www.dprow.umww.pl

www.arimr.gov.pl

DOTACJE 

– Rozwijanie działalności gospodarczej –

Formularze Wniosków z Instrukcjami

Wniosek o przyznanie pomocy

http://www.kraina3rzek.pl/
http://www.dprow.umww.pl/
http://www.arimr.gov.pl/


I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem 

projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do 

wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z - otwórz

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do 

wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017 r. (wersja 3z) -

otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_I_3z.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_I_3z.xlsx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/09_11_2017/WoPP_19.2_I_3z_ark_wspolwn.xlsx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/01_12_2017/IW-1_19.2_I_3z_ze_zm_01.12.2017.pdf


3) Biznesplan (wersja 3z)

Biznesplan (.pdf) - otwórz

Biznesplan (.docx) - otwórz

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) - otwórz

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz

Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz

Biznesplan (inkubator) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx) -

otwórz

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości 

przedsiębiorstwa

Oświadczenie (.pdf) - otwórz

Oświadczenie (.excel) - otwórz

Wniosek o przyznanie pomocy

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_I/BP_I_3z.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_I/BP_I_3z.docx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/BP_inne_3z.xlsx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_I/BP_I_Inkubator_3z.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_I/BP_I_Inkubator_3z.docx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2018/zm/BP_inkubator_20180921.xlsx
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2017/11_10_2017/WoPP_I/IPbiznesplan_3z.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa.pdf
https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/wnioski/PROW_2014_2020/Dzialanie_19_2_/2016/I_inne/Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa_a.xlsx


Ważne:

Wnioski należy składać od dnia 07 stycznia 2020 r. do dnia 21 

stycznia 2020 r.,  bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika 

lub osobę upoważnioną, w dwóch egzemplarzach, w formie 

papierowej oraz dwóch w wersji elektronicznej w siedzibie 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek, ul. 

Marsz.J. Piłsudskiego 76, 64-600 Oborniki, pokój nr 30 w godzinach 

8:00 -15:00. 

Złożenie wniosku potwierdza się poprzez przybicie na jego 

pierwszej stronie pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty 

i godziny wpływu oraz złożenie własnoręcznego podpisu 

(ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). 

Wniosek o przyznanie pomocy



Składamy do LGD:

1.Wniosek

2.Biznesplan

3. Dokumenty na płycie CD

4. Załączniki zgodnie z listą załączników z WOPP

5. Załącznik - Opis zgodności z lokalnymi kryteriami 

wyboru operacji

Wniosek o przyznanie pomocy





Instrukcja!!!

Wniosek o przyznanie pomocy



Dziękuję za uwagę!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Kraina Trzech Rzek

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30

64-600 Oborniki

telefon: 883 777 918, 791 222 764, 535 978 545 

biuro@kraina3rzek.pl

www.kraina3rzek.pl


