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Załącznik nr 1  do Procedury wyboru i oceny grantobiorców  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  

„Płaskowyż Dobrej Ziemi”  
 
  

 
WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU 

składany do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 
w związku z naborem wniosków ogłoszonym w ramach realizacji projektu grantowego pod nazwą:  

 
…………………………………………………………………………. 

 
……………………………………………………………………………. 

 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich                                            
na lata 2014 – 2020 dla operacji realizowanych w ramach projektu grantowego. 

 
 
 
 

………………………………………………………………… 
Znak sprawy (wypełnia LGD) 

 

 
 
 

……………………………………………………………. 
Potwierdzenie przyjęcia przez LGD 

Oznaczenie naboru (wypełnia LGD, zgodnie z ogłoszeniem umieszczonym  
na stronie internetowej LGD): 

 
………………………………………………………………………………………. 

 

 

I. Nazwa LGD 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 

 

I.1 NIP I.2 REGON I.3 KRS I.4 Numer 
identyfikacyjny 

748-15-38-170 160113119 0000269783 062956261 

 

I.5 Adres siedziby LGD 

ul. Wojska Polskiego 21, 48-100 Kietrz 
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I.6 Nr telefonu I.7 Nr faksu I.8 Adres e-mail 

77 485 43 04 

 

77 485 45 03 biuro.plaskowyzlgd@o2.pl 

I.9 Adres strony internetowej 

www.plaskowyz.pl 

 

OZNACZENIE WNIOSKODAWCY 

II.1    Status prawny (proszę zaznaczyć właściwe pole) 

 Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej 

 Organizacja pozarządowa 

 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie 
grantu ubiega się osoba prawna  powiązana organizacyjnie z ta jednostką. 

 Jednostka sektora finansów publicznych (tj. podmiot, który wykonuje zadania publiczne i jest 
finansowany ze środków publicznych) 

 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 
prawną działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o 
stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności 
sumienia i wyznania , np. parafie, związki wyznaniowe. 

II.2. Pełna nazwa Wnioskodawcy/ Imię i Nazwisko 

(w przypadku, gdy o grant ubiega się jednostka organizacyjna wyodrębnioną w strukturze osoby 
prawnej wskazać w pierwszej kolejności pełną nazwę osoby prawnej łamaną przez nazwę jednostki 
organizacyjnej. W dalszej części wniosku w takiej sytuacji należy podawać dane dotyczące osoby 
prawnej, a jeżeli odrębne dane zostały przypisane również do jednostki organizacyjnej, po znaku „/” 
należy podać dane jednostki organizacyjnej np. „NIP: 123456 / 54321”. 
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II.3. NIP II.4. REGON II.5. KRS II.6. Numer 
identyfikacyjny nadany 

zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 18 

kwietnia 2003 r. o 
krajowym systemie 

ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw 
rolnych oraz ewidencji 
wniosków o przyznanie 

płatności 
 
 
 

   

II.7. Adres siedziby Wnioskodawcy (w przypadku jednostek organizacyjnych wyodrębnionych w 
strukturze osoby prawnej, ubiegających się o przyznanie grantu, wskazać siedzibę jednostki 
organizacyjnej a następnie wskazać również adres siedziby osoby prawnej) 

 
 
 
 

II.7.1. Numer/-y telefonu/-ów wnioskodawcy  II.7.2. Adres e- mail wnioskodawcy  

 
 
 

 

II.8. Adres do korespondencji (jeżeli jest inny niż adres siedziby. W przeciwnym wypadku należy 
wstawić „ - ” ) 

 
 
 
 

II.8.1. Numer telefonu II.8.2. Adres e-mail 

 
 
 

 

II.9. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy  

II.9.1. Imię II.9.2. Nazwisko II.9.3. Funkcja 
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II.10. Dane osoby uprawnionej do kontaktu 

II.10.1. Imię II.10.2. Nazwisko 

 
 
 

 

II.10.3. Numer telefonu II.10.4 Adres e-mail 

 
 
 

 

II.11 Dane pełnomocnika (jeżeli dotyczy) – imię nazwisko/adres pocztowy/adres poczty 
elektronicznej: 

 

III. Korzystanie z doradztwa  
TAK                                                                                           NIE 

 
 

III.1. Rodzaj doradztwa 
 
 
 
 

 

IV. Identyfikacja zadania 

IV.1. Tytuł zadania 

 
 
 

IV.2. Czas realizacji zadania (Proszę podać przedział czasowy w formacie od MM-RRRR do MM-RRRR) 

 
 

 
IV.3. Miejsce realizacji zadania (Proszę o podanie nazwy miejscowości/gminy, na terenie której 
będzie realizowana operacja) 

 
 
 

IV.4. Opis realizacji zadania 
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IV.5.1. Uzasadnienie zgodności zadania z celami projektu grantowego, określonymi w ogłoszeniu o 
naborze wniosków o powierzenie grantów 

 

 

 

 

 

 

 

IV.5.2. Uzasadnienie zgodności zadania z zakresem tematycznym projektu grantowego, określonym w 
ogłoszeniu o naborze wniosków o powierzenie grantów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV.6. Planowane do osiągnięcia wskaźniki zadania 
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IV.7. Harmonogram realizacji zadania 

IV.7.1 Nazwa działania (Zgodna z zestawieniem 
rzeczowo - finansowym) 

IV.7.2. termin realizacji (Proszę wskazać w 
formacie MM-RRRR) 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

V. Plan finansowy zadania (kwoty należy zaokrąglać w dół do pełnych złotych) 

V.1. Razem wartość zadania  

V.2. Wartość grantu, o jaki ubiega się grantobiorca  

V.3.Poziom dofinansowania do zadania (wartość 
grantu / wartość zadania x 100%) 

 

V.4.1. Koszty określone w § 17 ust.1 
rozporządzenia z wyłączeniem wkładu 
niepieniężnego oraz kosztów ogólnych 

 

V.4.2. Wartość wkładu niepieniężnego, w tym:  
 
 

a) Koszty pracy oraz usług świadczonych 
nieodpłatnie 

 

b) Koszty udostępnienia ziemi, 
nieruchomości      i sprzętu lub surowców 

 

V.4.3. Koszty ogólne (nieprzekraczające 10% 
pozostałych kosztów kwalifikowalnych zadania 
grantowego) 

 
 
 

V.5. Koszty realizacji operacji razem (suma kwot  
V.4.1. – V.4.3.) 
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VI. Limit  w latach 2014- 2020 (zł) przysługujący grantobiorcy 
zgodnie z przepisami rozporządzenia 

 

VII. Pozostały limit grantów do wykorzystania w latach 2014 – 2020 
(zł) (uwzględniający wszystkie już realizowane zadania w ramach 
projektów grantowych). 

 
 
 

 

VIII. Czy wnioskodawca ubiega się o przyznanie zaliczki1  
 
 

TAK NIE 
 
 
 

 

IX. Wnioskowana kwota zaliczki / wyprzedzającego finansowania 
(zł) 

 

 

                                                           
1 Jeżeli LGD nie przewiduje zaliczkowania zadań, pole we wniosku zostanie przekreślone przez LGD automatycznie 
(wniosek opublikowany na stronie będzie zawierał akie przekreślenie) 
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X. Zestawienie rzeczowo – finansowe operacji 

L.p. Wyszczególnienie zakresu rzeczowego Mierniki rzeczowe Koszty kwalifikowane 
operacji (zł) 

Źródło przyjętej ceny 
(adres strony 

internetowej, oferta, 
notatka z rozeznania 
cenowego, katalog) 

Jedn. 
miary 

Ilość 
(liczba) 

Ogółem w tym 
VAT 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 

I. Koszty określone w § 17 ust.1 rozporządzenia z wyłączeniem wkładu niepieniężnego oraz kosztów ogólnych, w tym: 

 

 

A.   

1.       

2.       

3.       

Suma A    

B.       

1.       

2.       
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3.       

Suma B    

SUMA I    

II. Wartość wkładu niepieniężnego, w tym:  

A. Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie      

1.       

2.       

Suma A    

B. Koszty udostępniania ziemi, nieruchomości i sprzętu lub surowców      

1.       

2.       

Suma B    

Suma II    
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III. Koszty ogólne w tym:  

1.       

2.       

Suma III    

Suma kosztów kwalifikowanych operacji (I+II+III)    
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X. Załączniki 

L.p. Nazwa załącznika Liczba TAK ND 

Osoba fizyczna: 

1. Dokument tożsamości - kopia    

2. Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu 
stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został 
wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru 
dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w 
sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, 
uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z 
którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy 
jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, 
wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku 
o przyznanie pomocy  – oryginał   

   

Osoba prawna/jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną:  

3. Statut osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie 
posiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie 
pomocy – kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
pracownika LGD 

   

4. Dokument potwierdzający osobowość prawną oraz posiadanie 
przez Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na 
obszarze objętym LSR (odpis/wydruk z KRS/innego rejestru) 

   

5. 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 o przyznanie pomocy – 
oryginał lub kopia 

 

   

Jednostka samorządu terytorialnego: 

6 Dokument potwierdzający prawo do reprezentowania jednostki 
samorządu terytorialnego – kopia potwierdzona za zgodność z 
oryginałem przez pracownika LGD 
 

   

Instytucja kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego: 

7. Zaświadczenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego 
potwierdzające dane osób reprezentujących instytucję kultury, 
wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem wniosku o 
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przyznanie pomocy – oryginał 
 

8. Statut - kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
pracownika LGD 
 

   

Załączniki wspólne: 

9. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów albo 
Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w 
przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, 
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o 
przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze 
identyfikacyjnym w ewidencji producentów – oryginał lub kopia 
potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD 

   

10. Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o 
przyznanie pomocy : 
a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze  
podobnym do zadania, na realizację którego zamierza uzyskać 
grant – kopia lub  
b. posiada zasoby odpowiednie do realizacji zadania, na który  
zamierza uzyskać grant – kopia lub 

c. posiada kwalifikacje odpowiednie do realizacji zadania, na 
który  zamierza uzyskać grant, jeżeli jest osobą  fizyczną  – kopia  

   

11. Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na 
której realizowana będzie operacja – (w przypadku projektu 
inwestycyjnego – dokument potwierdzający, że miejsce realizacji 
operacji jest własnością podmiotu ubiegającego się o 
dofinansowanie, jeśli nie – prawo do dysponowania 
nieruchomością przez okres realizacji operacji i okres trwałości 
projektu – umowa użyczenia, dokument potwierdzający 
dysponowanie gruntem) – oryginał lub kopia potwierdzona za 
zgodność z oryginałem przez pracownika LGD 

   

Inne załączniki: 

12. Umowa partnerska lub list intencyjny potwierdzający udział co 
najmniej jednego partnera ze wskazaniem zakresu zadań mu 
powierzonych. 

   

13. Dokumenty potwierdzające uzasadnienie planowanych do 
poniesienia kosztów zadania 

   

14.     

15.     

16.     

17.     
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18.     

19.     

20.     

21.     

RAZEM DOŁĄCZONYCH ZAŁĄCZNIKÓW (WYPEŁNIA LGD)  

 

XI. Oświadczenia i zobowiązania wnioskodawcy 

1. Wnioskuję o przyznanie grantu w wysokości …………………………………………………….. zł 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. zł 

2. Wnioskuję o wypłatę zaliczki na poczet kosztów kwalifikowanych zadania w wysokości 

………………………………………………. zł 

Słownie: …………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 

3. Oświadczam, że: 

a) Zapoznałem się procedurą wyboru i oceny grantobiorców a tym samym znane mi są zasady 
przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu, w szczególności związanych z 
prefinansowaniem grantu. 

b) Koszty kwalifikowane operacji nie są współfinansowane z innych środków publicznych, z 
wyłączeniem przypadku realizacji operacji przez jednostkę sektora finansów publicznych lub 
organizację pożytku publicznego 

c) Nie prowadzę działalności gospodarczej. 

d) Nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 
6 rozporządzenia 640/2014 

e) 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), na 
podstawie prawomocnego orzeczenia sądu. 

f) Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 
sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922) 

g) Informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem 
prawnym i faktycznym; znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 
297 §1 Kodeksu karnego. 

h) Umożliwię  przedstawicielom LGD lub innym uprawnionym podmiotom, dokonania kontroli 
dokumentacji związanej z realizacją operacji oraz zastosowania zleceń pokontrolnych na 
zasadach wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz umowy o 
powierzeniu grantu, którą zawrę z LGD. 
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i) Zobowiązuję się informowania o przyznanej pomocy otrzymanej zgodnie z Ustawą z dnia 20 
lutego 2015r. 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 oraz zgodnie z warunkami określonymi w Księdze 
wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

j) Zobowiązuję się do prowadzenia rachunkowości w sposób wyodrębniony tj. do prowadzenia 
wyodrębnionej dokumentacji finansowo – księgowej i ewidencji księgowej operacji, zgodnie z 
zasadami wynikającymi z ustawy o rachunkowości w sposób umożliwiający identyfikację 
poszczególnych operacji księgowych; 

k) Wnioskodawca 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. Jednocześnie  zobowiązuję/my się do zwrotu zrefundowanej w 
ramach w/w Projektu kwoty poniesionego podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki 
umożliwiające odzyskanie tego podatku. 

 

 

 

 
 
 
 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

 

 
 
 
 

…………………………………………………….. 
Podpis wnioskodawcy 
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Decyzja Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w sprawie wyboru operacji (rubryki na tej 
stronie wypełnia wyłącznie LGD) 

XII. Korzystanie z doradztwa LGD      
TAK                                                                                           NIE 

 
 

XIV.1. Rodzaj doradztwa 
 
 

 
 

Uchwała Rady Stowarzyszenia LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” w sprawie wyboru operacji 

1. Data podjęcia uchwały  

  -   -     
 

2. Numer uchwały  

 
 

3. Operacja została wybrana do dofinansowania 

   

                     TAK            NIE 

4. Kwota przyznania pomocy 

 

 

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… zł 

 

 
 
 

……………………………………………………… 
miejscowość, data 

 
 
 

……………………………………………………………… 
Podpis i pieczęć LGD „Płaskowyż Dobrej Ziemi” 
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