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Załącznik nr 3 
do ogłoszenia o naborze wniosków 30/2023 

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW 
potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

w ramach przedsięwzięcia: 
 

2.2.1. Tworzenie wysokiej jakości infrastruktury  
na potrzeby komercyjnych usług turystycznych i okołoturystycznych 

Dokumenty obligatoryjne: 

 Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnionym przez 
LGD wraz z załącznikami wskazanymi w sekcji B.IV (informacja o załącznikach);   
 

Dokumenty fakultatywne (warunkujące uzyskanie punków w ramach poszczególnych kryteriów 
wyboru operacji): 
 

 prawomocne pozwolenie na budowę/zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych 
wystawione na wnioskodawcę (jeżeli dotyczy), 

 prawomocne pozwolenie lub zgłoszenie wodnoprawne, wystawione na wnioskodawcę (jeżeli 
dotyczy), 

 po jednej ofercie dokumentującej przyjęty poziom cen na każdy wyszczególniony 
w zestawieniu produkt lub usługę z wyjątkiem kosztów objętych kosztorysem inwestorskim 
(jeżeli dotyczy), 

 kosztorys inwestorski na realizację zadań budowlanych (jeżeli dotyczy),  
 zaświadczenie z UG o zameldowaniu (stałym lub czasowym), które wskazuje czas 

zameldowania, 
 dokumenty potwierdzające status rolnika1 (w przypadku, gdy wnioskodawca ubiega się o 

punkty w kryterium: Ukierunkowanie na zaspokojenie potrzeb grup defaworyzowanych ze 
względu na dostęp do rynku pracy, tj. rolnicy i ich domownicy, młodzież do 30 roku życia oraz 
kobiety  - jako rolnik bądź domownik rolnika), 
 

Komplet ww. dokumentów należy złożyć w dwóch oddzielnych egzemplarzach, w zwartej formie tj. 
wpiętej do segregatorów bądź teczek. 
 

 
1 rolnik - osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i 
jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz 
która prowadzi działalność rolniczą. 
działalność rolnicza - oznacza produkcję, hodowlę lub uprawę produktów rolnych, włączając w to zbiory, dojenie, chów 
zwierząt oraz utrzymywanie zwierząt do celów gospodarskich lub utrzymywanie gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z 
ochroną środowiska. 
gospodarstwo rolne - wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha. 


