
 
 

 

Wykaz dokumentów niezbędnych do wyboru operacji,   

które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach Osi 3,  

ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, tzw. małych projektów 

oraz weryfikacji spełniania kryteriów wyboru operacji,  

określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju  

Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska 

 

1. Wniosek wraz z następującymi załącznikami: 

A.  Załączniki dotyczące Wnioskodawcy 

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

1. Dokument tożsamości – części dotyczące danych osobowych – kopia* 

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 

       A.2. Wspólnicy spółki cywilnej - dodatkowo: 

3.  Umowa spółki cywilnej – kopia* 

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* 

A.3.  Osoba prawna (inna niż oznaczona 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. 

5. Aktualny albo pełny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – 

oryginał lub kopia* 

     lub  

     wydruk z Krajowego Rejestru Sądowego dostępnego w postaci elektronicznej na 

stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości, wykonany nie wcześniej niż 

3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – podpisany przez 

osobę uprawnioną do reprezentowania Wnioskodawcy. 

6.  Statut lub umowa- oryginał lub kopia* 

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* 

A.4. Osoba prawna lub 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 

       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* 

 



 
 

 

 

A.5. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województwa oraz 

wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 

9. Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki samorządu 

terytorialnego - kopia* 

10. Uchwała o powołaniu skarbnika - kopia* 

 

B.  Załączniki wspólne dla Wnioskodawców 

1. 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 2004 r. Nr 10, poz. 

76 z późn. zm) - kopia* 

2. Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta - oryginał sporządzony 

na formularzu udostępnionym przez UM – jeśli dotyczy wnioskodawcy 

3. Dokument potwierdzający tytuł prawny  do  nieruchomości,  na której  realizowana 

będzie operacja – jeśli dotyczy operacji – kopia * 

 

C. Załączniki dotyczące robót budowlanych – jeśli dotyczą operacji 

1. Kosztorys inwestorski - oryginał albo kopia* 

2. Szkice sytuacyjne  oraz rysunki charakterystyczne - oryginał albo kopia* 

 

  D.  Dodatkowe załączniki: 

1. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych - jeśli dotyczy 

wnioskodawcy – oryginał 

2. Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na obszarze objętym Lokalną 

Strategią Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska  – jeśli dotyczy 

wnioskodawcy - oryginał 

  

UWAGA !! 

Dodatkowych załączników wymaganych przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania 

Gościnna Wielkopolska” nie należy wpisywać do wykazu załączników  we Wniosku                          

o przyznanie pomocy. 

 
 

*kopie dokumentów składanych wraz z wnioskiem powinny być potwierdzone za zgodność                          

z oryginałem zgodnie z informacją dotyczącą potwierdzania dokumentów zawartą w formularzu 

wniosku. 
 


