
                    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 Załącznik nr 2  
do ogłoszenia o naborze wniosków nr 2/2021/P 

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia  

oraz lokalnych kryteriów wyboru operacji  

w ramach naboru nr 2/2021/P  

 

I. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia: 

1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez 

LGD wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi we Wniosku o przyznanie pomocy – 

Sekcja B.IV. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH w wersji papierowej w 1 egzemplarzu. 

2. Wersja elektroniczna wniosku o przyznanie pomocy oraz Biznesplanu  (tożsame z wersją 

papierową) na płycie CD/DVD. 

3. Dokumenty potwierdzające poziom przyjętych cen dla poszczególnych wydatków z zakresu 

rzeczowo-finansowego operacji (w Biznesplanie – Sekcja VII. Zakres rzeczowo-finansowy 

operacji – Tabela 7.1. Zestawienie przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji 

operacji) – oferty, wydruki z internetu itp. 

 

II. Dokumenty wskazane w lokalnych kryteriach wyboru operacji w kolumnie Sposób i 

źródło informacji do weryfikacji kryterium potwierdzające spełnienie kryteriów: 

1. W celu uzyskania punktów w LKW nr 1A – Kserokopia dowodu osobistego, w celu 

potwierdzenia, że jest się osobą z grupy defaworyzowanej określonej w LSR – osobą po 50 

roku życia. 

2. W celu uzyskania punktów w LKW nr 1B – Oświadczenie o byciu osobą z grupy 

defaworyzowanej określonej w LSR – osobą niepracującą (zgodnie ze wzorem 

udostępnionym przez LGD). 

3. W celu uzyskania punktów w LKW nr 4A – Dokumenty potwierdzające posiadanie wiedzy w 

zakresie uruchamianej działalności – certyfikaty, dyplomy ukończenia kursów, szkoleń, 

kierunków studiów itp. bezpośrednio związanych z planowaną do podjęcia działalnością. 

4. W celu uzyskania punktów w LKW nr 4B – Dokumenty potwierdzające posiadanie 

doświadczenia zawodowego w zakresie uruchamianej działalności – świadectwa pracy, 

umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, umowy wolontariacie itp. potwierdzające 

doświadczenie w danej branży. 

5. W celu uzyskania punktów w LKW nr 6 – Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o 

miejscu pobytu stałego lub czasowego wystawionego nie wcześniej niż 1 miesiąc przed 

złożeniem wniosku. Zaświadczenie musi zawierać wskazanie od jakiego okresu 

wnioskodawca jest zameldowany pod danym adresem. 


