
Załącznik nr 4 

do Procedury obsługi operacji w ramach projektów grantowych 

 

 Karta weryfikacji załączników do wniosku 

 

Lp. Nazwa załącznika Liczba Tak* Nie* ND* 

A. Osoba fizyczna: 

1. Dokument tożsamości – kopia
1     

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 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy – oryginał 
lub kopia

1 

    

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

1. Statut jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o 
przyznanie pomocy 

    

2. 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  

    

3. Dokument (-y) określający (-e) lub potwierdzający (-e): zdolność prawną oraz 
posiadanie siedziby lub oddziału na obszarze objętym LSR  

    

C. Załącznik dotyczący jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w imieniu której występuje 
jednostka macierzysta 

1. Dokument potwierdzający funkcjonowanie koła, sekcji w ramach struktury 
organizacyjnej jednostki macierzystej – kopia

1 
    

D. Załączniki wspólne: 

1. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów (nadany numer 
identyfikacyjny, albo 

Wniosek o wpis do ewidencji producentów 

- kopia
1 

    

2. Informacja o posiadaczu numeru identyfikacyjnego producenta  

(na formularzu udostępnionym przez LGD) - oryginał 

    

3. Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi 
przepisami – oryginał albo kopia

1 
    

4. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – (dotyczy 
projektów inwestycyjnych) - oryginał lub kopia

1 
    

5. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) nieruchomości, że wyrażają on(i) 
zgodę na realizację zadania, jeżeli zadanie jest realizowane na terenie nieruchomości 
będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności – załącznik 
obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja grantu obejmuje zadania trwale związane z 
gruntem lub wyposażenie – oryginał na formularzu udostępnionym przez LGD 

    

6. Kosztorys inwestorski  lub uproszczona kalkulacja kosztów  

– (w przypadku projektu budowlanego) - oryginał 

    



7. Szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne  

– (w przypadku projektu o charakterze budowlanym ) - oryginał 

    

8. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał albo kopia
1     

9. Dokumenty potwierdzające dokonanie rozeznania cenowego w dowolnej formie (np. 
wydruki z Internetu, oferty sprzedawców, katalogi, notatki z przeprowadzonego 
rozeznania cenowego, itp. – oryginały lub kopie

1 

    

10. decyzja o pozwoleniu na budowę – oryginał lub kopia     

11. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi – kopia
1
, 

wraz z: 
oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał, 
albo 

potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego 
zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia 

    

12. Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje i inne dokumenty potwierdzające spełnienie 
warunków powierzenia grantu ( w przypadku, gdy ich uzyskanie jest wymagane przez 
odrębne przepisy – oryginały lub kopie

1
  

    

 

13. 

Dokumenty potwierdzające, że podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy:  

a. posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, 
które zamierza realizować (kopia), lub 

    

b. posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować 
(kopia), lub 

    

c. posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza 
realizować, jeżeli jest osobą fizyczną (kopia), lub 

    

d. wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza 
realizować (kopia) 

    

Inne załączniki: 

1.      

2.      

3.      

 

 

Data   

Imię i nazwisko pracownika Biura LGD podpis pracownika Biura LGD 

 

 

 

 

 

 

 

Data podpis Przewodniczącego Rady 

 

 

 

 

 

 

 

*Właściwą odpowiedź należy zaznaczyć znakiem „X” w odpowiednim polu 

 


