
Załącznik nr 1 do ogłoszenia o naborze wniosków 5/2018 

 
 

Dokumenty niezbędne do weryfikacji wniosku: 
 
1. Wniosek w postaci dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku 

danych (jeśli dotyczy). 
 
A. Załączniki dotyczące podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. 
 
1. Dokument tożsamości – kopia (załącznik obowiązkowy). 
 
2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR – oryginał 

lub kopia (załącznik obowiązkowy). 
 
3. Zaświadczenie wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez: 
 

3.1. Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w 

ewidencji osób ubezpieczonych – oryginał (załącznik obowiązkowy), 
 

albo 
 

3.2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające 
 
fakt 

 
podlegania 

 
ubezpieczeniu społecznemu – oryginał (załącznik obowiązkowy). 

 
4.1. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji podmiotów – kopia, albo 
 
4.2. Zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów – kopia, 

albo 
 
4.3. Wniosek o wpis do ewidencji producentów – kopia (załącznik obowiązkowy). 
 
5. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości – załącznik 

obowiązkowy w przypadku, gdy realizacja operacji obejmuje zadania trwale związane z 

nieruchomością - oryginał lub kopia (jeśli dotyczy). 
 
6. Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza(-y) lub 

współposiadacza(-y) nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji, jeżeli 

operacja jest realizowana na terenie nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub 

będącej przedmiotem współwłasności - załącznik obowiązkowy w przypadku gdy realizacja 

operacji obejmuje zadania trwale związane z nieruchomością – oryginał sporządzony na 

formularzu udostępnionym przez UM (jeśli dotyczy). 
 
7. Biznesplan – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (załącznik 

obowiązkowy). 
 
8. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o nie uzyskaniu pomocy de 

minimis – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM (jeśli dotyczy). 
 
9.1. Informacja podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o uzyskanej pomocy de 

minimis – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez UM - kopia (jeśli 

dotyczy), albo 



9.2 Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis lub Zaświadczenie(-a) o pomocy de minimis w 

rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy otrzymał w 

roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w okresie 2 poprzedzających go lat – kopia (jeśli 

dotyczy). 
 

10. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – oryginał 

(załącznik obowiązkowy). 
 
11. Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy). 
 
12. Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia kosztów – w 

przypadku dostaw, usług, robót budowlanych, które nie są powszechnie dostępne – oryginał 

lub kopia (jeśli dotyczy). 
 

B. Załączniki dotyczące robót budowlanych. 
 

1. Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia (jeśli dotyczy). 
 
2. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia 

operacji (w przypadku, gdy projekt budowlany nie jest przedkładany) – oryginał lub kopia 

(jeśli dotyczy). 
 

C. Inne załączniki dotyczące operacji (jeśli dotyczy). 
 


