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Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 02/2016
Lista wymaganych dokumentów
potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru
Dokumenty obligatoryjne:
1. Wniosek o przyznanie pomocy sporządzony na aktualnym formularzu udostępnianym przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami w 3 egzemplarzach
w wersji papierowej oraz elektronicznej zapisanej na płycie CD.
2. Dokumenty potwierdzające posiadanie siedziby/oddziału lub miejsca wykonywania
działalności na obszarze objętym LSR.
3. Dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej przez okres minimum 365
dni w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
4. Dokument tożsamości- kopia (jeśli dotyczy)
5. Oświadczenie/ zobowiązanie do zatrudnienia- oświadczenie Wnioskodawcy zawierające
zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika w wymiarze co najmniej 1 etatu
średniorocznie przez okres trwałości projektu.
6. Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub potwierdzenie złożenia wniosku
o wpis producenta do ewidencji producentów.
7. Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w
programie rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020
Dokumenty nieobligatoryjne (jeśli wnioskodawca nie załączy dokumentów nie otrzyma
adekwatnych punktów za wskazane kryteria):
1. Informacja zawierająca zastosowanie rozwiązań innowacyjnych opisanych w projekcie jeżeli
wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium 1. Innowacyjność
2. Informacja zawierająca zastosowanie rozwiązań proekologicznych, w zakresie ochrony
środowiska i/lub przeciwdziałanie zmianom klimatu opisanych w projekcie jeżeli
wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium 3. Działalność związana z
wdrażaniem
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3. Oświadczenie/zobowiązanie do zatrudnienia – oświadczenie Wnioskodawcy zawierające
zobowiązanie do zatrudnienia w wyniku projektu pracownika z grupy defaworyzowanej
(osoba bezrobotna, młodzież do 30 roku życia) określonej w LSR rozdział III.2., w wymiarze
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co najmniej 1 etatu średniorocznego przez okres trwałości projektu, jeżeli wnioskodawca chce
uzyskać punkty w ramach kryterium 4. Grupy defaworyzowane.

