
Lista dokumentów związanych z naborem nr 1/2018: 
 
1. Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2018 
Wykaz załączników do ogłoszenia: 
2. Załącznik nr 1 Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki 
3. Załącznik nr 2 do ogłoszenia: KARTA WERYFIKACJI ZGODNOŚCI Z LSR 
4. Załącznik nr 3 Karta oceny według lokalnych kryteriów wyboru 

5. Załącznik nr 4 do ogłoszenia: Lokalne kryteria wyboru wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie 
danego kryterium 

Dokumenty do wypełnienia przez wnioskodawców wraz z instrukcjami: 
6. Wniosek o Przyznanie Pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych 
oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 (v3z) 

7. Instrukcja wypełniania Wniosku o Przyznanie Pomocy  
8. Biznesplan W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 
podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–
2020 (v3z) 

9. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu. 
10. Biznesplan – pomocnicze tabele obliczeniowe 
11. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa. 
12. Zasady wypełniania oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości 

przedsiębiorstwa. 
13. Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. 
14. Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (jeśli dotyczy) 
Pozostałe dokumenty związane z naborem: 

15. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania na rzecz 
zrównoważonego rozwoju gmin Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – LIDER 
A4 na lata 2015-2022 

16. Regulamin Rady Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Gmin Kąty 
Wrocławskie, Kobierzyce, Siechnice, Żórawina, Domaniów – Lider A4” 

17. Procedura wyboru operacji w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014–2020 

18. Wzór umowy o przyznaniu pomocy (v6z) 
19. Wniosek o Płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz 

podejmowania działalności gospodarczej 
20. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu wraz z instrukcją 
21. Instrukcja wypełniania Wniosku o Płatność. 
22. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 24 września 2015 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  
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