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Sposób wypełniania wniosku 

Wniosek o przyznaniu pomocy można pobrać ze strony 

https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/pobierz-lub-wyslij-wniosek.html 

Lub 

http://kraina3rzek.pl/dotacje/zakladanie-dzialalnosci-gospodarczej/formularz-

wniosku/ 

 

Na tych stronach znajdują się także wzory załączników – m.in. Biznesplanu, a na 

stronie kraina3rzek.pl, „Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji” 
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Sposób wypełniania wniosku 
Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub 

wypełniony odręcznie, w sposób czytelny  

 

Należy wypełnić wszystkie białe pola, a jeśli nie dotyczą wpisać „nie dotyczy” lub 0 

Jeśli niezbędne jest dodanie informacji, które się nie mieszczą, należy je zamieścić 

na dodatkowych kartkach (np. kopie stron wniosku i załączników składanych na 

udostępnionych przez UM formularzach) ze wskazaniem, której części dokumentu 

dotyczą oraz z adnotacją na wniosku, że dana rubryka lub tabela została 

dołączona. Dodatkowe strony należy ponumerować, podpisać oraz opatrzyć datą i 

dołączyć przy pomocy zszywacza do wniosku. Przy wypełnianiu elektronicznym 

wniosku istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstu w polach.  

 

 



Sposób wypełniania wniosku 
Przed złożeniem należy sprawdzić czy: 

 

•wniosek został podpisany w wyznaczonych do tego miejscach przez 

podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy / pełnomocnika podmiotu 

ubiegającego się o przyznanie pomocy,  

•wypełnione zostały wszystkie wymagane pola wniosku,  

•załączone zostały wszystkie wymagane dokumenty (zgodnie z sekcją 

B.VII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH wniosku oraz załącznikiem nr 2 

do ogłoszenia o naborze wniosków).  

 



Sposób wypełniania wniosku 

•Wniosek składa się w wersji papierowej osobiście w biurze LGD w 

czasie trwania naboru, 

•Załączając wszystkie załączniki, 

•W 2 egzemplarzach – dodatkowy egzemplarz wnioskodawca może 

zachować dla siebie, 

•Zaleca się dołączenie go także w wersji elektronicznej. 



Sposób wypełniania wniosku 

•Wniosek rozpatrywany jest przez LGD w terminie 60 dni. W tym czasie 

LGD może wezwać do uzupełnień.  

•Wnioski oceniane są przez Radę LGD pod kątem zgodności ze Strategią 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Lokalnymi 

Kryteriami Wyboru operacji. 



Sposób wypełniania wniosku 

•Następnie dokumenty przekazywane są do UMWW. Tam wniosek 

weryfikowany jest w terminie do 4 miesięcy (jednakże zdarza się, że 

termin ten się wydłuża) 

•Dopiero po zakończeniu weryfikacji wniosku (i ewentualnych 

poprawkach), możliwe jest podpisanie umowy o przyznaniu pomocy. 

•Po podpisaniu umowy z UMWW, można założyć działalność 

gospodarczą i zacząć ponosić koszty wskazane w biznesplanie. 

•Operacja może być realizowana przez okres 2 lat od dnia podpisania 

umowy. 

 



Sposób wypełniania wniosku 

•Przy wypełnianiu biznesplanu, należy zwrócić szczególną uwagę na to, 

aby zachować zgodność danych zawartych w tabelach, 

•Informacje zawarte w biznesplanie powinny być przemyślane i zgodne 

ze sobą. 

•Biznesplan zawiera informacje weryfikowane przy rozliczaniu wniosku – 

warunkujące wypłatę pomocy: 

• planowane wydatki związane z założeniem działalności 

gospodarczej oraz  

•ilościowy i wartościowy poziom sprzedaży, który planuje się osiągnąć 

do dnia, w którym upłynie rok od płatności końcowej. 



Kryteria oceny wniosków:  

1 miejsce pracy  
(samozatrudnienie lub etat) 0 pkt. 

2 miejsca pracy- 2 pkt. 
 3 miejsca pracy - 3 pkt. 
4 miejsca pracy - 5 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

W skali gminy - 3 pkt. 
W skali terenu objętego LSR - 5 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

Osoba do 35 roku życia– 10 pkt.  
 Osoba od 55 roku życia– 10 pkt. 

Kobieta bezrobotna  
lub ubezpieczona w KRUS - 10 pkt. 

 

(nie sumuja się) 
 



Kryteria oceny wniosków:  

usługi noclegowe-  3 pkt. 
usługi turystyczne - 3 pkt. 

usługi gastronomiczne - 3 pkt. 
usługi zdrowotne i prozdrowotne - 3 pkt. 
usługi skierowane do seniorów - 3 pkt. 

przetwarzanie produktów rolnych - 3 pkt. 
 

(nie sumuja się) 
. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak - 3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

przynajmniej dwukrotne doradztwo - 5 pkt. 
jednokrotne doradztwo - 2 pkt. 

bez doradztwa - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak - 3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



Kryteria oceny wniosków:  

tak-  3 pkt. 
nie - 0 pkt. 



1. Masz pytania, wątpliwości? 

2. Szukasz inspiracji? 

3. Chcesz skonsultować pomysł? 

4. Potrzebujesz pomocy w pisaniu 
wniosku? 

Przyjdź na bezpłatne doradztwo! 



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30 

64-600 Oborniki 

telefon: 791 222 764 

   biuro@kraina3rzek.pl 

www.kraina3rzek.pl 


