
1.8. Kod pocztowy



dzień miesiąc rok dzień miesiąc rok

TAK NIE

TAK NIE

3.2. Rodzaj doradztwa:

Załącznik nr 4 do Procedury  wyboru i oceny operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność ma lata 2016-2023 

(projekt grantowy)

3. INFORMACJE O UDZIELONYM PRZEZ LGD DORADZTWIE (wypełnia LGD):

3.1. Grantobiorca korzystał z doradztwa: 

1.9. Poczta 1.10. Nr telefonu 1.11. Nr faksu

2.1. Termin naboru:

 1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD (wypełnia LGD):

1.4. Ulica 1.5. nr domu 1.6. Nr lokalu 1.7. Miejscowość

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU

w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020

……………………………………………………………………………………….
Znak sprawy (wypełnia LGD)

data podjęcia uchwały numer uchwały
2.3. Uchwała Rady LGD w sprawie powierzenia grantu: 

potwierdzenie przyjęcia

/pieczęć/

………………………………..
data i podpis (wypełnia LGD)

liczba załączonych dokumentów (wypełnia LGD): 

1.1. Województwo 1.2. Powiat 1.3. Gmina

2. INFORMACJE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW O POWIERZENIE GRANTU ORAZ WYBORU GRANTOBIORCY PRZEZ LGD 
(wypełnia LGD):

1.12. Adres e-mail 1.13. Adres www

2.2. Grantobiorca został wybrany do realizacji grantu: 



4.1. Numer identyfikacyjny: 

4.3.8. Kod pocztowy

4.4.8. Kod pocztowy

4.2.4. Numer w KRS/ Numer w rejestrze prowadzonym 

przez właściwy organ4.2.5. PESEL

4.2.1. Nazwa/Nazwisko i imię 4.2.2. Numer NIP

4.2.3. REGON

4.2. Dane identyfikacyjne Grantobiorcy:

4.2.6. Nr i seria dokumentu tożsamości

4. IDENTYFIKACJA GRANTOBIORCY (wypełnia Grantobiorca):

4.3.1. Województwo 4.3.2. Powiat 4.3.3. Gmina

4.3. Miejsce zamieszkania i adres/siedziba i adres Grantobiorcy/siedziba oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną 

albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej:

4.3.9. Poczta 4.3.10. Nr telefonu 4.3.11. Nr faksu

4.3.4. Ulica 4.3.5. nr domu 4.3.6. Nr lokalu 4.3.7. Miejscowość

4.4.1. Województwo 4.4.2. Powiat 4.4.3. Gmina

4.3.12. Adres e-mail 4.3.13. Adres www

4.4. Adres do korespondencji:

4.4.9. Poczta 4.4.10. Nr telefonu 4.4.11. Nr faksu

4.4.4. Ulica 4.4.5. nr domu 4.4.6. Nr lokalu 4.4.7. Miejscowość

4.4.12. Adres e-mail 4.4.13. Adres www

4.5.1. Nazwisko 4.5.2. Imię 4.5.3. Numer telefonu

4.5. Dane osoby uprawnionej do kontaktu: 



l.p.

2.

3.

4.

5.

6.

4.5.4. Numer faksu 4.5.5. adres e-mail

4.6. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy:

4.6.2. Imię 4.6.3. Stanowisko/Funkcja4.6.1. Nazwisko

1.

4.7. Dane pełnomocnika Grantobiorcy:

4.7.1. Nazwisko 4.7.2. Imię 4.7.3. Stanowisko/Funkcja

4.7.7. Ulica 4.7.8. nr domu 4.7.9. Nr lokalu 4.7.10. Miejscowość

4.7.4. Województwo 4.7.5. Powiat 4.7.6. Gmina

4.7.15. Adres e-mail 4.7.16. Adres www

4.7.13. Nr telefonu 4.7.14. Nr faksu4.7.11. Kod pocztowy 4.7.12. Poczta

4.8. Dane jednostki organizacynej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się 

osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką:

4.8.2. Województwo 4.8.3. Powiat 4.8.4. Gmina

4.8.1. Nazwa jednostki organizacyjnej:

4.8.13. Adres e-mail 4.8.14. Adres www

4.8.9. Kod pocztowy 4.8.10. Poczta 4.8.11. Nr telefonu 4.8.12. Nr faksu

4.8.5. Ulica 4.8.6. nr domu 4.8.7. Nr lokalu 4.8.8. Miejscowość



TAK NIE

3.2. Rodzaj doradztwa:

6.3. Miejsce realizacji operacji: 

6.IDENTYFIKACJA GRANTU (wypełnia Grantobiorca):

6.1. Tytuł zadania:

6.2.1. Opis zgodności z celem/celami projektu grantowego określonymi w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie 

grantów:

6.2. Opis planowanego do realizacji zadania:

5.  INFORMACJE O UDZIELONYM PRZEZ LGD DORADZTWIE (wypełnia Grantobiorca):

3.1. Grantobiorca korzystał z doradztwa: 

6.2.2. Opis zgodności z zakresem projektu grantowego określonym w ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie 

grantów:

6.2.3. Opis wartości wskaźników projektu grantowego, których osiągnięcie jest zakładane w wyniku realizacji zadania:

Obszar LSR: Obszar poza LSR: 

6.2.4 Opis spełnienia kryteriów wyboru operacji LGD

1. Zaplecze planowanej operacji i gotowośc do jej realizacji:

2. Wsparcie grup defaworyzowanych:

3. Wpływ operacji na społeczność lokalną:

4. Liczba osób korzystających z efektów realizacji operacji:

6.3.1. Województwo 6.3.2. Powiat 6.3.3. Gmina



%

6.4. Planowany termin zakończenia etapu zadania (miesiąc/rok):



6.3.4. Miejscowość 6.3.6. Poczta

6.3.8. Nr domu 6.3.9. Nr lokalu6.3.7. Ulica/oznaczenie działki

6.3.5.Kod pocztowy

8.3. Maksymalny poziom dofinansowania

100 000

100%

7.1.1. Koszty zadania (z wyłączeniem kosztów ogólnych 

i wartości wkładu niepieniężnego)

7.1.2. Wartość wkładu niepieniężnego

7.1.3. Koszty ogólne

7.1.4. Inne koszty (niekwalifikowane)

7.1.5. Koszty realizacji RAZEM (suma kwot 7.1.1.-7.1.4.)

7. Plan finansowy zadania:

7.1. Koszty realizacji zadania

Rodzaje kosztów
Całkowity koszt zadania 

(w zł)

Koszty kwalifikowane zadania 

(w zł)

8.2. Pozostały limit pomocy do wykorzystania w latach 2014-2020

9. Wnioskuję o zaliczkę w kwocie: 

co stanowi kosztów kwalifikowalnych operacji.

6.4.1. Etap I: 

7.2. Wnioskowana kwota pomocy (zaokrąglona w dół do pełnych złotych):

8. Limit pomocy (w zł):

8.1. Limit pomocy dostępny dla grantobiorcy w latach 2014-2020



ogółem w tym VAT*

1 5 6 7 8 9 10

I

1.

2.

3.

II

III

IV

* w prypadku Grantobiorcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowanych należy wpisać 0,00 

Suma II

Koszty ogólne

Suma III

Lp. etap I

Suma kosztów kwalifikowanych zadania (I+II+III)

Zestawienie rzeczowo - finansowe zadania 

Suma I

Koszty zadania (kwalifikowane)

Źródło przyjętej ceny

Wartość wkłądu niepieniężnego

Poszczególne 

elementy/parametry

Koszty zadania (z wyłaczeniem wartości wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych):

2 3 4

jedn. miaryilość
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego 

w tym VAT*ogółem

Mierniki rzeczowe



* niepotrzebne skreślić

nazwa i adres siedziby Grantobiorcy

zobowiązuję/ my się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. grantu podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki 

umożliwiające odzyskanie przez Grantobiorcę tego podatku

miejscowość i data podpis/y osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę/ pełnomocnika

** niepotrzebne skreślić, a w przypadku skreślenia "może odzyskać uiszczony podatek VAT" - w oknie poniżej podać podstawę prawną zgodnie z ustawą 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Jednocześnie oświadczamy/ my, że

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Grantobiorcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą 

osobowości prawnej, jeżeli Grantobiorca będzie ubiegał się o właczenie VAT do kosztów kwalifikowanych

OŚWIADCZENIE

imię i nazwisko osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę/ pełnomocnika

seria i numer dokumentu tożsamości osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę/ pełnomocnika

reprezentujący

ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzacych z EFRROW w ramach PROW 2014-2020, 

na realizację garntu w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”

tytuł grantu

oświadczam/ my, że

podmiot, który reprezentuję/ my jest podatnikiempodatku VAT/ nie jest podatnikiem podatku VAT* oraz figuruje w ewidencji 

podatników podatku VAT/ nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT* i realizując ww. grant może odzyskać uiszczony podatek 

VAT/nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu**

miejscowość i data podpis/y osoby/ osób reperezentujacych Grantobiorcę/ pełnomocnika



1.6. informacje zawarte we wniosku o powierzenie grantu oraz jego załacznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem

faktycznym. Znane są mi skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art.. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks Karny (dz. U. Nr 88, poz. 533, z późn. zm.).

1.7. wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez LGD, która dokonuje wyboru grantu do finansowania,

Samorząd Województwa własciwy ze względu na siedzibę LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z

siedzibą: 00-175 Warszawa, al.. Jana Pawła II 70, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych

osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW

2014-2020. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że jako osobie fizycznej przysługuje mi prawo wglądu do moich danych

osobowych, do ich poprawiania oraz, że moje dane moga być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii

Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.

Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy

1. Oświadczam, że:

1.1. znane są mi zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu określone w przepisach rozporządzenia 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 2015, poz. 1570 z późń.

zm.).

1.2. nie wykonuję działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod rygorów ustawy o swobodzie działalności

gospodarczej).

1.3. koszty kwalifikowane zadania określone w niniejszym wniosku nie były finansowane z udziałem innych środków

publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w §4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia 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 2015, poz. 1570)*

1.4. nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art.. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia

delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i

Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub

wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju

obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014).

1.5. nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia

2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu.

2. Zobowiązuję się do:

2.1. umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli wszystkich elementów związanych z realizowanym

grantem do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy

miejscowość i data podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących/pełnomocnika



2.2. prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla

wszystkich transakcji związanych z realizacją zadania w ramach prowzdonych ksiąg rachunkowych albo przez prowzdenie

zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych, gdy Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowzdenia

ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych.

miejscowość i data podpis Grantobiorcy/osób reprezentujących/pełnomocnika

2.3. stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

* nie dotyczy jednostek sektora finansów publicznych i organizacji pożytku publicznego będąchch organizacjami

pozarządowymi, o ile koszty kwalifikowane nie są współfinansowane z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub

jakiegokolwiek unijnego instrumentu finansowego.



L.p. Liczba TAK ND

A.1. 

1

2

A.2. 

3

4

A.3

5

A.4. 

6

7

8

9

10

11

12

Osoba prawna  albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na 

podstawie przepisów o stosunku Państwa  do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o 

stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 

sumienia i wyznania, które posiadaja siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadza działalność 

na tym obszarze.

Jednostka samorządu terytorialnego

B. Załączniki wspólne dla Grantobiorców

Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de mnimis - oryginał

INFORMACJA O ZAŁACZNIKACH

Nazwa załacznika

Wniosek w postaci dokumentu papierowego

Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na nośniku danych

A. Załączniki dotyczące Grantobiorcy

Osoba fizycza

Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i 

o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę lub MAiC nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu - oryginał lub 

kopia* 

Dokument tożsamości - kopia*

Zaświadczenie o miejscu zameldowania/siedzibie na obszarze objętym LSR - oryginał

Umowa lub statut - oryginał lub kopia*

Dokumenty określające lub potwierdzajace zdolność prawną Grantobiorcy (jednostki 

organizacyjnej nieposiadajacej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez Grantobiorcę 

siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR - kopia*

Osoba prawna (inna niż w polach A.4 i A.5) albo jednostka organizacyjna nieposiadajaca 

osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną, jeżeli posiadaja siedzibę na 

obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze

Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone - oryginał lub kopia*

Oświadczenie Grantobiorcy o kwalifikowalności VAT - oryginał

Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego 

- kopia

Uchwała o powołaniu skarbinika - kopia

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 

2003 r. o krajowym systemie producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności.

Zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok 

podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe - kopia*

albo Oświadczenie Grantobiorcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis - oryginał



13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

C. Załaczniki dotyczace robót budowlanych

D. Inne załaczniki

* kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument  lub notariusza lub pracownika 

urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizujacej zadania związane z 

przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD

RAZEM:

Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanyc 

kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - uzytkowym - 

oryginał lub kopia*

Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne - oryginał lub kopia*

Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego 

nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z 

nieruchomością jeżeli operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w 

posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - oryginał

Dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków 

wydany przez organ prowadzący rejestr lub daną ewidencję zabytków, zgodnie z ustawą z 

dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - oryginał lub kopia*

Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Grntobiorcy lub jego 

pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę 

oszczędnościowo - kredytową - oryginał lub kopia*

Wycena rzeczoznawcy określajaca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci 

udostępnienia nieruchomości - oryginał lub kopia*

Sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z 

przepisami o rachunkowości - w przypadku podmiotów, które mają obowiazek 

prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporzadznia sparwozdań finansowych - kopia *

Numer elektronicznej księgi wieczystej dostępnej w przeglądarce ksiąg wieczystych na 

stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości

albo Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowany 

będzie grant - oryginał lub kopia*






