
 

 
„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. 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze nr 10/2020/G 

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

L.p. Nazwa załącznika 

A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

A.1. Osoba fizyczna 

1. Dokument tożsamości - kopia 

2. Dokumenty potwierdzające, że podmiot wnioskujący ma miejsce zamieszkania na terenie wiejskim objętym LSR 

- Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w 

sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu 

zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie 

pomocy – oryginał,  

A.2. Osoba prawna/ jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

1. Statut lub umowa - kopia 

2. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy 

– oryginał lub kopia 

3. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopia 

B. Załączniki wspólne 

1. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów 
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albo 

Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz 

ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia 

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – oryginał lub kopia 

3. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie 

nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja zadania obejmuje 

zadania trwale związane z gruntem lub wyposażenie – oryginał  

4. Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla podmiotu ubiegającego się o przyznanie Grantu, jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będzie ubiegał się 

o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych 

5. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen - kopia 

6. Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane 

przez odrębne przepisy) 

7. Dokumenty potwierdzające, że podmiot wnioskujący posiada: 

- doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze do Zadania, które zamierza zrealizować  

- zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować  

- kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu Zadania, które zamierza zrealizować 
- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu Zadania, które zamierza zrealizować 

8. Pełnomocnictwo, jeśli zostało udzielone 

9. Kosztorys inwestorski (w przypadku projektów obejmujących roboty budowlane) – oryginał lub kopia 

10. Decyzja o pozwoleniu na budowę - oryginał lub kopia 

11. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, wraz z oświadczeniem, że w terminie 21 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania 

robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał 

albo 

Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, wraz z potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego 

zamiaru wykonania robót budowlanych - kopia 

12. Mapa lub szkic sytuacyjny 
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13. Zaświadczenie o liczbie mieszkańców miejsca realizacji zadania  

14. Porozumienie o współpracy partnerskiej 

15. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru zadania – załącznik obowiązkowy, w przypadku realizowania Zadania w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez LGD 

C.    Inne: 

  

 


