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Załącznik nr 3 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 1/2021 

 

 

DODATKOWE DOKUMENTY NIEZBĘDNE LGD  

DO OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LSR 

 

 
 

Dokumenty dodatkowe pozwalające na ustalenie spełnienia kryteriów wyboru określonych  

w LSR: 

 

1. Uzasadnienie zgodności z lokalnymi kryteriami wyboru z zakresu podejmowania 

działalności gospodarczej (zał. 3.1)  

2. Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej (zał. 3.2) 

3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (zał. 3.3)  

4. Dokument potwierdzający odbycie szkolenia dotyczącego tematyki naboru w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (o ile dotyczy). 

5. Dokumenty potwierdzające przynależność do grup defaworyzowanych, w szczególności:  

orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie z PUP – określające okres rejestracji,  

zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wnioskodawca poza wymienionymi może 

złożyć również inne dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru (o ile 

dotyczy). 

6. Dokumenty potwierdzające przygotowanie zawodowe do prowadzenia planowanej 

działalności gospodarczej - weryfikacja na podstawie załączonych dokumentów, 

potwierdzających kwalifikacje i/lub wykształcenie, zgodne z profilem działalności 

gospodarczej, którą zamierza uruchomić np. świadectwa ukończenia szkoły, dyplom 

studiów wyższych, kursów, certyfikaty, itp. (o ile dotyczy). 

7. Dokumenty potwierdzające doświadczenie Wnioskodawcy odpowiednie do przedmiotu 

operacji, którą zamierza realizować- weryfikacja na podstawie załączonych dokumentów, 

potwierdzających doświadczenie Wnioskodawcy np. świadectwa pracy, umowy zlecenie. 

(o ile dotyczy). 

8. Pozostałe dokumenty mające wpływ na przyznanie większej liczy punktów przez Radę  

(o ile dotyczy). 

 

Dokumenty dodatkowe nie są obowiązkowe, jednakże w przypadku braku dokumentu 

Rada może nie przyznać punktów. Dokumenty te nie stanowią załączników do wniosku, 

w związku z tym nie należy ich wpisywać do części B. IV D wniosku tj. inne załączniki.  

 

Ponadto: 

Jeżeli wnioskodawca dołączy aktualne oferty na dzień złożenia wniosku, potwierdzające 

wszystkie przewidziane w projekcie koszty zakupów – min. dwie oferty do każdego 

przedmiotu zakupu.  
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