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Załącznik nr 3  
OGŁOSZENIE NR 3/2019/G 

 
LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru 
 

1. Wniosek o powierzenie grantu wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków, udostępniony przez PLGR wraz z 
wymaganymi załącznikami (załączniki w formie papierowej, nie jest konieczne przedkładanie podpisanych, 
zeskanowanych dokumentów) złożenie 2 egzemplarzy papierowego wniosku, podpisanego przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy oraz wysłanie tożsamej (porównanie na podstawie sumy kontrolnej) 
wersji elektronicznej w generatorze wniosków wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają spełnienie 
warunków udzielenia pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa (zgodności z PROW 2014-2020), w tym.:  

a) dokumenty potwierdzające uprawnienie podmiotowe grantobiorcy do udzielenia mu wsparcia w ramach naboru tj. 
wypis z KRS 

b) inne dokumenty: 

 decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub 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, 

 dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości wraz z oświadczeniami wszystkich współwłaścicieli 
nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację operacji – o ile dotyczy 

 pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone. 

 pozwolenie budowalne lub zgłoszenie robót budowlanych lub oświadczenie o gotowości, że dana inwestycja nie 
wymaga pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót budowlanych zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do 
ogłoszenia,  

 co najmniej 2 oferty dla przewidzianych w projekcie zakupów towarów lub usług,  

 wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu niepieniężnego – jeżeli dotyczy, 

 mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia operacji – jeżeli dotyczy, 

 wzory oświadczeń dotyczących przetwarzania danych osobowych. 
 

2. Wszystkie załączniki potwierdzające spełnienie lokalnych kryteriów wyboru wymagane na etapie naboru wniosków, 
oraz 

 porozumienie/umowa lub oświadczenia podmiotów deklarujących udział w projekcie - jeśli Wnioskodawca chce 
uzyskać adekwatne punkty za kryterium „Wpływ wartości wskaźników rezultatu  przyjętych w projekcie na 
osiągnięcie wskaźników realizacji LSR” 

 porozumienie/umowa lub oświadczenia podmiotów deklarujących udział finansowy w projekcie - jeśli 
Wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium „Wsparcie finansowe sektora gospodarczego” 

 oświadczanie o promocji zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do ogłoszenia - jeśli Wnioskodawca chce 
uzyskać adekwatne punkty za kryterium „Promocja podejścia oddolnego” 

 
* Zgodnie z instrukcją do wypełniania wniosku o przyznanie pomocy kopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez 

pracownika PLGR, samorządu województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. 

 
UWAGA!!! 

 
PLGR ocenia Państwa projekt na podstawie złożonych dokumentów. Jednym z elementów oceny zgodności 
jest WERYFIKACJA ZGODNOŚCI OPERACJI Z WARUNKAMI PRZYZNANIA POMOCY 
OKREŚLONYMI W  PROGRAMIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA  2014-2020. Ocena 
zgodności odbywa się poprzez weryfikację spełnienia warunków zawartych w wytycznych MRIRW (karta 
weryfikacji). Należy załączyć wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające, że warunki określone w tejże 
karcie są spełnione.  
 
Brak dokumentów potrzebnych do weryfikacji może spowodować odrzucenie wniosku na etapie 
oceny zgodności. 
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