„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dolnego Powiśla”. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów
bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 6/2018/G
Lista wymaganych dokumentów
do spełnienia warunków powierzenia grantu oraz kryteriów wyboru:
Dokumenty obligatoryjne:
1. Wniosek wraz z kompletem niezbędnych załączników w 2 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej (płyta CD) sporządzone na
formularzach opracowanych przez LGD Kraina Dolnego Powiśla
2. Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w
poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020- o ile dotyczy
3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w
poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 objętym programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 jako osoby
świadczącej lub udostępniającej wkład rzeczowy.
4. Potwierdzenie niekomercyjnego charakteru operacji
Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma
adekwatnych punktów za wskazane kryteria):
1. Umowa partnerska, w której zostały opisane zobowiązania i zadania każdego z partnerów,
jeżeli grantobiorca chce uzyskać punkty za kryterium Partnerstwo
2. Zaświadczenie wydane przez właściwy Urząd Gminy o liczbie mieszkańców zameldowanych
na pobyt stały na dzień 31.12 roku poprzedzającego rok złożenia wniosku, w miejscowości w
której realizowana będzie operacja, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach
kryterium W przypadku operacji w zakresie szkoleń, warsztatów i innych form wsparcia
oraz małej infrastruktury wiejskiej – realizacja w miejscowościach zamieszkałych przez
mniej niż 5 tys. mieszkańców
3. Oferty cenowe lub kosztorys dokumentujące racjonalność przyjętych stawek w projekcie,
jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty za kryterium Racjonalność i adekwatność budżetu
zadania
4. Zobowiązanie grantobiorcy do realizacji zadania w okresie maksymalnie 6-ciu miesięcy, jeżeli
grantobiorca chce uzyskać punkty za kryterium Okres realizacji grantu

