
2.1

5.1 Nazwisko / Nazwa 

-

x

 

. .rozwijana (wybierz z listy)

2  Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL w polu 5.8.

(wybierz z listy)

6. Informacje dotyczące wykonywanej działalności gospodarczej TAK NIE

6.1 Status działalności
6.2 Kod PKD dla działalności 
związanej z realizacją operacji 
(przeważającej)

6.3 Status przedsiębiorcy 

5.4 Obywatelstwo (kraj) 5.9 Seria i numer dokumentu tożsamości

(wybierz z listy)

5.10 Płeć 

5.2 Pierwsze imię 5.3 Drugie imię 5.8 PESEL

4. (jaki) - wpisać właściwy typ podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy, w przypadku gdy z listy rozwijalnej zostanie wybrany typ 
podmiotu określony jako Inny, np. Inna JONOP

5. Dane identyfikacyjne podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy 

5.5 REGON

5.6 Numer w KRS / Numer w rejestrze prowadzonym 
przez właściwy organ

5.7 Numer NIP2

3.4 wspólnicy spółki cywilnej TAK

3.4a Liczba wspólników spółki cywilnej

3.4b Numer wspólnika spółki cywilnej

(wybierz z listy)3.2 osoba prawna TAK

(wybierz z listy)3.3 jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej TAK

3. Typ podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

(wybierz z listy)3.1 osoba fizyczna TAK

(wybierz z listy)

 DANE IDENTYFIKACYJNE PODMIOTU UBIEGAJĄCEGO SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY 

1. Numer podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

2. Numer identyfikacyjny 2.2 (wypełnia UM)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU REALIZACJI OPERACJI

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie „Promowanie obszaru
objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych”, w ramach przedsięwzięcia 5 LSR Krajobrazy, wpisującego się w
cel szczegółowy LSR I.2 Tożsamość – Las atrakcji – Poprawa stanu, zwiększenie dostępności i promocji lokalnych
zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz cel ogólny LSR I .Zwiększenie poziomu satysfakcji z miejsca
zamieszkania i pracy w Borach Niemodlińskich.   



10.7 Gmina

10.11 Ulica

10.15 Faks

11.4 Faks 11.5 E-mail

11.1 Nazwisko 11.2 Imię 11.3 Telefon stacjonarny / komórkowy

10.16 E-mail 10.17 Adres www

11. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

10.12 Nr domu 10.13 Nr lokalu 10.14 Telefon stacjonarny/komórkowy

10.8 Kod pocztowy 10.9 Poczta 10.10 Miejscowość

10.4 Kraj 10.5 Województwo 10.6 Powiat 

(wybierz z listy) nie dotyczy

10. Dane pełnomocnika podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy
10.1 Nazwisko 10.2 Imię 10.3 Stanowisko/Funkcja

9.3

…

9.1

9.2

9. Dane osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (dotyczy podmiotu niebędącego
osobą fizyczną)

Lp. Nazwisko / nazwa Imię Stanowisko / Funkcja

8.13 E-mail 8.14 Adres www

8.9 Nr domu 8.10 Nr lokalu 8.11 Telefon stacjonarny/komórkowy 8.12 Faks

(wybierz z listy) nie dotyczy
8.5 Kod pocztowy 8.6 Poczta 8.7 Miejscowość 8.8 Ulica

7.13 E-mail 7.14 Adres www

8. Adres do korespondencji (wypełnić, jeżeli jest inny niż w pkt. 7 oraz w przypadku wskazania pełnomocnika)

8.1 Kraj 8.2 Województwo 8.3 Powiat 8.4 Gmina

7.9 Nr domu 7.10 Nr lokalu 7.11 Telefon stacjonarny/komórkowy 7.12 Faks

7.5 Kod pocztowy 7.6 Poczta 7.7 Miejscowość 7.8 Ulica

7.1 Kraj 7.2 Województwo 7.3 Powiat 7.4 Gmina

Polska (wybierz z listy)

7. Adres podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy (adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej / adres wykonywania działalności
gospodarczej / adres siedziby / adres siedziby oddziału osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej) 



Lp. Nazwa załącznika TAK / ND Liczba

A.

A.1. Osoba fizyczna, osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą

1.
Dokument tożsamości 
– kopia

(wybierz z listy)

2.
Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR
– oryginał lub kopia

(wybierz z listy)

A.2.
Osoba prawna / jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną 

1.
Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej
osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy 
– kopia

(wybierz z listy)

2.

Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez
Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia
wniosku 
– oryginał lub kopia

(wybierz z listy)

3.

Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub siedziby
oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości
prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 
– oryginał lub kopia 

(wybierz z listy)

A.3. Spółka cywilna

1.
Umowa spółki cywilnej 
– kopia

(wybierz z listy)

2.

Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do ubiegania się o pomoc w
imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia – w przypadku,
gdy taka uchwała została podjęta
– oryginał lub kopia

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)

 INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych (wybierz z listy)

Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy

(wybierz z listy)

(wybierz z listy)



 OŚWIADCZENIA PODMIOTU ZGŁASZAJĄCEGO ZAMIAR REALIZACJI OPERACJI

1)

2. Oświadczam, że:
1) 

2)

3)

4)

5)

6)

7)

    

 

 

 

3.

1)

2)

3)

4) 

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok) podpis podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy /
 osoby(-ób) reprezentujących podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy / 

pełnomocnika

dane podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy oraz kwota wypłaty pomocy z publicznych środków finansowych, w tym wypłacona kwota z tytułu
udzielonej pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”,
objętego PROW 2014-2020, będzie publikowana na stronie internetowej www.minrol.gov.pl.

- -

nie prowadzę rozdzielności rachunkowej działalności wykonywanej w sektorze: rolnym / rybołówstwa lub akwakultury / transportu drogowego towarów i
pozostałej działalności;

zapewnię prowadzenie rozdzielności rachunkowej działalności wykonywanej w sektorze: rolnym / rybołówstwa lub akwakultury / transportu drogowego
towarów i pozostałej działalności po złożeniu niniejszego wniosku.

Przyjmuję do wiadomości, iż: 

zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do finansowania, Samorząd Województwa właściwy ze względu na
siedzibę ww. LGD oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie: 00-175 Warszawa Al. Jana Pawła II 70, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego PROW 2014-2020;

przysługuje mi, jako osobie fizycznej prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania;

dane podmiotu ubiegającego się o  przyznanie pomocy mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Unii Europejskiej i państw 
członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Unii;

w związku z faktem, że wykonuję działalność w sektorze: 

rolnym rybołówstwa lub akwakultury  transportu drogowego towarów nie dotyczy

prowadzę rozdzielność rachunkową działalności wykonywanej w sektorze: rolnym / rybołówstwa lub akwakultury / transportu drogowego towarów i
pozostałej działalności;

znane mi są zasady przyznawania pomocy określone w przepisach:
− ustawy z dnia 20 lutego 2015 r.o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 562, 624, 892, 935 i 1475),
− ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 oraz z 2017 r. poz. 5 i 1475),
− ustawy z dnia 27 maja 2015 r.o finansowaniu wspólnej polityki rolnej (Dz.U. z 2017 r. poz.1181 i 1237),
− rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 772 i 1588),
oraz zapoznałem się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie
podejmowania działalności gospodarczej, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;
koszty kwalifikowalne operacji nie będą finansowane z innych środków publicznych

informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych
oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r, poz.1137, z późn. zm.);

nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuję się do niezwłocznego poinformowania
UM o zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu,
orzeczonym w stosunku do mnie po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy;

umożliwię upoważnionym podmiotom przeprowadzenie kontroli wszelkich elementów związanych z realizowaną operacją do dnia, w którym upłynie 3 lata/ 5 
lat od dnia wypłaty płatności końcowej, w szczególności wizyty, kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów, w obecności osoby
reprezentującej/ pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności; 

każdorazowo będę informował UM o wysokości udzielonej pomocy publicznej jako pomocy de minimis, do chwili zawarcia umowy przyznania pomocy;

W przypadku ogłoszenia naboru wniosków przez LGD będę wnioskować o przyznanie
pomocy finansowej w wysokości:

zł

słownie:


