
 

WWyykkaazz  ddookkuummeennttóóww      

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, iż w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku 

o przyznanie pomocy wnioskodawca nie był wpisany do ewidencji działalności gospodarczej 

4. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu mikroprzedsiębiorcy 

5. Oświadczenie Wnioskodawcy o uzyskanej pomocy de minimis  

6. Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości o wyrażeniu zgody na realizację 

operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością (...) 

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  
 

7. Materiał pomocniczy ułatwiający określenie statusu przedsiębiorstwa -  Poradnik dla 
przedsiębiorców pt. "Nowa definicja MŚP" – 

8. Wykaz gwarantów 
9. Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie formularza - pkt.8 (opracowany przez Polską 

Agencję Rozwoju przedsiębiorczości we współpracy z Ministerstwem Rozwoju 
Regionalnego) 

10. Wzór zapytania ofertowego 
11. Szablon- wyliczanie momentu bazowego 
12. Wykaz działalności gospodarczych, w których zakresie może być przyznana pomoc  

w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla operacji, które 
odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw" 
 
 
 
 
 



 

 
 

AKTY PRAWNE:  

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 marca 2013 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. poz.339) 

2. 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)  

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 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 55, poz. 335)  

4. 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)  

5. 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)  

oraz  
 rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 grudnia 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego 
programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. z 2013 r.,  poz. 63) 

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 marca 2012 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. poz. 302)  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2011 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 186, poz. 1104)  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 sierpnia 2010 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (dz. u. nr 158, poz. 1067)  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 27 kwietnia 2009 r. zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty 
pomocy finansowej w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 71, poz. 613)  

 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie 
szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania 
"Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich 
na lata 2007 - 2013 (dz. u. nr 138, poz. 868)  

 

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Partnerstwo Sowiogórskie” 


