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Rezygnacja z następujących załączników:

•Dokument potwierdzający przyznanie środków z budżetu jst,
•Dokument potwierdzający przyznanie dotacji ze środków 

budżetowych FK,
•Opinia gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej w 

spr. zgodności z miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego,

•Ostateczne pozwolenie na budowę lub decyzja o 
środowiskowych uwarunkowaniach lub pozwolenie 
wodnoprawne itp.

•Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych,
•Kosztorys sporzadzony w oparciu o załącznik do Instrukcji do 

wniosku;
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Wprowadzenie nowych załączników:

•Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc 
de minimis – zgodnie z rozp. RM z dnia 29 marca 2010 r. w spr.  zakresu informacji 
przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis  (Dz.U. Nr  53, poz.311),

•Zapytania ofertowe oraz odpowiadające im oferty - w przypadku 
zadania, które nie będzie realizowane z zastosowaniem ustawy PZP (przetarg), którego 
planowany koszt w kwocie netto przekracza 3,5 tys zł, oraz kosztów ogólnych,

•Zaświadczenie z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowej, 
wskazujące rachunek bankowy Wnioskodawcy - w przypadku 
gdy Wnioskodawca ubiega się o zaliczkę,
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Wprowadzenie nowych wzorów formularzy 
załączników:

•Dodatkowy wzór oświadczenia o kwalifikowalności VAT dla 
Wnioskodawców, którzy rezygnują z ubiegania się o 
zakwalifikowanie tych kosztów,

•Wzór zapytania ofertowego;

Wprowadzenie nowego zobowiązania do zwrotu 
pomocy/części pomocy– w przypadku wnioskodawcy, który realizuje 
operację nieinwestycyjną i uzyska dochód wyższy niż wkład własny do operacji
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Usunięcie załącznika oraz oświadczenia dot. 
wyprzedzającego finansowania

Dostosowanie formularza do nowych zasad 
przyznawania zaliczek
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Wprowadzenie nowego pola w sekcji I pkt 4, 
pt.: INFORMACJE O OPERACJI.

Operacja ma charakter innowacyjny ?

TAK, NIE, albo ND

Operacja zapewnia zintegrowanie?

PODMIOTÓW, 
ZASOBÓW,
CELÓW 
Lub
ND

ND w przypadku gdy LSR nie zawiera kryteriów weryfikujących innowacyjność
lub zintegrowanie.
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Zmiana w sekcji III „IDENTYFIKACJA OPERACJI”
Dodanie nowego pola 13.2.2:
„Uzasadnienie zgodności z celami LSR oraz 
kryteriami wyboru operacji przez LGD”

Zmiana w sekcji IV „PLAN FINANSOWY OPERACJI”
Dodanie nowego pola 18:
„Źródła finansowania operacji”
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Dostosowujące procedurę do zmian we wniosku

Kontrola krzyżowa na etapie przyznania pomocy 
– w przypadku wykrycia konfliktu następuje wezwanie 
do zmiany zakresu pomocy a nie odmowa przyznania 
pomocy
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W części AO
W przypadku, gdy LGD w ramach uzupełnień/wyjaśnień
przedstawi dokumenty dot. wyboru operacji na podstawie, 
których nie można stwierdzić, które operacje zostały wybrane, 
niewybrane i czy zostały przekazane wszystkie wnioski, nie 
będzie następowało pozostawienie bez rozpatrzenia, lecz 
ponowne wezwanie do uzupełnień/wyjaśnień. 
W przypadku gdy wezwanie dotyczy listy operacji wybranych, 
które zostały wybrane ponad limit środków, a LGD w 
ponownych uzupełnieniach nie dostarczy listy operacji 
wybranych do limitu, SW odmawia przyznanie pomocy na 
operacje, które nie mieszczą się w limicie na podstawie
par. 3 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia.
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Uwzględnienie nowych zasad przyznawania 
i rozliczania zaliczek,

Rezygnacja z obowiązku ustanowienia 
dodatkowego zabezpieczenia wykonania umowy 
w postaci oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się
egzekucji, w przypadku pobrania płatności zaliczkowej,
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Wprowadzenie dodatkowego postanowienia 
dot. warunków i sposobu pozyskiwania przez LGD od 
Beneficjenta danych dot. realizacji małego projektu, 
niezbędnych do monitorowania wskaźników określonych w LSR

Dodanie nowego zobowiązania do zwrotu 
pomocy/części pomocy– w przypadku wnioskodawcy, który 
realizuje operację nieinwestycyjną i uzyska dochód wyższy niż
wkład własny do operacji,
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Zmiana okresu związania z celem:
5 lat ale 
od dnia przyznania pomocy 
a nie od nie wypłaty płatności ostatecznej
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Dziękuję za uwagę.


