
 
 

 

Załącznik nr 2 
 do Ogłoszenia o naborze wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
__________________________________________________________________________________________ 

Sztynwag,  17.01.2022 r 

 

LISTA WYMAGANYCH DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIENIE WARUNKÓW 

UDZIELENIA WSPARCIA ORAZ KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI  

W RAMACH KONKURSU NR 02/2022 

_____________________________________________ 

 

 

1. Wniosek o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w zakresie 

podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014–2020 wraz  z załącznikami wskazanymi w sekcji B.IV. „Informacja o załącznikach”. 

 

Załączniki dodatkowe LGD: 

 

należy złożyć bez względu czy dany zakres będzie czy tez nie będzie realizowany 

 

2. Oświadczenie o rozpowszechnianiu logotypu/marki LGD – dokument dodatkowy LGD (obowiązkowo) 

– Załącznik nr 4 do ogłoszenia.  

 

3. Opis rozwiązań innowacyjnych wpisujących się w inteligentne specjalizacje regionalnej strategii 

innowacji województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku - dokument dodatkowy LGD 

(obowiązkowo) – Załącznik nr 5 do ogłoszenia.  

 

4. Opis wykorzystania produktów lokalnych przez beneficjenta – dokument dodatkowy LGD 

(obowiązkowo) - Załącznik nr 6 do ogłoszenia. 

 

5. Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach lub doświadczeniu zgodnym z zakresem prowadzenia 
działalności gospodarczej  i zarządzania lub zakresem merytorycznym, związanym z rodzajem 
planowanej działalności gospodarczej –  dokument dodatkowy LGD (obowiązkowo) - Załącznik nr 7  
do ogłoszenia. 
 

6. Oświadczenie Wnioskodawcy o posiadaniu statusu osoby niepełnosprawnej -  dokument dodatkowy 
LGD (obowiązkowo) - Załącznik nr 8 do ogłoszenia. 
 

Zaleca się przedłożenie do wniosku min. 2 porównywalnych oraz aktualnych ofert cenowych  
dla każdej pozycji wskazanej w zestawieniu rzeczowo-finansowym. 
 
Oferta taka winna pozwolić zweryfikować racjonalność oraz kwalifikowalność zaplanowanych  
do poniesienia wydatków. 
 
 
 



 
 

 

 
Oferta winna zwierać takie informacje jak: 
 

➢ sprzedawcę/usługodawcę/dostawcę, 
➢ przedmiot zakupu/usługi, 
➢ podstawowe parametry techniczne /charakterystykę usługi, 
➢ cenę netto, brutto, stawkę podatku VAT, 
➢ podpis oferenta lub źródło z którego dokument pochodzi, np. ścieżkę strony www), 
➢ datę wystawienia dokumentu/datę wydruku dokumentu. 

 
Oferty porównywalne to takie, w których oferenci zawierają takie sama lub podobne parametry 
charakterystyczne towaru.  
 
Zaleca się zaznaczenie np. kolorowym pisakiem tych samych, podobnych charakterystycznych 
parametrów.  
 
W górnym oprawnym rogu zaleca się wpisanie jakiej pozycji ze zestawienia rzeczowo-finansowego dana 
oferta dotyczy.  
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