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Załącznik nr: 2. do Ogłoszenia numer 14/2020 

 

Wymagane dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia 
oraz kryteriów wyboru operacji 

„ROZWÓJ OGÓLNODOSTĘPNEJ I NIEKOMERCYJNEJ INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNEJ LUB REKREACYJNEJ LUB KULTURALNEJ” 

zakres tematyczny jest zgodny z § 2 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 24 września 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” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami. 

Wykaz dokumentów: 

I. Wniosek o przyznanie pomocy na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. Do ściągnięcia ze strony internetowej Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: https://www.arimr.gov.pl/dla-

beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-

operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html oraz 

Urzędu Marszałkowskiego Woj. Wielkopolskiego Departament PROW 

http://dprow.umww.pl/obszary-wiejskie/dokument/baza-formularzy-wnioskow-o-przyznanie-

pomocy/. 

Wniosek należy złożyć w 2 egzemplarzach w wersji papierowej, 2 egzemplarzach w 

formie elektronicznej (płyta CD) i w 2 opisanych segregatorach, bezpośrednio w 

Biurze Stowarzyszenia „Dolina Wełny” ul. Kolejowa 24, pok. 202, 62-100 Wągrowiec, 

w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

II. Załączniki wg informacji zawartej w sekcji B.VII Informacja o załącznikach wniosku o 

przyznanie pomocy. 

III. Dokumenty dodatkowe: 

 Oświadczenie Wnioskodawcy (załącznik nr 3 do ogłoszenia numer 14/2020) 

 Uzasadnienia do kryteriów wyboru stosowane dla operacji wnioskodawców 

innych niż LGD, z zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej lub kulturalnej (załącznik nr 4 do ogłoszenia numer 

14/2020) 

 Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Karty bezpłatnego doradztwa w 

Biurze Stowarzyszenia w ramach PROW 2014-2020 
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