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załącznik nr 1 do ogłoszenia 

o naborze nr 1/2021/G 

Lista niezbędnych dokumentów  

ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE - OBOWIĄZKOWE 

ORGANIZACJA POZARZĄDOWA/KOŁO ŁOWIECKIE, JEŻELI SIEDZIBA TEJ 

ORGANIZACJI/KOŁA LUB JEJ ODDZIAŁU ZNAJDUJE SIĘ NA OBSZARZE WIEJSKIM 

OBJĘTYM LSR 

1. Dokumenty potwierdzające status wnioskodawcy i adres rejestrowy - aktualny wydruk z 

Krajowego Rejestru Sądowego 

2.  Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e) zdolność prawną Wnioskodawcy 

(jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez 

Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR - kopia** 

3. Umowa lub statut - kopia** 

OSOBA PRAWNA LUB JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA NIEPOSIADAJĄCA 

OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, DZIAŁAJĄCA NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O STOSUNKU 

PAŃSTWA DO KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO W RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ KTÓRE 

POSIADAJĄ SIEDZIBĘ NA OBSZARZE OBJĘTYM LSR LUB PROWADZĄ 

DZIAŁALNOŚĆ NA TYM OBSZARZE 

4.  Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o 

pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez właściwy organ nie wcześniej niż 3 

miesiące przed złożeniem wniosku o powierzenie grantu - kopia** 

ZAŁĄCZNIKI OBLIGATORYJNE – OBOWIĄZKOWE  - WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH 

WNIOSKODAWCÓW  

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

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

ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz.86) – kopia** 

6. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie 

operacja inwestycyjna (realizacja operacji grantowej bezpośrednio związanej z nieruchomością) 

– oryginał lub kopia**  

7. 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 sporządzony na formularzu 

udostępnionym przez LGD 

8. Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub inne, w odniesieniu do realizowanego zakresu 

rzeczowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa krajowego, np. w przypadku zadań 
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inwestycyjnych (budowy, przebudowy obiektów) - dokumenty potwierdzające zgodę lub brak 

sprzeciwu na realizację inwestycji wydane prze właściwe organy - kopia** 

9. Dokumenty potwierdzające przyjęty poziom cen - potwierdzające wykonanie  rzetelnego 

rozeznania rynku w zakresie zakupu towarów i usług  

10.  Pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy 

11. Dokument potwierdzający wyodrębniony numer rachunku bankowego wnioskodawcy lub jego 

pełnomocnika prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, na 

który mają być przekazane środki finansowe z tytułu pomocy - zaświadczenie lub umowa 

– kopia** 

12. Kosztorys inwestorski ** 

13. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia 

operacji** 

14. Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się  

o przyznanie pomocy: 

a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, 

które zamierza realizować, lub 

b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, lub 

c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza 

realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza 

realizować 

ZAŁĄCZNIKI DODATKOWE - mogące mieć wpływ na ocenę wniosku 

1. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych 

 

 


