
 

 

WWyykkaazz  nniieezzbbęęddnnyycchh  ddookkuummeennttóóww  ddoo  wwyybboorruu  ooppeerraaccjjii  pprrzzeezz  

  LLookkaallnnąą  GGrruuppęę  DDzziiaałłaanniiaa  „„PPaarrttnneerrssttwwoo  SSoowwiiooggóórrsskkiiee””    

1. Wniosek o przyznanie pomocy  

2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy 

 

Załączniki do wniosku  

 

1. Ekonomiczny Plan Operacji (EPO) 

2. Instrukcja wypełniania EPO 

3. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy 

4. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na 

realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...) 

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  

6. Oświadczenie Wnioskodawcy podejmującego wykonywanie działalności gospodarczej 

7. Wzór gwarancji  

8. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - 

załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz. U. 

Nr 53 poz. 311) 

9. Oświadczenie Beneficjenta dla ARiMR  

10. Zobowiązanie Beneficjenta dla LGD  

 

Dokumenty dodatkowe 

 

1. Procedura oceny wniosków 
2. Lokalne kryteria wyboru operacji „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 
3. Wzór karty oceny zgodności operacji z celami LSR „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 
4. Wzór karty oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru „Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw”. 
5. Procedura odwołania 
6. Wniosek o ponowne rozpatrzenie projektu. 

 

  
ORAZ:  

  

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2011 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 62, poz. 319) 

2. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/24%20marca%202010.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/24%20marca%202010.pdf


 

finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 55, poz. 335) 

 

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy 

finansowej w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 50, poz. 402) 

 

4. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach 

działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 139, poz. 883) 

5. Komunikat Prezesa ARiMR w sprawie możliwości dokonywania zmian we wnioskach  

o przyznanie pomocy albo w zakresie postanowień wynikających z umów przyznania pomocy 

zawartych przed dniem 6 kwietnia 2011 roku w ramach: 

o działania 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz 

o działania 413_312 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Tworzenie  

i rozwój mikroprzedsiębiorstw" 

 

 
 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” 
  

  

  

  

  

  

 

 

http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/24%20marca%202009.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/24%20marca%202009.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/24%20marca%202009.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/24%20marca%202009.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/17%20lipca%202008.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/17%20lipca%202008.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/17%20lipca%202008.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/17%20lipca%202008.pdf
http://www.nasza.barycz.pl/imgekoprojekty/file/dokumentacja%20dla%20poszczeg%C3%B3lnych%20operacji%2017_01_2011/TIRM/17%20lipca%202008.pdf

