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O tym trzeba pamiętać! Nabór 20/2019 

W związku ze zbliżającym się naborem nr 20/2019 na działanie „Rozwój działalności gospodarczej z 

wyłączeniem działalności związanej z turystyką lub rekreacją” zwracamy uwagę wnioskodawcom na 

podstawowe obowiązkowe elementy procedury naboru 

1. Wniosek składa się w biurze LGD osobiście w godzinach pracy biura (pon-pt, w godz. 8-16) 

Jeżeli wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku osobiście, powinien sporządzić 

oświadczenie, w którym upoważnia inną osobę (imię, nazwisko, nr dowodu osobistego) do złożenia 

tego konkretnego wniosku o przyznanie pomocy w LGD „Trzy Krajobrazy” 

 

2. Wniosek z załącznikami sporządza się w trzech jednakowych egzemplarzach. 

 

Dwa egzemplarze zawierają kopie obowiązkowych dokumentów, które nie są elementami samego 

wniosku (np. wydruki DRA, kopia dowodu tożsamości, itp.)  

oraz oryginały załączników, które stanowią element wniosku (biznesplan, oświadczenie o wielkości 

przedsiębiorstwa, oświadczenia de minimis itp.) 

 

Trzeci egzemplarz zawiera wszystkie oryginalne dokumenty, które służą do potwierdzenia za 

zgodność kopii (ten egzemplarz zostaje u wnioskodawcy) 

 

Dwa egzemplarze wniosku wraz z załącznikami zostają w LGD. 

 

3. Należy zwrócić szczególną uwagę na dołączenie do wniosku wszystkich wymaganych załączników 

zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o pomoc. 

 

4. Należy pamiętać o wypełnieniu i załączeniu do wniosków oryginalnie podpisanych formularzy 

informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis link: 

https://trzykrajobrazy.pl/wp-

content/uploads/2018/09/formularz_informacji_przedstawianych_przy_ubieganiu_sie_o_pomoc_

de_minimis-rozporzadzenie_ke_nr_360_2012_obowiazuje_od_dnia_15112014.xlsx 

 

5. Bardzo ważnym załącznikiem jest również dokument potwierdzający nadanie numeru 

identyfikacyjnego producenta rolnego (nadawany przez ARIMR w Pruszczu Gdańskim) 

 

6. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, w przypadku nie posiadania siedziby lub 

oddziału na obszarze LGD powinny załączyć do wniosku zaświadczenie o zameldowaniu z właściwej 

ewidencji ludności na terenie objętym LSR 

 

7. Należy zwrócić szczególną uwagę na wypełnianie wniosku i biznesplanu.  Każde pole powinno być 

wypełnione. 

 

8. Proszę zwrócić uwagę na załącznik: oświadczenie RODO – należy wypełnić, podpisać  i dołączyć w 

oryginale do dwóch egzemplarzy wniosku o pomoc. 
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