
  
 

 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Czarnkowsko-Trzcianecka Lokalna Grupa Działania, 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 2 do ogłoszenia 01/2018/OW 

  

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

 A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy:  

1. Osoba fizyczna: 

1) Dokument tożsamości – kopia1  

2) Dokumenty potwierdzające, że podmiot wnioskujący ma miejsce zamieszkania lub wykonuje 

działalność gospodarczą (miejsce oznaczone adresem, pod którym osoba fizyczna wykonuje 

działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

znajduje się) na terenie wiejskim objętym LSR  

2. Osoba prawna/ jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną  

1) Statut lub umowa – kopia1  

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 kopia1 

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 kopia1  

3. Spółka cywilna  

1) Umowa spółki cywilnej – kopia1 

2) Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o 

pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego 

upoważnienia – w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta – oryginał lub kopia1  

3) Dokumenty potwierdzające, że każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej 

spełnia kryteria określone w § 3 ust 1. Rozporządzenia LSR2  

4. Dokumenty wspólne:  

1) Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów rozporządzenia 651/20143 

 

                                                           
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. z 2017 r. poz. 772 i 1588) 
3
Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym 

w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1  


