Załącznik nr 7
do procedury wyboru i oceny garntobiorców

WNIOSEK O POWIERZENIE GRANTU
Potwierdzenie przyjęcia wniosku

Wniosek o powierzenie grantu

/pieczęć/

………………………………….

……………………………..
Znak sprawy (wypełnia LGD)

Data, przyjęcia i podpis (wypełnia LGD)

Liczba załączonych dokumentów (wypełnia LGD):
Dane identyfikacyjne LGD (wypełnia LGD)
Numer identyfikacyjny LGD
Nazwa LGD:
………………………………………………………………………………………………..
Adres LGD:
ul. ………………………., ..-… ……………..(kod – miejscowość), gmina …………..,
powiat …………….., województwo …………………….., poczta…………………………..
nr telefonu ………………………….., strona www…………………………………………..
e-mail…………………………………………………………………………………………
Informacje dotyczące naborów wniosków o powierzenie grantów oraz wyboru
Grantobiorcy przez LGD (wypełnia LGD)
Zakres operacji
Wzmocnienie kapitału społecznego

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Budowa lub przebudowa infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej
Innowacyjność operacji:

TAK

NIE

Sprzyjanie ochronie środowiska i klimatu
Zwiększenie aktywności społecznej

TAK

TAK

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
Operacja ealizowana z partnerem formalnym
Uchwała Rady w sprawie wyboru operacji:
Data podjęcia uchwały ……………………………

NIE

NIE
TAK
TAK

NIE
NIE

Numer uchwały…………………………….

Operacja została wybrania do finansowania w ramach LSR:
TAK
NIE

Kwota przyznanej pomocy ………………………………………………….. zł
słownie ……………………………………………………………………………………….
Rodzaj Wnioskodawcy (wypełnia Wnioskodawca):
Osoba fizyczna

Osoba prawna

Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,
której ustawa przyznaje zdolność prawną
Dane identyfikacyjne Wnioskodawcy (wypełnia Wnioskodawca):
Numer identyfikacyjny Grantobiorcy:
NIP
REGON
KRS/numer w rejestrze prowadzonym przez właściwy organ

PESEL
Seria i numer dokumentu tożsamości
Dane ogólne (wypełnia Wnioskodawca):
Dane (osoba prawna i jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej):
Nazwa Grantobiorcy
Siedziba oddziału Grantobiorcy
Adres siedziby
Powiat/województwo
Numer telefonu
E-mail
Strona www
Adres do korespondencji

Dane (osoba fizyczna):
Imię i nazwisko przedstawiciela grupy
nieformalnej
Adres zamieszkania/powiat/województwo
Numer telefonu/e-mail
Adres do korespondencji
Nazwa podmiotu użyczającego osobowości
prawnej
Adres siedziby w/w podmiotu
Powiat/województwo
e-mail/numer telefonu
Strona www

Adres do korespondencji
Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy (zgodnie z dokumentami
potwierdzającymi osobowość prawną, np. KRS):
Imiona i nazwiska
Funkcje w
Numery telefonów
Adres e-mail
organizacji

Dane pełnomocnika, jeśli dotyczy:
Imiona i nazwiska
Funkcje w
organizacji

Numery telefonów

Adres e-mail

Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o
powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką:
Imiona i nazwiska
Funkcje w
Numery telefonów
Adres e-mail
organizacji

Informacje o udzielonym przez LGD doradztwie (wypełnia Wnioskodawca)
Czy wnioskodawca korzystał z doradztwa: TAK
NIE
Rodzaj doradztwa:
………………………………………………………………………………………………..
Opis operacji (wypełnia Wnioskodawca)
Tytuł operacji:
………………………………………………………………………………………………
Krótki opis zadań planowanych do wykonania, w tym informacja o włączeniu partnera
formalnego oraz odniesienie do Kryteriów Wyboru Grantów (maksymalnie 1800 znaków)

Krótki opis doświadczenia bądź posiadanych kwalifikacji w realizacji projektów o
podobnym charakterze do zadania, które Grantobiorca zamierza realizować

Krótki opis posiadanych zasobów niezbędnych przy realizacji operacji oraz informacja czy
wykonywana działalność jest odpowiednia do przedmiotu zadania

Uzasadnienie zgodności z celem/celami projektu grantowego określonymi w ogłoszeniu o
naborze wniosków o powierzenie grantów

Uzasadnienie zgodności z zakresem projektu grantowego określonymi w ogłoszeniu o
naborze wniosków o powierzenie grantów

Wskazanie wskaźników i wartości projektu grantowego, których osiągnięcie jest zakładane
w wyniku realizacji zadania

Wskazanie miejsca i terminu realizacji operacji

Plan finansowy (wypełnia Wnioskodawca)
Rodzaje kosztów

Całkowity koszt operacji

Koszty kwalifikowane
operacji

Koszty określone w § 17
ust. 1 rozporządzenia z
wyłączeniem wkładu
niepieniężnego oraz
kosztów ogólnych
Wartość wkładu
niepieniężnego, w tym
Koszty pracy oraz usług
świadczonych nieodpłatnie
Koszty udostępniania ziemi,
nieruchomości i sprzętu lub
surowców
Koszty ogólne
(w tym finansowane ze środków
publicznych)

Razem
Czy Wnioskodawca ubiega się o przyznanie zaliczki: TAK
Maksymalny poziom dofinansowania
100%
Maksymalna wysokość pomocy na jedną 30.000 złotych

NIE

operację
Koszty kwalifikowane I etapu operacji
Wnioskowana kwota pomocy
Wnioskowana kwota pomocy 1 etapu
operacji zaokrąglona w dół do pełnych
złotych
Limit pomocy na Beneficjenta w latach 2014-2020
1. Limit pomocy Beneficjenta w ramach Projektu Grantowego na lata 2014-2020 - 100.000
złotych
2. Łączna kwota uzyskanej dotychczas pomocy w ramach poddziałania Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla operacji realizowanych w
ramach Projektu Grantowego - ……………………………………………………………..
Pozostały limit pomocy do wykorzystania w latach 2014-2020 - ………………………….
Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji (wypełnia Wnioskodawca)
Wyszczególnienie Jednostka
Ilość
Koszty kwalifikowane
zakresu
miary
(liczba)
operacji
Ogółem
W
tym
rzeczowego

Źródła
przyjętej ceny
(strona
VAT
internetowa,
katalog, oferta
itp.)
I. Koszty określone w § 17 ust. 1 rozporządzenia z wyłączeniem wkładu
niepieniężnego oraz kosztów ogólnych

Suma

////////////////////////

II. Wartość wkładu niepieniężnego
Koszty pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie

Suma
Koszty udostępniania ziemi, nieruchomości i sprzętu lub surowców

////////////////////////

Suma

////////////////////////

III. Koszty ogólne (w tym finansowane ze środków publicznych)

Suma
Suma kosztów kwalifkowalnych I+II+III

////////////////////////
////////////////////////

Oświadczenia i zobowiązania Grantobiorcy (wypełnia Wnioskodawca)
1. Wnioskuję o przyznanie pomocy finansowej w wysokości ………………………..
(słownie)……………………………………………………………………………. złotych
2. Wnioskuję o wypłatę zaliczki kosztów kwalifikowanych operacji w wysokości
………………………. (słownie)………………………………………………………
złotych.
3. Jednocześnie oświadczam, że
a) znane są mi zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu;
b) nie wykonuję działalności gospodarczej (w tym działalności zwolnionej spod
rygorów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej);
c) nie finansuję kosztów kwalifikowanych operacji z innych środków publicznych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia ministerstwa
rolnictwa i rozwoju wsi z dnia 24.09.2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i
trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” w ramach PROW na lata 2014-2020;
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
e) że nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35
ust. 5 oraz 6 rozporządzenia delegowanego Komisji UE nr 640/2014 z dnia 11 marca
2014 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr
1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli oraz
warunków odmowy lub wycofania płatności oraz do kar administracyjnych mających
zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz
wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014 r., str. 48);
f) że podmiot, który reprezentuję nie podlega zakazowi dostępu do środków
publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o
finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, z późń. zm.) na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu;
g) kwalifikowalność podatku od towarów i usług (VAT);
h) informacje zawarte we wniosku i załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem
prawnym i faktycznym, znane mi są skutki fałszywych oświadczeń wynikających z
art. 297§ 1 ustawy z dnia 6.06.1997 r. Kodeks Karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póżn.
zm.);
4. Zobowiązuje się do
a) umożliwienia przeprowadzenia kontroli;
b) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego
kodu rachunkowego;
c) do stosowania Księgi wizualizacji znaku PROW 2014-2020

…………………………………..
(miejscowość i data – dzień, miesiąc, rok)
Pełnomocnika)

……………………………………..
(podpis osoby/osób reprezentujących Wnioskodawcę/

Wykaz załączników (wypełnia Wnioskodawca)
Nazwa dokumentu
Dowód tożsamości – kopia (grupa nieformalna)
Statut – kopia (organizacje pozarządowe)
Dokument(-y)
określający(-e)
lub
potwierdzający(-e)
zdolność prawną Wnioskodawcy (jednostki organizacyjnej
nieposiadającej osobowości prawnej) oraz posiadanie przez
Wnioskodawcę siedziby lub prowadzenie działalności na
obszarze objętym LSR – kopia
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym nadanym zgodnie
z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie
ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz
ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2012
r. poz.86) – kopia
Pełnomocnictwo, jeżeli zostało udzielone – oryginał lub kopia
Numer elektronicznej księgi wieczystej dostępnej w
przeglądarce ksiąg wieczystych na stronie internetowej
Ministerstwa Sprawiedliwości albo
Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na
której realizowana będzie operacja – kopia
Zobowiązanie o informowaniu otrzymania wsparcia na
realizację projektu grantowego przez LGD
Protokół z zawiązania grupy nieformalnej
Porozumienie o użyczeniu osobowości prawnej
Porozumienie o partnerstwie
Oświadczenie o kwalifikowalności VAT
Inne załączniki:

TAK
Liczba
Liczba
Liczba

Liczba

Liczba

Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba
Liczba

Nie
dotyczy

