
1. DANE IDENTYFIKACYJNE LGD

4.6 Miejscowość 4.7 Ulica

5.4 Kod pocztowy 5.5 Poczta

5.2 Powiat

4.1 Województwo 4.2 Powiat 4.3 Gmina

4.11 Faks4.8 Nr domu 4.9 Nr lokalu

4.4 Kod pocztowy 4.5 Poczta

4. Adres siedziby LGD

WOW_LGD_DZ

Data przyjęcia i podpis (wypełnia UM)Znak sprawy (wypełnia UM)

Potwierdzenie przyjęcia przez SW

/pieczęć/

I. IDENTYFIKACJA LGD

1.1 Nazwa LGD 1.2 Numer identyfikacyjny

1.3 Numer KRS

5.12 E-mail

5.7 Ulica5.6 Miejscowość

-

4.10 Telefon

5.3 Gmina5.1 Województwo

-

5.10 Telefon 5.11 Faks

3.1 Nazwisko

4.13 Adres strony www

5.8 Nr domu 5.9 Nr lokalu

5. Adres do korespondencji 

2. OBSZAR OBJĘTY LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU (LSR) 

1.5 Numer umowy ramowej

1.4 NIP

-

4.12 E-mail

1.6 Data zawarcia  umowy ramowej

WNIOSEK O WYBÓR LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA 

DO REALIZACJI LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
 
w zakresie dodatkowych zadań 

w ramach PROW 2007 - 2013
1

3.2 Imię/Imiona 3.3 Pełniona funkcja 

2.1 Całkowita powierzchnia obszaru LSR (w km
2
)

-

3. DANE OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO REPREZENTOWANIA LGD

Lp.

1
 W celu poprawnego wypełnienia formularza wniosku - LGD powinna zapoznać się z informacjami zawartymi w Instrukcji wypełniania wniosku o wybór 

lokalnej grupy działania (LGD) do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w zakresie dodatkowych zadań w ramach PROW 2007-2013 oraz z 

obowiązującym prawem.
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, zł

, zł

, zł

, zł

, zł

6.10 Ulica

7.3 Telefon

do 70%

7.5 E-mail

7.1 Nazwisko 7.2 Imię/Imiona 

Kwota stanowiąca sumę wnioskowanych kwot pomocy finansowej w ramach 

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , ustalonych według 

stanu na dzień ogłoszenia konkursu na wybór LGD do realizacji LSR w 

zakresie dodatkowych zadań oraz na podstawie wniosków o przyznanie tej 

pomocy obejmujących operacje wybrane przez LGD, które mieszczą się w 

ramach limitu dostępnych środków wskazanych w informacji o możliwości 

składania wniosków o przyznanie tej pomocy

Maksymalny limit środków na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań 

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju , przysługujący 

LGD

działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

odsetek jaki stanowi kwota z pola 8.3.1 w stosunku do kwoty z pola 8.1 

wniosku

powyżej 70%

6.14 Faks6.11 Nr domu

6.9 Miejscowość

6.3 Stanowisko/Funkcja

6.5 Powiat6.4 Województwo

6.1 Nazwisko/Nazwa 6.2 Imię/Imiona

6. Dane pełnomocnika LGD

6.15 E-mail

7. Dane osoby uprawnionej do kontaktu

8.3.2

8.3.1.1.
%

Łączna wnioskowana przez LGD kwota środków na realizację LSR w zakresie 

dodatkowych zadań

8.3.1.2 przedział %, w którym znajduje się ten odsetek (należy zaznaczyć X)

działanie 431 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie 

umiejętności i aktywizacja (koszty bieżące)

Odsetek jaki stanowi kwota z pola 8.3.2 w stosunku do kwoty z pola 8.3.1 

wniosku

8.3.1

%

8.3.2.1

8.1

8.3

8.2

7.4 Faks

6.8 Poczta

II. BUDŻET NA REALIZACJĘ LSR W ZAKRESIE DODATKOWYCH ZADAŃ

6.6 Gmina

-

6.12 Nr lokalu 6.13 Telefon

6.7 Kod pocztowy

w tym na:
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Zestawienie naborów wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju (załącznik nieobowiązkowy)

- oryginał sporządzony na formularzu załączonym do wniosku

Tak

Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o 

możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju,  z podziałem na półrocza (dotyczy realizacji LSR w zakresie 

dodatkowych zadań) (załącznik obowiązkowy) 

- oryginał sporządzony na formularzu załączonym do wniosku

NDZałączniki do wniosku
Liczba 

załączników

Zestawienie informacji o posiedzeniach organu decyzyjnego LGD dotyczących wyboru 

operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju /odwołania od 

rozstrzygnięć organu decyzyjnego LGD w sprawie wyboru operacji w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (załącznik nieobowiązkowy) 

- oryginał sporządzony na formularzu załączonym do wniosku

III. INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH

Lp. Nazwa 

Projekt zmiany lokalnej strategii rozwoju (załącznik obowiązkowy)

- oryginał 

Pełnomocnictwo (załącznik obowiązkowy, o ile dotyczy) 

- oryginał

Planowane limity na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań (załącznik obowiązkowy)

- oryginał sporządzony na formularzu załączonym do wniosku

Dokument(y) potwierdzający(e) współdziałanie z innymi LGD w ramach organizacji 

zrzeszającej LGD (załącznik nieobowiązkowy) 

- kopia* 

Protokoły z posiedzeń organu decyzyjnego LGD dotyczących wyboru operacji w ramach 

działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / odwołania od rozstrzygnięć organu 

decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju lub inne dokumenty zawierające wskazanie członków / osób 

reprezentujących członków organu decyzyjnego LGD biorących udział w ww posiedzeniach 

tego organu (załącznik nieobowiązkowy) 

- kopia*

Dokument(y) określający(e) skład organu decyzyjnego LGD, obowiązujący dla danego 

naboru wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju (załącznik 

nieobowiązkowy) 

- kopia*

Dokument(y) potwierdzający(e) udział LGD w charakterze wystawcy na targach, ze 

wskazaniem miejsca, w którym odbywały się targi (załącznik nieobowiązkowy) 

- kopia* 

10

11.

12

Lista(y) obecności lub inny(e) dokument(y) potwierdzający(e) obecność członka organu 

decyzyjnego/reprezentanta członka organu decyzyjnego LGD na posiedzeniach dotyczących 

wyboru operacji w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju/odwołania od 

rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania 413 

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  (załącznik nieobowiązkowy) 

- kopia*

A

1

2

3

Zestawienie środków publicznych otrzymanych przez LGD (załącznik nieobowiązkowy) 

- oryginał sporządzony na formularzu załączonym do wniosku

Dokument(y) potwierdzający(e) otrzymanie środków publicznych przez LGD (załącznik 

nieobowiązkowy) 

- kopia* 

13

7

8

9

4

5

6
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Suma załączników

TAK NIE

* kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub pracownika urzędu marszałkowskiego / wojewódzkiej samorządowej jednostki 

organizacyjnej realizującej zadania związane z wyborem LGD do realizacji LSR lub pracownika LGD.

17

18

19

20

21

27

15

16.

28

29

Inne załączniki

25

26

23

24

B

22

14
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1.

2.

a)

3.

b)

b)

dane zawarte we wniosku będą upublicznione zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) Nr 1290/2005 z dnia 21 czerwca 2005r. w

sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz.Urz. UE L 209 z 11.08.2005, str. 1) oraz rozporządzeniem Komisji (WE) Nr

259/2008 z dnia 18 marca 2008 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1290/2005 w

zakresie publikowania informacji na temat beneficjentów środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji

(EFRG) i Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz.Urz. UE L 76 z 19.03.2008, str.

28) oraz będą przetwarzane przez organy audytowe i dochodzeniowe Wspólnot i państw członkowskich dla zabezpieczenia

interesów finansowych Wspólnot.

Przyjmuję do wiadomości, że:

a)

Oświadczam, że:

pieczęć i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących LGD / Pełnomocnikamiejscowość i data

a)

niezwłocznego poinformowania w formie pisemnej UM albo wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej o wszelkich

zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem, w szczególności mogących mieć wpływ na wykonanie umowy o warunkach i

sposobie realizacji LSR.

informacje zawarte we wniosku oraz jego załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem prawnym i faktycznym, znane mi są

skutki składania fałszywych oświadczeń wynikające z art. 297 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz.

553, z późn. zm.).

umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli związanych z wyborem LGD i realizacją LSR,

znane mi są zasady wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań,

Zobowiązuję się do:

IV. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA LGD
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1
Różnicowanie w kierunku działalności 

nierolniczej

2
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw

3 Odnowa i rozwój wsi

4

I II

Załącznik nr  2: Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości informacji o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, z podziałem na półrocza (dotyczy realizacji 

LSR w zakresie dodatkowych zadań)

2012 2013 2014
Lp.

I
Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

I II

operacje, które 

odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w 

ramach działania: 

miejscowość i data                                                         pieczęć i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących LGD / Pełnomocnika

II

Małe projekty
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1 2 3 4 5 6 = (2+3+4+5) 7 8 = (6 + 7)

2012

2013

2014

RAZEM 2012-2014

miejscowość i data                                                         

operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy 

w ramach działania: 

pieczęć i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących LGD / Pełnomocnika

Razem 

(413 + 431)

Odnowa i rozwój wsi

431 Funkcjonowanie 

lokalnej grupy 

działania, nabywanie 

umiejętności i 

aktywizacja 

(koszty bieżące)

Razem 

413  Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Załącznik nr 3: Planowane limity na realizację LSR w zakresie dodatkowych zadań

 Małe projektyRóżnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw

Zaplanowany limit 

środków 

finansowych 

na lata realizacji 

LSR:
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od do od do od do

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Data dokumentu (lub 

inna identyfikacja 

dokumentu)

Załącznik nr 5: Zestawienie informacji o posiedzeniach organu decyzyjnego LGD dotyczących wyboru operacji w ramach działania 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju / odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego LGD w sprawie wyboru operacji 

w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

Lista obecności lub inny dokument 

potwierdzający obecność członka / 

reprezentanta członka organu 

decyzyjnego LGD na posiedzeniu 
Lp.

Nazwa 

dokumentu

Posiedzenie 

odwoławcze 

TAK/NIE

(w formacie dd/mm/rr)

Data 

naboru wniosków

Data 

posiedzenia

miejscowość i data                                                           pieczęć i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących LGD / Pełnomocnika

Data obowiązywania dokumentu

(w formacie dd/mm/rr)

Liczba obecnych  

na posiedzeniu 

członków / 

reprezentantów 

członków organu 

decyzyjnego LGD

Liczba członków 

organu 

decyzyjnego LGD

Dokument określający skład osobowy organu 

decyzyjnego LGD, obowiązujący dla danego naboru 

wniosków

Nazwa dokumentu
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od do

1 2 3 4 5 6 7 8

miejscowość i data                                                           

 Załącznik nr 6: Zestawienie naborów wniosków w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

pieczęć i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących LGD / Pełnomocnika

Data sporządzenia listy 

operacji wybranych lub inna 

identyfikacja listy operacji 

wybranych do finansowania 

w ramach danego naboru

Liczba złożonych 

wniosków o 

przyznanie pomocy, 

które zostały wybrane 

i mieszczą się w 

limicie 

Lp.

Zakres operacji, które 

odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach 

działania 413 Wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju , 

którego dotyczył dany nabór 

wniosków

Kwota środków finansowych 

z ogłoszenia dla danego 

naboru 

Suma wnioskowanych kwot 

pomocy z wniosków o 

przyznanie pomocy, 

wybranych do finansowania, 

które mieszczą się w limicie

Data naboru wniosków

( w formacie dd/mm/rr)
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1 2 3 4

pieczęć i podpisy albo czytelne podpisy osób reprezentujących LGD / Pełnomocnika

 Załącznik nr 10: Zestawienie środków publicznych otrzymanych przez LGD 

miejscowość i data                                                           

Lp. Podmiot Kwota środków Przeznaczenie środków
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