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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze nr 4/2019  

Załączniki zamieszczone na niniejszej liście są obowiązkowe w przypadku, gdy dotyczą wnioskodawcy lub operacji.  

I. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy: 

1. Dokument tożsamości – kopia1 

2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR oryginał 

3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:  

a) KasęRolniczegoUbezpieczeniaSpołecznego(KRUS)oniefigurowaniuwewidencjiosóbubezpieczonych – oryginał albo 

b) Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu – oryginał 

4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów albo  

Wniosek o wpis do ewidencji producentów kopia 1, albo 

Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia1 

5. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje 

zadania trwale związane z nieruchomością – oryginał lub kopia1 

6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub współposiadacza (-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację 

operacji, jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – 

załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością– oryginał sporządzony na 

formularzu udostępnionym przez UM 

7. Biznesplan– oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM 

8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu 

udostępnionym przez UM 

9. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de minimis  

– oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM,  

oraz 

10. Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się 

o przyznanie pomocy otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat – kopia 
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11. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomocy de minimis – oryginał 

12. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia1  

13. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów - w przypadku dostaw, usług, robót budowlanych, które nie są 

powszechnie dostępne – oryginał lub kopia 1 

II. Załączniki dotyczące robót budowlanych  

1. Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia1 

2. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest 

przedkładany) – oryginał lub kopia1  

III. Załączniki potwierdzające spełnianie lokalnych kryteriów wyboru operacji: 

1. Opis zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru operacji –formularz udostępniony przez LGD – oryginał wraz z załącznikami  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem mogą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, UM, lub podmiot, który wydał dokument, lub 

w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.  
2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1570) 


