„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 16/2019
Lista wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru
Dokumenty obligatoryjne:
1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 2 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD.
2. Dokument tożsamości- kopia
3. Zaświadczenie z właściwej ewidencji ludności o miejscu pobytu stałego lub tymczasowego.
W przypadku kiedy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 stycznia 2015 r., w sprawie dowodu osobistego oraz
sposobu i trybu postępowania w sprawach wydania 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 1 miesiąc przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy.
4. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub potwierdzenie złożenia wniosku
o wpis producenta do ewidencji producentów.
5. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w
programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma
adekwatnych punktów za wskazane kryteria):
1. Zaświadczenie z Urzędu Pracy o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej.
2. Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające
zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika z grupy defaworyzowanej
(osoba bezrobotna, młodzież do 30 roku życia) określonej w LSR rozdział III.2., w wymiarze
co najmniej 1 etatu średniorocznego przez okres trwałości projektu, jeżeli wnioskodawca chce
uzyskać punkty w ramach kryterium 4. Grupy defaworyzowane.
3. Dokument potwierdzający udział w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia
działalności gospodarczej jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium 6.
Udokumentowanie udziału w szkoleniu dotyczącym zakładania i prowadzenia działalności
gospodarczej.

