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Katalog załączników do Wniosku o powierzenie grantu

Katalog załączników do wniosku o Powierzenie grantu

LP.

Nazwa załącznika

Załączniki dotyczące osoby fizycznej ubiegającej się o powierzenie grantu
1

2

3
4
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6
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Dokument tożsamości, jeśli wniosek składa osoba fizyczna – kopia ¹
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 powierzenie grantu – oryginał.
Załączniki dotyczące osoby prawnej / jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność
prawną, ubiegającej się o powierzenie grantu
Dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy –kopia ¹
Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania Wnioskodawcy-kopia*
Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną
Grantobiorcy oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na
obszarze objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą
osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – oryginał lub
kopia ¹
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.
Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu
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terytorialnego – kopia¹.
Załączniki obowiązkowe dla każdego podmiotu ubiegającego się o
powierzenie grantu
Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów 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 (w przypadku gdy numer
identyfikacyjny został nadany)
Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o powierzenie grantu:
a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do
operacji, którą zamierza realizować – kopia¹
albo
b. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować– kopia¹
albo
c. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować, jeżeli jest osoba fizyczną – kopia¹
albo
d. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza
realizować – kopia¹
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT– oryginał sporządzony na wzorze
opracowanym przez LGD.
Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyraża(ją)
on(i) zgodę na realizację zadania bezpośrednio związanego z nieruchomością,
jeżeli operacja jest realizowana na nieruchomości będącej w posiadaniu
zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w
przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z
nieruchomością lub wyposażenie tych nieruchomości – oryginał sporządzony
na druku opracowanym przez LGD.
Załączniki obowiązkowe, w zależności od specyfiki operacji i innych
uwarunkowań
Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w
której / na której realizowana będzie operacja – oryginał lub kopia¹.
Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania,
potwierdzające przeprowadzenie rozeznania cen- kopia¹ .
Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (w
przypadku dóbr niestandardowych, które nie znajdują się w obrocie
powszechnym) - kopia¹ .
Pełnomocnictwo, jeżeli Grantobiorca w sekcji I.11 wskazał pełnomocnika –
oryginał lub kopia ¹
Informacja o numerze rachunku bankowego Grantobiorcy, prowadzonego
przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo–kredytową na który mają
być przekazane środki finansowe z tytułu Grantu – oryginał lub kopia¹.
Załączniki dotyczące robót budowlanych
Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia¹.

18

19

20
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Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę – oryginał lub kopia¹.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi –
kopia¹, wraz z:
oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania
robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał
albo
potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec
zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia¹.
Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi
przepisami - kopia ¹
Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzające
spełnienie warunków przyznania pomocy (w przypadku, gdy uzyskanie ich jest
wymagane przez odrębne przepisy) - oryginał lub kopia¹.
Inne załączniki dotyczące operacji

1
2
3
4

Suma:
1

- Kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub
podmiot, który wydał dokument lub przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą
prawnym lub adwokatem.

Wzór załącznika nr 10 z Katalogu załączników do Wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną
lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się
o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych
OŚWIADCZENIE

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
imię i nazwisko osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę /pełnomocnika

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
seria i numer dokumentu tożsamości osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika

reprezentujący

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa podmiotu ubiegającego się o powierzenie grantu

ubiegającą/ego się o powierzenie Grantu, w ramach dofinansowania z EFRROW w zakresie poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla operacji realizowanych w ramach
Projektu Grantowego, na operację:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
tytuł zadania
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

oświadczam/y , że
podmiot, który reprezentuję/-my jest podatnikiem podatku VAT / nie jest podatnikiem podatku VAT* oraz
figuruje w ewidencji podatników podatku VAT / nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT* i realizując
powyższą operację może odzyskać uiszczony podatek VAT / nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z
powodu**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………………
Podpisy osoby/osób reprezentujących
Wnioskodawcę /pełnomocnika

Jednocześnie oświadczam/-my, że
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
nazwa i adres siedziby Wnioskodawcy

zobowiązuję/-my się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji podatku VAT, jeżeli zaistnieją
przesłanki umożliwiające odzyskanie przez Wnioskodawcę tego podatku przez podmiot, który reprezentuję/my.

………………………………………………………….
Miejscowość, data

………………………………………………………………
Podpisy osoby/osób reprezentujących
Wnioskodawcę /pełnomocnika

*Niepotrzebne skreślić
**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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)

Wzór załącznika nr 11 z Katalogu załączników do Wniosku o powierzenie grantu

Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości,
że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację zadania jeżeli zadanie będzie realizowane
na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem
współwłasności.
(załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja operacji obejmuje zadanie trwale
związane z nieruchomością lub zakup wyposażenia do tej nieruchomości)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Imię i nazwisko, adres, seria i nr dokumentu tożsamości / Nazwa, Adres siedziby, NIP/ REGON*
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

OŚWIADCZENIE
właściciela / współwłaściciela nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej
z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub
będącej przedmiotem współwłasności

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Będąc właścicielem / współwłaścicielem* nieruchomości zlokalizowanej: adres nieruchomości, nr działki/ek

oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nazwa / Imię i Nazwisko podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

operacji bezpośrednio związanej z ww. nieruchomością polegającej na:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
zakres rzeczowy zadania grantowego

Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowego
projektu do dnia, w którym upłynie 5 lat (w przypadku operacji inwersyjnych) od dnia wypłaty płatności
końcowej przez właściwą instytucję na rzecz LGD realizującej umowę o przyznanie pomocy na realizację
projektu grantowego.

Przyjmuję do wiadomości, iż zebrane dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez LGD, która
dokonuje wyboru operacji do finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na siedzibę ww. 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 2016 r. poz. 922)
w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 oraz
przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych jak również prawo do ich poprawiania. Przyjmuję
również do wiadomości, że moje dane osobowe mogą być przetwarzane przez organy audytowe i
dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii.

……………………………………………
Miejscowość, data

*niepotrzebne skreślić

………………...……………………………………………………
podpis właściciela /współwłaściciela*
nieruchomości albo osoby/osób reprezentujących
właściciela / współwłaściciela nieruchomości

