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Załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze wniosków nr 22/2023 z dnia 17 stycznia 2023r. 
 
 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów 

oceny wstępnej, oceny zgodności z LSR,  

w tym zgodności z PROW i kryteriów wyboru operacji 

 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków wsparcia (dokumenty obligatoryjne): 

1. Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami, które potwierdzają spełnienie warunków udzielenia 

pomocy z uwzględnieniem przepisów prawa (zgodności operacji z PROW 2014-2020) w 1 egzemplarzu wersji 

papierowej. 

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów wyboru operacji (dokumenty nieobligatoryjne): 

1. Kopia dokumentu tożsamości potwierdzająca spełnienie kryterium: 

Wnioskodawca należy do jednej z grup defaworyzowanych na rynku pracy: kobiet lub osób młodych w wieku 

poniżej 35 lat – 0 albo 5 pkt. 

Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości. 

 

2. Kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez odpowiednią jednostkę 

samorządu terytorialnego potwierdzające spełnienie kryterium: 

Wnioskodawca zamieszkuje obszar SGR min. 3 lata przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie – 0 albo 3 

pkt. 

Sposób weryfikacji – kopia dokumentu tożsamości lub zaświadczenie o miejscu zamieszkania wydane przez 

odpowiednią jednostkę samorządu terytorialnego. 

 

3. Kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze względu na obniżoną przez SGR kwotę 

wsparcia wniesiona do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR wiadomości e-mail z informacją o 

wynikach naboru wniosków potwierdzające spełnienie kryterium: 

Liczba wniosków o pomoc złożonych w okresie programowania 2014-2020 przez Wnioskodawcę za 
pośrednictwem SGR, wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków (z 
wyjątkiem wniosków, od realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty 
dofinansowania w celu wpisania ich w dostępny w naborze limit środków): 

 brak wcześniej składanych wniosków o pomoc lub wybranych przez SGR do dofinansowania i 
mieszczących się w limicie środków – 3 pkt. 

 1 złożony wcześniej wniosek wybrany przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w limicie środków – 
1 pkt. 

 2 lub więcej złożonych wcześniej wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania i mieszczących się w 
limicie środków – 0 pkt. 

Sposób weryfikacji – listy wniosków wybranych przez SGR do dofinansowania oraz, w przypadku wniosków, od 

realizacji których odstąpiono w wyniku obniżenia przez Radę SGR kwoty dofinansowania w celu wpisania ich w 

dostępny w naborze limit środków - kopia informacji wnioskodawcy o odstąpieniu od realizacji operacji ze 

względu na obniżoną przez SGR kwotę wsparcia wniesionej do UM w terminie 30 dni od przesłania przez SGR 

wiadomości e-mail z informacją o wynikach naboru wniosków (informacja o rezygnacji z realizacji operacji 

wniesiona do UM w późniejszym niż ww. termin nie zostanie uwzględniona przy ocenie wniosku). 

 


