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WYKAZ DOKUMENTÓW NIEZBĘDNYCH DO POTWIERDZENIA CZY  PODMIOT INNY NIŻ 

LGD ZGŁASZAJĄCY ZAMIAR REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ JEST UPRAWNIONY DO 

WSPARCIA 

Przedsięwzięcie: Promocja przedsiębiorczości i integracja współpracy pomiędzy 

podmiotami w ramach systemu lojalnościowego „Rodzina Swojaki” – Operacja Własna 

1) Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej 

2) Dokument tożsamości – kopiai (dotyczy osób fizycznych) 

3) Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie 

pomocy – kopiai  (dotyczy osób prawnych) 

4) Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego                            

lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie 

przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 

r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania                   

w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, 

unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak 

jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania                  

na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku 

o przyznanie pomocy – oryginał (dotyczy osób fizycznych)  

5) Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną                          

oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR 

przez jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną – oryginał lub kopiai 

6) Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę 

organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych                

i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku                          

o przyznanie pomocy – oryginał lub kopiai 

7) Decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów 

albo 
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Wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której mowa w przepisach                 

o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych 

oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym  

numerze identyfikacyjnym w ewidencji producentów  – kopiai 

8) Umowa spółki cywilnej – kopiai 

9) Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona 

do ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie 

(umowa) spółki nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka 

uchwała została podjęta) – oryginał lub kopiai 

10) Oświadczenie o ewaluacji 

11)  Oświadczenie o udostępnieniu danych osobowych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
i Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu województwa lub podmiot, który wydał 

dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza, lub przez występującego w 

sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem 
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