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Strona  z 
WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY
1 
w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom 
przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi
Potwierdzenie przyjęcia przez SW 
/pieczęć/
...............................................................
data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)
W-1_413_MP
................................................................................................................................................................
znak sprawy (wypełnia UM)
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I. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU PRZEZ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA (LGD) OPERACJI DO FINANSOWANIA 
(WYPEŁNIA LGD)
1.1 Numer identyfikacyjny LGD
1.2 Rodzaj LGD
1.2.1 Istniejąca
1.2.2 Nowoutworzona
1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD 
1.3 Nazwa LGD
......................................................
data przyjęcia i podpis, 
oznaczenie sprawy w LGD
(wypełnia LGD)
Potwierdzenie przyjęcia przez LGD 
/pieczęć/
2. ADRES LGD
2.10. Nr telefonu
2.6. Nr lokalu
2.5. Nr domu
2.9. Poczta
2.13. Adres www
2.8. Kod pocztowy
2.4. Ulica
2.1. Województwo
2.12. Adres e-mail
2.11. Nr faksu
2.7. Miejscowość
2.3. Gmina
2.2. Powiat
3.2 Całkowita liczba ludności objętej LSR 
3.1 Całkowita powierzchnia obszaru LSR (w km
2
)
3. OBSZAR I LUDNOŚĆ OBJĘTE LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (LSR) 
-
-
TAK
4.1 Uchwała  właściwego organu LGD (organ decyzyjny) w sprawie wyboru operacji (małych projektów) 
4.1.1 Data podjęcia uchwały
4.1.2 Numer uchwały
NIE
4.A. DECYZJA LGD W SPRAWIE WYBORU OPERACJI 
4.2  Operacja została wybrana do finansowania w ramach LSR
4.B. INFORMACJE O OPERACJI
podmiotów
ND
TAK
NIE
4.3  Operacja ma charakter innowacyjny
celów
ND
zasobów
4.4  Operacja zapewnia zintegrowanie
4.5 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
4.5 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD
TAK
NIE
4.5.1    Rodzaj doradztwa
1
  W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku Wnioskodawca powinien zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, która jest zamieszczona razem z wnioskiem na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego lub wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej lub LGD.
5.1
II. IDENTYFIKACJA WNIOSKODAWCY (WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA)
5. NUMER IDENTYFIKACYJNY 
5.2 
(wypełnia UM)
6. RODZAJ WNIOSKODAWCY
Należy usunąć sekcje wspólników.
6. RODZAJ WNIOSKODAWCY
6.3 Organizacja pozarządowa 
6.2 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
6.4 Jednostka organizacyjna związku wyznaniowego i kościoła
6.1 Osoba fizyczna
6.5 Jednostka samorządu terytorialnego
6.6 Inny podmiot
7.12 Status przedsiębiorcy
7.12 Status przedsiębiorcy
7.5 Płeć:
7.10 REGON
7.8 Seria i numer dokumentu tożsamości
7. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
7.9 Numer w KRS / Numer w rejestrze prowadzonym przez 
właściwy organ
7.7 Numer NIP
7.1 Nazwa/Nazwisko
7.3 Drugie imię
7.6 PESEL
7.11 Numer PKD
Mężczyzna
7.4. Obywatelstwo, kod kraju
Kobieta
inny przedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
7.2 Pierwsze imię
mikroprzedsiębiorca
2
8.10. Nr telefonu
8.6. Nr lokalu
8.5. Nr domu
8.9. Poczta
8.13. Adres www
8.8. Kod pocztowy
8.4. Ulica
8.1. Województwo
8.12. Adres e-mail
8.11. Nr faksu
8.7. Miejscowość
8.3. Gmina
8.2. Powiat
8. ADRES   ZAMIESZKANIA    OSOBY   FIZYCZNEJ   /   ADRES    SIEDZIBY   OSOBY   PRAWNEJ    ALBO   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
9.13. Adres www
9.7. Miejscowość
9.1. Województwo
9.4. Ulica
9.3. Gmina
9.5. Nr domu
9.11. Nr faksu
9.10. Nr telefonu
9.12. Adres e-mail
9.9. Poczta
9.6. Nr lokalu
9.2. Powiat
9. ADRES DO KORESPONDENCJI
9.8. Kod pocztowy
10. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY
Obowiązek podawania numeru NIP nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nie prowadzących działalności gospodarczej lub niebędących    zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
2
11.8. Nr domu
11.10. Miejscowość
11.14 Nr faksu
11.7. Ulica
11.13. Nr telefonu
11.9. Nr lokalu
11.11. Kod pocztowy
11.12. Poczta
11.15. Adres e-mail
11.5. Powiat
11.4. Województwo
11.6. Gmina
11.2. Imię
11.3. Stanowisko/Funkcja
11.1. Nazwisko
11. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY
12.4 Nr faksu
12.5 Adres e-mail
12.1. Nazwisko
12.3 Nr telefonu
12.2.  Imię
12. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU
5.1
5. NUMER IDENTYFIKACYJNY 
5.2 
(wypełnia UM)
6. RODZAJ WNIOSKODAWCY
6.2 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
6.1 Osoba fizyczna
6.6 Inny podmiot
7.5. Płeć
7.12 Status przedsiębiorcy
7.12 Status przedsiębiorcy
7.5 Płeć:
7.10 REGON
7.8 Seria i numer dokumentu tożsamości
7. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY
7.9 Numer w KRS / Numer w rejestrze prowadzonym przez 
właściwy organ
7.7 Numer NIP
7.1 Nazwa/Nazwisko
7.3 Drugie imię
7.6 PESEL
7.11 Numer PKD
Mężczyzna
7.4. Obywatelstwo, kod kraju
Kobieta
inny przedsiębiorca
mały przedsiębiorca
średni przedsiębiorca
7.2 Pierwsze imię
mikroprzedsiębiorca
8.10. Nr telefonu
8.6. Nr lokalu
8.5. Nr domu
8.9. Poczta
8.13. Adres www
8.8. Kod pocztowy
8.4. Ulica
8.1. Województwo
8.12. Adres e-mail
8.11. Nr faksu
8.7. Miejscowość
8.3. Gmina
8.2. Powiat
8. ADRES   ZAMIESZKANIA    OSOBY   FIZYCZNEJ   /   ADRES    SIEDZIBY   OSOBY   PRAWNEJ    ALBO   JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ NIEPOSIADAJĄCEJ OSOBOWOŚCI PRAWNEJ
9.13. Adres www
9.7. Miejscowość
9.1. Województwo
9.4. Ulica
9.3. Gmina
9.5. Nr domu
9.11. Nr faksu
9.10. Nr telefonu
9.12. Adres e-mail
9.9. Poczta
9.6. Nr lokalu
9.2. Powiat
9. ADRES DO KORESPONDENCJI
9.8. Kod pocztowy
10. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA WNIOSKODAWCY
11.8. Nr domu
11.10. Miejscowość
11.14 Nr faksu
11.7. Ulica
11.13. Nr telefonu
11.9. Nr lokalu
11.11. Kod pocztowy
11.12. Poczta
11.15. Adres e-mail
11.5. Powiat
11.4. Województwo
11.6. Gmina
11.2. Imię
11.3. Stanowisko/Funkcja
11.1. Nazwisko
11. DANE PEŁNOMOCNIKA WNIOSKODAWCY
12.4 Nr faksu
12.5 Adres e-mail
12.1. Nazwisko
12.3 Nr telefonu
12.2.  Imię
12. DANE OSOBY UPRAWNIONEJ DO KONTAKTU
III. IDENTYFIKACJA OPERACJI
13.1 TYTUŁ OPERACJI
13.2.1 CELE OPERACJI 
13.2.2 UZASADNIENIE ZGODNOŚCI Z CELAMI LSR I KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD 
13.3 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH LGD
13.3 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH LGD
TAK
NIE
13.3.1   Rodzaj doradztwa
14. MIEJSCE REALIZACJI OPERACJI
14.4
14.5
14.6
14.7
14.1
14.2
14.3
14.1 Obszar, na którym będzie realizowana operacja
14.1  Obszar, na którym będzie realizowana operacja
14.1.1 Obszar LSR
14.1.2  Obszar poza LSR
14.8
14.9
15. ZAKRES OPERACJI
Zakres
Kategoria
Koszty całkowite (w zł)
15.1
Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR: 
15.1.1
Udostępnianie urządzeń i sprzętu, z wyłączeniem środków transportu napędzanych mechanicznie
15.1.2
Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla podmiotów z obszaru objętego LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" PROW 2007-2013 oraz z wyłączeniem szkoleń połączonych z promocją towarów lub usług określonego przedsiębiorcy
15.1.3
Organizacja imprez kulturalnych, promocyjnych, rekreacyjnych lub sportowych związanych z promocją lokalnych walorów
15.1.4
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich
15.2
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej:
15.2.1
Promocja i organizacja lokalnej twórczości kulturalnej lub aktywnego trybu życia, z wyłączeniem remontu i budowy budynków mieszkalnych
15.2.2
Promocja lokalnej przedsiębiorczości 
15.2.3
Remont połączony z modernizacją lub wyposażenie istniejących świetlic wiejskich oraz innych obiektów, pełniących ich funkcję, oraz zagospodarowanie terenu przylegającego do tych obiektów 
15.3
Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR:
15.3.1
Utworzenie lub zmodernizowanie punktów informacji turystycznej, bazy informacji turystycznej oraz stron internetowych związanych tematycznie z ofertą turystyczną obszaru objętego LSR, przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji informacyjnych i promocyjnych dotyczących obszaru objętego LSR
15.3.2
Budowa, odbudowa, przebudowa, remont połączony z modernizacją, zagospodarowanie lub oznakowanie obiektów małej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz wyposażanie obiektów pełniących funkcje turystyczne i rekreacyjne, z wyłączeniem hoteli, moteli, pensjonatów oraz bazy gastronomicznej 
15.4
Promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego, w szczególności obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000
15.5
Promowanie, zachowanie lub oznakowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego:
15.5.1
Odbudowa, renowacja, restauracja albo remont lub oznakowanie obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją zabytków, z wyłączeniem budynków mieszkalnych
15.5.2
Remont lub wyposażenie istniejących muzeów lub innych obiektów pełniących ich funkcje
15.5.3
Kultywowanie: miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów; języka regionalnego i gwary; tradycyjnych zawodów i rzemiosła
15.5.4
Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR, innych niż realizowane w ramach działania "Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja" PROW 2007-2013
15.5.5
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
15.5.6
Urządzanie miejsc pamięci związanych z wydarzeniem historycznym, w tym przez budowę, odbudowę, renowację, restaurację albo remont lub oznakowanie obiektów budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół nich.
15.6
Inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania na rynek produktów i usług, których podstawę stanowią lokalne zasoby, tradycyjne sektory gospodarki lub lokalne dziedzictwo, w tym kulturowe, historyczne lub przyrodnicze, albo podnoszenie jakości takich produktów lub usług – z wyłączeniem działalności rolniczej
15.6.1
Udział w targach i konkursach produktów lub usług lokalnych
15.6.2
Promocja produktów lub usług lokalnych
15.6.3
Uzyskanie certyfikatów  i uczestnictwo w systemach jakości, innych niż realizowane w ramach działania "Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności" PROW 2007-2013
15.6.4
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
15.6.5
Budowa, adaptacja lub wyposażenie niemieszkalnych obiektów budowlanych wykorzystywanych do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych
15.6.6
Badanie rynku produktów lub usług lokalnych 
15.7
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej, w tym polegającej na wynajmie pokoi w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem działalności rolniczej
16. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK)
IV. PLAN FINANSOWY OPERACJI
17. KOSZTY REALIZACJI OPERACJI
a)
b)
Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie
17.1.2 Wartość wkładu niepieniężnego, w tym:
17.1.3 Koszty ogólne
17.1.1 Koszty określone w § 4 ust. 1a rozporządzenia z wyłączeniem 
wartości wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych   
Koszty udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub 
surowców 
17.1.4 Inne koszty (niekwalifikowalne)
17.1 Koszty realizacji operacji razem (suma kwot 17.1.1 - 17.1.4)
Rodzaje kosztów
Całkowity koszt operacji
(w zł)
Koszty kwalifikowalne 
operacji (w zł)
18. ŹRÓDŁA WSPÓŁFINANSOWANIA OPERACJI
Źródła wspófinansowania kosztów operacji z innych środków publicznych
Kwota (w zł)
19. POMOC UZYSKANA / WNIOSKOWANA UPRZEDNIO W ZAKRESIE DZIAŁANIA 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU DLA MAŁYCH PROJEKTÓW, tj. OPERACJI, KTÓRE NIE ODPOWIADAJĄ WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁAŃ OSI 3, ALE PRZYCZYNIAJĄ SIĘ DO OSIĄGNIĘCIA CELÓW TEJ OSI
Numer umowy przyznania pomocy / wniosku o przyznanie pomocy
Kwota (w zł)
20. LIMIT POMOCY NA BENEFICJENTA W LATACH 2007  - 2013 (W ZŁ)
21. POZOSTAŁY LIMIT POMOCY DO WYKORZYSTANIA W LATACH 2007  - 2013 (W ZŁ)
22. KOSZTY KWALIFIKOWALNE REALIZACJI OPERACJI (suma pkt. 22.1  - 22.2), W TYM:
23. MAKSYMALNY POZIOM DOFINANSOWANIA OPERACJI
%
24. MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ POMOCY NA JEDNĄ OPERACJĘ (W ZŁ)
25. WNIOSKOWANA KWOTA POMOCY (suma pkt. 25.1  - 25.2), W TYM:
Czy Wnioskodawca ubiega się o przyznanie zaliczki?
   TAK
    NIE
26. WYSOKOŚĆ ZALICZKI
Koszty kwalifikowalne realizacji operacji w części dotyczącej inwestycji
26.1
Wnioskowana kwota pomocy przypadająca na koszty kwalifikowalne realizacji operacji w 
części dotyczącej inwestycji         
26.2
Wnioskowana kwota zaliczki3         
26.3
27. ROZLICZENIE ZALICZKI
27.1.1 w ramach pierwszego wniosku o płatność (pośrednią)
27.1.2 w ramach wniosku o płatność ostateczną
27.1.3 w ramach każdego z dwóch wniosków o płatność, w wysokości:
3 Kwota zaliczki nie może przekroczyć poziomu wynikającego z art. 56 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.  ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L 368 z 23.12.2006, str. 15-73). Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczki w postaci gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji odpowiadającej 110 % kwoty zaliczki i złożenie jej najpóźniej w dniu zawarcia z Samorządem Województwa umowy przyznania pomocy. Wzór gwarancji został zamieszczony w załączniku do wniosku o przyznanie pomocy. Wykaz form gwarancji wraz z wykazem gwarantów zostały opublikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www.minrol.gov.pl) oraz na stronie internetowej administrowanej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (www.arimr.gov.pl). Każda gwarancja przedłożona przez Wnioskodawcę i wystawiona przez właściwą instytucję finansową (tj. określoną w ww. wykazie gwarantów zawierającym listę instytucji finansowych uprawnionych do udzielania gwarancji przyjmowanych jako zabezpieczenie właściwego  wydatkowania zaliczek) będzie akceptowana przez ARiMR pod warunkiem, iż zawiera wszystkie elementy wyszczególnione we wzorze gwarancji. 
V. OPIS OPERACJI
Strona  z 
VI. OPIS ZADAŃ WYMIENIONYCH W ZESTAWIENIU RZECZOWO-FINANSOWYM OPERACJI         
Oznaczenie zadania4         
Nazwa zadania
(dostawy / usługi / roboty budowlane)
Jedn.
miary
Ilość
Cena
jednostkowa
(w zł)
Kwota
ogółem
(w zł)
Kwota kosztów kwalifikowalnych operacji w części dotyczącej inwestycji (w zł)
Uzasadnienie/Uwagi
1
2
3
4
5
6
7
8
RAZEM	
4 Należy wpisać oznaczenie zadania zgodnie z Zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, podając symbol zadania z kolumny nr 1 Zestawienia, np. I.A.1.
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VII. ZESTAWIENIE RZECZOWO - FINANSOWE OPERACJI
Lp.
Wyszczególnienie zakresu rzeczowego
Mierniki rzeczowe
ilość (liczba)
Jedn. miary
Koszty kwalifikowalne operacji (w zł)
ogółem
w tym VAT***
I etap
ogółem
w tym VAT***
1
2
3
4
5
6
7
8
I
Koszty kwalifikowalne małych projektów określone w § 4 ust. 1a rozporządzenia, z wyłączeniem wartości wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych, w tym: 	
Suma I
II
Wartość wkładu niepieniężnego, w tym:
II.I
Wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie
Suma II.I
II.II
Koszty udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu lub surowców
Suma II.II
Suma II
III
Koszty ogólne (Ko)
Suma III 
IV
Suma kosztów kwalifikowalnych operacji (I + II + III)
*     zadanie lub grupa zadań realizowanych w ramach operacji
**   zadanie lub dostawa/robota/usługa realizowana w ramach zadania***  w przypadku Wnioskodawcy, dla którego VAT nie będzie kosztem kwalifikowalnym należy wpisać 0,00.         
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VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH	
Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych
TAK
Lp.
Nazwa załącznika
Liczba
Tak
ND
A. Załączniki dotyczące Wnioskodawcy	
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.1 Osoba fizyczna
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.1 Osoba fizyczna nie może być puste
A.1 Osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą
1.
Dokument tożsamości  - części dotyczące danych osobowych  - kopia
5
2.
Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o zameldowaniu na pobyt czasowy w miejscu zamieszkania, w przypadku, gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku  o przyznanie pomocy – oryginał
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [2] nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [2]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.3 Wspólnicy spółki cywilnej
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.3 Wspólnicy spółki cywilnej nie może być puste
Wspólnicy spółki cywilnej – dodatkowo:
A.2
3.
Umowa spółki cywilnej – kopia
5
4.
Uchwała wspólników spółki cywilnej, upoważniająca wspólnika tej spółki do ubiegania się o pomoc w imieniu wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [5]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [5] nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.4 Osoba prawna
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.4 Osoba prawna nie może być puste
Osoba prawna (inna niż w polach A.4 i A.5) albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną,  jeżeli posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze
A.3
5.
Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [6]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [6] nie może być puste
6.
Umowa lub statut – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [7]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [7] nie może być puste
7.
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
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [8]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [8] nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.5 Osoba prawna
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.5 Osoba prawna nie może być puste
Osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, które posiadają siedzibę na obszarze objętym LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze
A.4
8.
Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej wystawione przez Wojewodę lub MAiC nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.6 Jednostka samorządu terytorialnego
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.6 Jednostka samorządu terytorialnego nie może być puste
Jednostka samorządu terytorialnego,  z wyłączeniem województwa
A.5
9.
Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu terytorialnego – kopia
5
10.
Uchwała o powołaniu skarbnika – kopia
5
Załączniki wspólne dla Wnioskodawców
B.
11.
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012 r. poz.86) – kopia
5
12.
Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [13]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [13] nie może być puste
13.
Dokumenty potwierdzające, że operacja podlegająca wsparciu nie odpowiada warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [14]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [14] nie może być puste
14a
14b
Zaświadczenie o pomocy de minimis uzyskanej w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata podatkowe – kopia
alboOświadczenie Wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15a] 
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15a] nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15b]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15b] nie może być puste
15.
Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [16]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [16] nie może być puste
16.
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [17]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [17] nie może być puste
17a
17b
Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM 
alboOświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18a]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18a] nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18b]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18b] nie może być puste
18.
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowana będzie operacja – kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [19]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [19] nie może być puste
19.
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 UM
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [20]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [20] nie może być puste
20.
Dokument potwierdzający wpis zabytku do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków wydany przez organ prowadzący rejestr lub daną ewidencję zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków  i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.)
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [21]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [21] nie może być puste
21.
Zaświadczenie o wpisie do ewidencji innych obiektów, o której mowa w art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz.U. 2004 Nr 223 poz. 2268 z późn. zm), w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności Wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [22]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [22] nie może być puste
22.
Przyrzeczenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii (promesa) wydane na podstawie art. 39a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych lub decyzja określająca kategorię obiektu hotelarskiego, nadana na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. 2004 Nr 223 poz. 2268, z późn. zm) w przypadku, gdy w ramach prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca świadczy usługi polegające na udostępnianiu miejsc noclegowych, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [23]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [23] nie może być puste
23
Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy lub jego pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo – kredytową w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [24a]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [24a] nie może być puste
24.
Wycena rzeczoznawcy określająca wartość rynkową wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia nieruchomości  – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [25]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [25] nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych nie może być puste
Załączniki dotyczące robót budowlanych
C.
25.
Kosztorys inwestorski [sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym    (Dz.U. Nr 130 poz. 1389)] – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [26]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [26] nie może być puste
26.
Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne – oryginał lub kopia
5
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [27]
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [27] nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / D. Inne załączniki
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / D. Inne załączniki nie może być puste
Inne załączniki 
D.
RAZEM:
kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej zadania związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD.
5
Strona  z 
Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej w wysokości: 
zł
2b.
zł
Wnioskuję o wypłatę zaliczki w wysokości:
2a.
słownie:
TAK
IX. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY	
Wnioskuję o wypłatę zaliczki zgodnie z ustawą z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm. )
słownie:
NIE
6
1.
3.
a) operacja określona w niniejszym wniosku nie była finansowana z udziałem innych środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współfinansowania z Funduszu Kościelnego lub dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego lub subwencji ogólnej,
Oświadczam, że: 
b) znane mi są zasady przyznawania pomocy na refundację kosztów kwalifikowalnych określonych we wniosku, poniesionych w związku z realizacją operacji,
c)  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 Kodeksu karnego,
d) znane mi są przepisy art. 9a ust. 3 ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.), dotyczące zakresu danych, które mogą być zamieszczane w wykazie Beneficjentów Wspólnej Polityki Rolnej, publikowanych na stronie internetowej www.beneficjenciwpr.minrol.gov.pl.
6
4.
a) umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia przyznania pomocy, w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji operacji i kontroli dokumentów oraz a także obecność osobistą / osoby reprezentującej / pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności, a także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia dokonania płatności ostatecznej.
         
Zobowiązuję się do:
b) niezwłocznego poinformowania UM albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie umowy oraz nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW,
c) niezwłocznego poinformowania UM albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
d) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L. 277 z 21.10.2005, str. 1), dla wszystkich transakcji związanych z realizacja operacji, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez UM, gdy beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych,
e) zwrotu pomocy/części pomocy, jeżeli w wyniku realizacji operacji nieinwestycyjnej uzyskam przychód wyższy niż wkład własny.
5.
a) zebrane dane osobowe będą przechowywane i 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: 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 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w ramach działania ,,413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013,
Przyjmuję do wiadomości, że:
b) dane beneficjenta mogą być przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia interesów finansowych Wspólnot,
c) przyznana wnioskodawcy, nie będącemu osobą fizyczną, kwota płatności z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania ,,413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej Osi, objętego PROW 2007-2013”,  zostanie opublikowana na stronie internetowej MRiRW,
d) przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania,
e) zaliczka wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi przez Beneficjenta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania tych środków przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa realizującą płatności z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, zgodnie z ustawą z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz. 1381 z późn. zm.),
f) w przypadku gdy zaliczka została pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości, podlega zwrotowi  wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia doręczenia wezwania do ich zwrotu,
g) zwrotowi, o którym mowa w pkt. 5 lit. e oraz f, podlega odpowiednio ta część środków, która została wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości,
h) zaliczki w danym roku kalendarzowym będą wypłacane jedynie do wysokości środków finansowych, ustalonych na zabezpieczenie płatności w ramach PROW na lata 2007-2013 w danym roku budżetowym. Brak środków finansowych w danym roku budżetowym nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu przekroczenia terminu rozpatrywania wniosku lub odmowy wypłaty zaliczki,
6
6
6
i) w przypadku gdy zdarzenie powodujące poniesienie kosztów kwalifikowalnych nie zostało uwzględnione w oddzielnym systemie rachunkowości albo do jego identyfikacji nie wykorzystano odpowiedniego kodu rachunkowego, o którym mowa w art. 75 ust. 1 lit. c pkt i rozporządzenia Rady (WE) Nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L. 277 z 21.10.2005, str. 1),koszty te podlegają refundacji w wysokości pomniejszonej o 10%.
Dotyczy Wnioskodawców występujących o zaliczkę.
miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)
(podpis Wnioskodawcy/osób reprezentujących 
Wnioskodawcę/pełnomocnika)
6
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Załącznik nr 12: Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego
Część wypełniana w przypadku, gdy numer identyfikacyjny został nadany innej osobie niż Wnioskodawca.
1.1
1. NUMER IDENTYFIKACYJNY 
2. FORMA PRAWNA POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
2.2 Osoba prawna
2. FORMA PRAWNA POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
2.1 Osoba fizyczna
2.3 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
3.6 REGON
3.7 Seria i numer dokumentu tożsamości
3. DANE POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
3.9 Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS
1
3.8 Numer NIP
3.1 Nazwisko/Nazwa
3.3 Drugie imię
3.5 PESEL
3.4 Obywatelstwo (kod kraju)
3.2 Pierwsze imię
4. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
5.10 Nr telefonu
5.6 Nr lokalu
5.5 Nr domu
5.9 Poczta
5.13 Adres www
5.8 Kod pocztowy
5.4 Ulica
5.1 Województwo
5.12 Adres e-mail
5.11 Nr faksu
5.7 Miejscowość
5.3 Gmina
5.2 Powiat
5. ADRES ZAMIESZKANIA / ADRES SIEDZIBY POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO
6.7 Miejscowość
6.1 Województwo
6.4 Ulica
6.3 Gmina
6.5 Nr domu
6.11 Nr faksu
6.10 Nr telefonu
6.9 Poczta
6.6 Nr lokalu
6.2 Powiat
6. ADRES DO KORESPONDENCJI
6.8 Kod pocztowy
1
Obowiązek podawania numeru NIP nie dotyczy osób fizycznych objętych rejestrem PESEL, nie prowadzących działalności gospodarczej lub niebędących    zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług
7.8 Nr domu
7.10 Miejscowość
7.14 Nr faksu
7.7 Ulica
7.13 Nr telefonu
7.9 Nr lokalu
7.11 Kod pocztowy
7.12 Poczta
7.5 Powiat
7.4 Województwo
7.6 Gmina
7.2 Imię
7.3 Stanowisko/Funkcja
7.1 Nazwisko
7. DANE PEŁNOMOCNIKA POSIADACZA NUMERU IDENTYFIKACYJNEGO         
7.16 Adres www
7.15 Adres e-mail
miejscowość i data
podpis posiadacza numeru identyfikacyjnego producenta	
Imię i nazwisko, adres, NIP  , seria i nr dokumentu tożsamości /  Nazwa, adres siedziby / NIP / REGON
Oświadczenie Wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis
 W-1_413_MP
miejscowość i data
Oświadczam, iż w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzającego go lata podatkowe, nie uzyskałem pomocy przyznawanej zgodnie z zasadą de minimis w szczególności w myśl rozporządzenia Komisji (WE) NR 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz.Urz. UE L 379 z 28.12. 2006  roku).
podpis Wnioskodawcy/osób reprezentujących Wnioskodawcę/pełnomocnika 
Załącznik nr 14: Oświadczenie Wnioskodawcy o nie uzyskaniu pomocy de minimis          
1
Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL
1
miejscowość i data
W-1_413_MP
ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
OŚWIADCZENIE
seria i numer dokumentu tożsamości osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
zobowiązuję/-my  się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie przez Wnioskodawcę tego podatku.
podmiot, który reprezentuję/-my jest podatnikiem podatku VAT / nie jest podatnikiem podatku VAT* oraz figuruje w ewidencji podatników podatku VAT / nie figuruje w ewidencji podatników podatku VAT* i realizując powyższą operację może odzyskać uiszczony podatek VAT / nie może odzyskać uiszczonego podatku VAT z powodu**
podpisy osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika 	
Załącznik nr 17a: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą prawną lub jednostką nieposiadającą osobowości prawnej, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych
imię i nazwisko osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę /pełnomocnika
reprezentujący
tytuł operacji
oświadczam /-my, że
miejscowość i data
podpisy osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika
Jednocześnie oświadczam/-my, że
nazwa i adres siedziby Wnioskodawcy
*             
**
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić, a w przypadku skreślenia „może odzyskać uiszczony podatek VAT” -  w oknie poniżej podać podstawę prawną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
W-1_413_MP
ubiegającego się o dofinansowanie z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW 2007-2013, na realizację operacji w zakresie działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
OŚWIADCZENIE
seria i numer dokumentu tożsamości Wnioskodawcy / pełnomocnika
jestem podatnikiem podatku VAT / nie jestem podatnikiem podatku VAT* oraz figuruję w ewidencji podatników podatku VAT / nie figuruję w ewidencji podatników podatku VAT* i realizując powyższą operację mogę odzyskać uiszczony podatek VAT / nie mogę odzyskać uiszczonego podatku VAT* z powodu**
Załącznik nr 17b: Oświadczenie o kwalifikowalności VAT dla Wnioskodawcy będącego osobą fizyczną, jeżeli Wnioskodawca będzie ubiegał się o włączenie VAT do kosztów kwalifikowalnych
imię i nazwisko Wnioskodawcy / pełnomocnika
reprezentujący
tytuł operacji
oświadczam, że
miejscowość i data
podpisy Wnioskodawcy / pełnomocnika
Jednocześnie oświadczam, że
nazwa i adres siedziby Wnioskodawcy
*             
**
Niepotrzebne skreślić
Niepotrzebne skreślić, a w przypadku skreślenia „może odzyskać uiszczony podatek VAT” -  w oknie poniżej podać podstawę prawną zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.)
nazwa i adres siedziby Wnioskodawcy 
miejscowość i data
podpisy Wnioskodawcy / pełnomocnika 	
zobowiązuję się do zwrotu zrefundowanego w ramach ww. operacji podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające odzyskanie tego podatku.
miejscowość i data
W-1_413_MP
Imię i nazwisko, adres, NIP1  , seria i nr dokumentu tożsamości /
Nazwa, Adres siedziby, NIP/ REGON
właściciela / współwłaściciela / posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża on zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności
Oświadczenie	
operacji trwale związanej z ww. nieruchomością polegającej na:
zakres operacji
Jednocześnie wyrażam zgodę na utrzymanie celu określonego dla części inwestycyjnej przedmiotowego małego projektu przez okres 5 lat od dnia przyznania pomocy.
Nazwa / Imię i Nazwisko Wnioskodawcy
oświadczam, iż wyrażam zgodę na realizację przez:
Będąc właścicielem / współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym* nieruchomości zlokalizowanej 	
adres nieruchomości, nr działek	
podpis właściciela / współwłaściciela / posiadacza samoistnego* nieruchomości          
albo osoby/osób reprezentujących właściciela / współwłaściciela / posiadacza samoistnego* nieruchomości          
Załącznik nr 19: Oświadczenie właściciela nieruchomości         
* niepotrzebne skreślić	
1 Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług wpisują numer PESEL
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ISTNIEJACA
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
chodzieski
czarnkowsko-trzcianecki
gnieźnieński
gostyński
grodziski
jarociński
kaliski
Kalisz
kępiński
kolski
Konin
koniński
kościański
krotoszyński
leszczyński
Leszno
międzychodzki
nowotomyski
obornicki
ostrowski
ostrzeszowski
pilski
pleszewski
Poznań
poznański
rawicki
słupecki
szamotulski
średzki
śremski
turecki
wągrowiecki
wolsztyński
wrzesiński
złotowski
01
02
03
04
05
06
07
61
08
09
62
10
11
12
13
63
14
15
16
17
18
19
20
64
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Czajków (gm. wiejska)
Doruchów (gm. wiejska)
Grabów nad Prosną (gm. miejsko-wiejska)
Grabów nad Prosną (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
Grabów nad Prosną (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)
Kobyla Góra (gm. wiejska)
Kraszewice (gm. wiejska)
Mikstat (gm. miejsko-wiejska)
Mikstat (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
Mikstat (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)
Ostrzeszów (gm. miejsko-wiejska)
Ostrzeszów (miasto w gminie miejsko-wiejskiej)
Ostrzeszów (obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej)
01-2
02-2
03-3
03-4
03-5
04-2
05-2
06-3
06-4
06-5
07-3
07-4
07-5
Aniołki
Bledzianów
Bledzianów
Dobra
Garbacze
Gęstwa
Jesiona
Jezioro
Kochłowy
Korpysy
Kotowskie
Kozły
Królewskie
Krupa
Kuźniki
Lubeszczyk
Malinów
Marydół
Marydół
Myje
Niedźwiedź
Olszyna
Olszyna
Omieciny
Ostrzeszów
Ostrzeszów-Pustkowie
Potaśnia
Rejmanka
Rogaszyce
Rojów
Siedlików
Szklarka Myślniewska
Szklarka Przygodzicka
Turze
Wiązownia
Zajączki
Źródelnia
0206233
0206109
0206115
0206380
0206240
0206463
0206144
0206530
0206150
0206173
0206204
0206210
0206405
0206546
0206227
0206552
0206411
0206262
0206285
0206291
0206316
0206345
0206322
0206256
0937250
0206368
0206300
0206658
0206374
0206457
0206492
0206517
0206575
0206612
0206428
0206635
0206440
Pole '4.5 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD' jest puste
Pole '4.5 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD' jest puste
Pole "4.5 Wnioskodawca korzystał z doradztwa LGD" jest puste
Pole "5.1. Numer identyfikacyjny" nie może być puste
7.5. Płeć nie jest zgodna z numerem Pesel
7.5. Płeć nie jest zgodna z numerem Pesel
AFGANISTAN
ALBANIA
ALGIERIA
ANDORA
ANGOLA
ANGUILLA
ANTARKTYKA
ANTIGUA I BARBUDA
ANTYLE HOLENDERSKIE
ARABIA SAUDYJSKA
ARGENTYNA
ARMENIA
ARUBA
AUSTRALIA
AUSTRIA
AZERBEJDŻAN
BAHAMY
BAHRAJN
BANGLADESZ
BARBADOS
BELGIA
BELIZE
BENIN
BERMUDY
BHUTAN
BIAŁORUŚ
BOLIWIA
BOŚNIA I HERCEGOWINA
BOTSWANA
BRAZYLIA
BRUNEI DARUSSALAM
BRYTYJSKIE TERYTORIUM OCEANU INDYJSKIEGO
BRYTYJSKIE WYSPY DZIEWICZE
BUŁGARIA
BURKINA FASO
BURUNDI
CHILE
CHINY
CHORWACJA
CYPR
CZAD
CZECHY
DANIA
DOMINIKA
DOMINIKANA
DŻIBUTI
EGIPT
EKWADOR
ERYTREA
ESTONIA
ETIOPIA
FALKLANDY
FIDŻI
FILIPINY
FINLANDIA
FRANCJA
FRANCUSKIE TERYTORIA POŁUDNIOWE
GABON
GAMBIA
GEORGIA POŁUDNIOWA I SANDWICH POŁUDNIOWY
GHANA
GIBRALTAR
GRECJA
GRENADA
GRENLANDIA
GUAM
GUJANA
GUJANA FRANCUSKA
GWADELUPA
GWATEMALA
GWINEA
GWINEA RÓWNIKOWA
GWINEA-BISSAU
HAITI
HISZPANIA
HOLANDIA
HONDURAS
HONGKONG
INDIE
INDONEZJA
IRAK
IRAN
IRLANDIA
ISLANDIA
IZRAEL
JAMAJKA
JAPONIA
JEMEN
JORDANIA
JUGOSŁAWIA
KAJMANY
KAMBODŻA
KAMERUN
KANADA
KATAR
KAZACHSTAN
KENIA
KIRGISTAN
KIRIBATI
KOLUMBIA
KOMORY
KONGO
KOREAŃSKA REPUBLIKA LUDOWO-DEMOKRATYCZNA
KOSTARYKA
KUBA
KUWEJT
LAOS
LESOTHO
LIBAN
LIBERIA
LIBIA
LIECHTENSTEIN
LITWA
LUKSEMBURG
ŁOTWA
MACEDONIA
MADAGASKAR
MAJOTTA
MAKAO
MALAWI
MALEDIWY
MALEZJA
MALI
MALTA
MAŁE ODDALONE WYSPY STANÓW ZJEDNOCZONYCH
MAROKO
MARTYNIKA
MAURETANIA
MAURITIUS
MEKSYK
MIKRONEZJA, FEDERACJA PAŃSTW
MOŁDAWIA
MONAKO
MONGOLIA
MONTSERRAT
MOZAMBIK
MYANMAR
NAMIBIA
NAURU
NEPAL
NIEMCY
NIGER
NIGERIA
NIKARAGUA
NIUE
NORFOLK
NORWEGIA
NOWA KALEDONIA
NOWA ZELANDIA
OMAN
PAKISTAN
PALAU
PALESTYNA
PANAMA
PAPUA-NOWA GWINEA
PARAGWAJ
PERU
PITCAIRN
POLINEZJA FRANCUSKA
POLSKA
PORTORYKO
PORTUGALIA
PÓŁNOCNE MARIANY
REPUBLIKA KOREI
REPUBLIKA POŁUDNIOWEJ AFRYKI
REPUBLIKA ŚRODKOWO-AFRYKAŃSKA
REPUBLIKA ZIELONEGO PRZYLĄDKA
REUNION
ROSJA
RUANDA
RUMUNIA
SAHARA ZACHODNIA
SAINT KITTS I NEVIS
SAINT LUCIA
SAINT PIERRE I MIQUELON
SAINT VINCENT I GRENADYNY
SALWADOR
SAMOA
SAMOA AMERYKAŃSKIE
SAN MARINO
SENEGAL
SESZELE
SIERRA LEONE
SINGAPUR
SŁOWACJA
SŁOWENIA
SOMALIA
SRI LANKA
STANY ZJEDNOCZONE
STREFA NEUTRALNA
SUAZI
SUDAN
SURINAM
SVALBARD I JAN MAYEN
SYRIA
SZWAJCARIA
SZWECJA
ŚWIĘTA HELENA
TADŻYKISTAN
TAJLANDIA
TAJWAN
TANZANIA
TIMOR WSCHODNI
TOGO
TOKELAU
TONGA
TRYNIDAD I TOBAGO
TUNEZJA
TURCJA
TURKMENISTAN
TURKS I CAICOS
TUVALU
UGANDA
UKRAINA
URUGWAJ
UZBEKISTAN
VANUATU
WALLIS I FUTUNA
WATYKAN
WENEZUELA
WĘGRY
WIELKA BRYTANIA
WIETNAM
WŁOCHY
WYBRZEŻE KOŚCI SŁONIOWEJ
WYSPA BOUVETA
WYSPA BOŻEGO NARODZENIA
WYSPY COOKA
WYSPY DZIEWICZE STANÓW ZJEDNOCZONYCH
WYSPY HEARD I MCDONALDA
WYSPY KOKOSOWE
WYSPY MARSHALLA
WYSPY OWCZE
WYSPY SALOMONA
WYSPY ŚWIĘTEGO TOMASZA I KSIĄŻĘCA
ZAIR
ZAMBIA
ZIMBABWE
ZJEDNOCZONE EMIRATY ARABSKIE
AF
AL
DZ
AD
AO
AI
AQ
AG
AN
SA
AR
AM
AW
AU
AT
AZ
BS
BH
BD
BB
BE
BZ
BJ
BM
BT
BY
BO
BA
BW
BR
BN
IO
VG
BG
BF
BI
CL
CN
HR
CY
TD
CZ
DK
DM
DO
DJ
EG
EC
ER
EE
ET
FK
FJ
PH
FI
FR
TF
GA
GM
GS
GH
GI
GR
GD
GL
GU
GY
GF
GP
GT
GN
GQ
GW
HT
ES
NL
HN
HK
IN
ID
IQ
IR
IE
IS
IL
JM
JP
YE
JO
YU
KY
KH
CM
CA
QA
KZ
KE
KG
KI
CO
KM
CG
KP
CR
CU
KW
LA
LS
LB
LR
LY
LI
LT
LU
LV
MK
MG
YT
MO
MW
MV
MY
ML
MT
UM
MA
MQ
MR
MU
MX
FM
MD
MC
MN
MS
MZ
MM
NA
NR
NP
DE
NE
NG
NI
NU
NF
NO
NC
NZ
OM
PK
PW
PS
PA
PG
PY
PE
PN
PF
PL
PR
PT
MP
KR
ZA
CF
CV
RE
RU
RW
RO
EH
KN
LC
PM
VC
SV
WS
AS
SM
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SO
LK
US
NT
SZ
SD
SR
SJ
SY
CH
SE
SH
TJ
TH
TW
TZ
TP
TG
TK
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
UY
UZ
VU
WF
VA
VE
HU
GB
VN
IT
CI
BV
CX
CK
VI
HM
CC
MH
FO
SB
ST
ZR
ZM
ZW
AE
Pole "7.9. Numer w rejestrze przedsiębiorców w KRS" jest puste
Pole "7.7. Numer NIP" nie może być puste
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Pole "8.1. Województwo" nie może być puste
Pole "8.2. Powiat" nie może być puste
Pole "8.3. Gmina" nie może być puste
Pole "8.4. Ulica" jest puste
Pole "8.5. Nr domu" jest puste
Pole "8.6. Nr lokalu" jest puste
Pole "8.7. Miejscowość" nie może być puste
Pole "8.8. Kod Pocztowy" nie może być puste
Pole "8.9. Poczta" nie może być puste
Pole "8.10. Nr telefonu" jest puste
Pole "8.11. Nr faksu" jest puste
Pole "8.12. Adres e-mail" jest puste
Pole "8.13. Adres www" jest puste
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
10.1.1. Imię
10.1.2. Nazwisko
10.1.3. Stanowisko/Funkcja
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Pole "13.1 TYTUŁ OPERACJI" nie może być puste
Pole "13.2.1 CELE OPERACJI" nie może być puste
Pole "13.2.2 UZASADNIENIE ZGODNOŚCI Z CELAMI LSR I KRYTERIAMI WYBORU OPERACJI PRZEZ LGD" nie może być puste
Pole "13.3 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH LGD" nie może być puste
Pole "13.3 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH LGD" nie może być puste
Pole "13.3 KORZYSTANIE Z USŁUG DORADCZYCH LGD" nie może być puste
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Pole "14.2.1. Województwo" nie może być puste
14.2.1. Województwo
14.2.1. Województwo
14.2.4. Miejscowość
14.2.5. Kod pocztowy
14.2.6. Poczta
14.2.7. Ulica/oznaczenie działki
14.2.1. Województwo
14.2.2. Powiat
14.2.3. Gmina
Pole "14.2.2. Powiat" nie może być puste
14.2.2. Powiat
14.2.2. Powiat
Pole "14.2.3. Gmina" nie może być puste
14.2.3. Gmina
14.2.3. Gmina
Pole "14.2.7. Ulica/oznaczenie działki" nie może być puste
14.2.7. Ulica/oznaczenie działki
14.2.7. Ulica/oznaczenie działki
Pole "14.2.8. Nr domu" nie może być puste
14.2.8. Nr domu
14.2.8. Nr domu
Pole "14.2.4. Miejscowość" jest puste
14.2.4. Miejscowość
14.2.4. Miejscowość
Pole "14.2.5. Kod pocztowy" jest puste
14.2.5. Kod pocztowy
14.2.5. Kod pocztowy
Pole "14.2.6. Poczta" jest puste
14.2.6. Poczta
14.2.6. Poczta
Pole "14.1  Obszar, na którym będzie realizowana operacja" nie może być puste
Pole "14.1  Obszar, na którym będzie realizowana operacja" nie może być puste
Pole "14.1  Obszar, na którym będzie realizowana operacja" nie może być puste
14.2.8. Nr domu
Pole "14.2.9. Nr lokalu" jest puste
14.2.9. Nr lokalu
14.2.9. Nr lokalu
14.2.9. Nr lokalu
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie
02
04
06
08
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
Pole "14.3.1. Województwo" nie może być puste
14.3.1. Województwo
14.3.1. Województwo
14.3.4. Miejscowość
14.3.5. Kod pocztowy
14.3.6. Poczta
14.3.7. Ulica/oznaczenie działki
14.3.1. Województwo
14.3.2. Powiat
14.3.3. Gmina
Pole "14.3.2. Powiat" nie może być puste
14.3.2. Powiat
14.3.2. Powiat
Pole "14.3.3. Gmina" nie może być puste
14.3.3. Gmina
14.3.3. Gmina
Pole "14.3.7. Ulica/oznaczenie działki" nie może być puste
14.3.7. Ulica/oznaczenie działki
14.3.7. Ulica/oznaczenie działki
Pole "14.3.8. Nr domu" nie może być puste
14.3.8. Nr domu
14.3.8. Nr domu
Pole "14.3.4. Miejscowość" jest puste
14.3.4. Miejscowość
14.3.4. Miejscowość
Pole "14.3.5. Kod pocztowy" jest puste
14.3.5. Kod pocztowy
14.3.5. Kod pocztowy
Pole "14.3.6. Poczta" jest puste
14.3.6. Poczta
14.3.6. Poczta
Pole "14.1  Obszar, na którym będzie realizowana operacja" nie może być puste
Pole "14.1  Obszar, na którym będzie realizowana operacja" nie może być puste
Pole "14.1  Obszar, na którym będzie realizowana operacja" nie może być puste
14.3.8. Nr domu
Pole "14.3.9. Nr lokalu" jest puste
14.3.9. Nr lokalu
14.3.9. Nr lokalu
14.3.9. Nr lokalu
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
Pole "15. ZAKRES OPERACJI / Kategoria" jest puste
16.1. Etap I
Pole "16. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK)" nie może być puste
16. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK) - błędny miesiąc
16. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK) - błędny miesiąc
16. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK) - Data musi być późniejsza lub równa dacie systemowej
16. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK) - Data musi być późniejsza lub równa dacie systemowej
16. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA ETAPU (MIESIĄC/ROK) - Data musi być późniejsza lub równa dacie systemowej
Ogółem (w zł)
19.1. Łączna kwota otrzymanej i wnioskowanej pomocy
22.1. Koszty kwalifikowalne I etapu operacji
25.1. Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji
Wartośc w polu "25.1 Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji" musi być większa od wartości 0
Wartośc w polu "25.1 Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji" musi być większa od wartości 0
Wartośc w polu "25.1 Wnioskowana kwota pomocy I etapu operacji" musi być większa od wartości 0
false
27.1.3.1. Etap I
Kwota rozliczenia zaliczki dla etapu I
Kwota rozliczenia zaliczki dla etapu I
Pole "V. OPIS OPERACJI" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.1 Osoba fizyczna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.1 Osoba fizyczna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.1 Osoba fizyczna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [2]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [2]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [2]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.3 Wspólnicy spółki cywilnej" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.3 Wspólnicy spółki cywilnej" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.3 Wspólnicy spółki cywilnej" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [5]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [5]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [5]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.4 Osoba prawna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.4 Osoba prawna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.4 Osoba prawna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [6]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [6]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [6]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [7]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [7]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [7]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [8]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [8]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ odpowiedz [8]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.5 Osoba prawna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.5 Osoba prawna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.5 Osoba prawna" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.6 Jednostka samorządu terytorialnego" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.6 Jednostka samorządu terytorialnego" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / A. Załączniki dotyczące wnioskodawcy/ A.6 Jednostka samorządu terytorialnego" nie może być puste
VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [12] nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [13]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [13]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [13]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [14]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [14]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [14]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15a] " nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15a] " nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15a] " nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15b]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15b]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [15b]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [16]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [16]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [16]" nie może być puste
false
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18a]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18a]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18a]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18b]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18b]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / B. Załączniki wspólne dla wnioskodawców/ odpowiedz [18b]" nie może być puste
false
false
false
false
false
false
false
false
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [26]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [26]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [26]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [27]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [27]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / C. Załączniki dotyczące robót budowlanych / odpowiedz [27]" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / D. Inne załączniki" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / D. Inne załączniki" nie może być puste
Pole "VIII. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH / D. Inne załączniki" nie może być puste
false
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