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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi. 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 2 – Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 
  wsparcia oraz kryteriów wyboru. 

 
Dokumenty obligatoryjne: 

• Wniosek o powierzenie grantu wypełniony przy użyciu Generatora Wniosków, udostępniony 
przez LGD PDS wraz z wymaganymi załącznikami (załączniki w formie podpisanych, 
zeskanowanych dokumentów, sugerowany format załączników – pdf) – złożenie 1 egzemplarza 
papierowego wniosku, podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentowania Wnioskodawcy 
wraz ze wszystkimi załącznikami, które potwierdzają spełnienie warunków udzielenia pomocy 
z uwzględnieniem przepisów prawa (zgodności operacji z PROW 2014-2020), w tym dokument 
potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele określone 
we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres 
podlegania zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji, zarówno w przypadku realizacji 
inwestycji lub zadania w ramach grantu - jeśli dotyczy,  

• W przypadku stowarzyszeń zwykłych i klubów sportowych: 
o zaświadczenie ze Starostwa o wpisie do ewidencji stowarzyszeń zwykłych lub klubów 

sportowych oraz  
o dokument określający zasady podejmowania decyzji w sprawach stowarzyszenia lub klubu 

sportowego (regulamin) oraz 
o dokument potwierdzający osobę/y upoważnione do reprezentacji stowarzyszenia lub klubu 

sportowego (uchwała o wyborze przewodniczącego). 
 

Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma 
adekwatnych punktów za wskazane kryteria): 

• Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie uspołecznionej diagnozy potrzeb tj.: listy obecności 
ze spotkań z mieszkańcami, listy poparcia, ankiety, raport z uspołecznionej diagnozy – jeśli 
Wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium „Uzasadnienie potrzeby realizacji 
projektu”. 

• Po 2 oferty dla każdej pozycji kosztowej i/lub kosztorysy – jeśli Wnioskodawca chce uzyskać 
adekwatne punkty za kryterium „Racjonalność budżetu i plan finansowy projektu”. 

• Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy i osób zaangażowanych w realizację 
projektu – jeśli Wnioskodawca chce uzyskać adekwatne punkty za kryterium „Doświadczenie 
Wnioskodawcy w realizacji dotychczasowych działaniach prowadzonych na obszarze LGD”. 
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