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Załącznik nr 3 do ogłoszenia nr 36/2022 

 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 

wsparcia 

 
 

Dokumenty obligatoryjne: 

1. Wniosek  o  przyznanie  pomocy  sporządzony  na  aktualnym  formularzu  udostępnianym  

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wraz z załącznikami  

w 2 egzemplarzach papierowych, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania  

Wnioskodawcy oraz wersję elektroniczną tego wniosku wraz z załącznikami (w  formie  

podpisanych,  zeskanowanych  dokumentów ) w postaci plików elektronicznych zapisanych 

na nośniku danych np. płyta CD. 

2. 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 opis komplementarności proponowanego projektu w stosunku  

do innych operacji/projektów realizowanych w ramach przedsięwzięć na obszarze wdrażania 

LSR jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium „Komplementarność 

operacji z innymi przedsięwzięciami”. 

2. Oświadczenie/zobowiązanie  do  zatrudnienia – oświadczenie  Wnioskodawcy  zawierające  

zobowiązanie  do  zatrudnienia  w  wyniku  projektu  pracownika  z  grupy  defaworyzowanej 

(grupa osób bezrobotnych w wieku 50+ zamieszkujących obszar LGD lub/ i osoby w wieku 

od  18 do 35 lat zamieszkujące obszar PLGD, które utraciły zatrudnienie, lub nie mogą 

znaleźć pracy po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej lub/ i grupa seniorów (rozumianych 

jako osoby w wieku emerytalnym),jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach 

kryterium „Oddziaływanie na grupy defaworyzowane”. 
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3. Informacja  zawierająca  zastosowanie  rozwiązań  sprzyjających ochronie środowiska  

lub klimatu w  zakresie  ochrony opisanych   w   projekcie   jeżeli wnioskodawca   chce   

uzyskać   punkty   w   ramach   kryterium „Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie 

środowiska lub klimatu”.  

4. Informacja zawierająca opis wykorzystania lokalnych produktów rolnych wytwarzanych  

na terenie PLGD, jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium 

„Wykorzystanie lokalnych produktów rolnych wytwarzanych na terenie PLGD”. 

5. Informacja zawierająca zastosowanie rozwiązań innowacyjnych opisanych w projekcie 

jeżeli wnioskodawca chce uzyskać punkty w ramach kryterium „Innowacyjność operacji”. 

 


