
 

Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy 

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE  WNIOSKODAWCY 

w ramach naboru nr 3/2017 

A/składam wniosek we własnym imieniu jako przedsiębiorca 

1.Oświadczam, iż w ramach planowanej operacji jest/nie jest
i
 wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W przypadku oświadczenia, że jest wymagana decyzja środowiskowa, oświadczam, że dołączyłem ostateczną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. 

2. Oświadczam, iż  w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywałem łącznie 

przez co najmniej 365 dni działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności 

gospodarczej 

3. Oświadczam, iż Operacja zakłada utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba, dla której zostanie utworzone to miejsce pracy, 

zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę (nie ma zastosowania, gdy suma 

kwot pomocy przyznanej jednemu podmiotowi na dotychczas realizowane operacje oraz kwoty pomocy, o której 

przyznanie ubiega się wnioskodawca na realizacje danej operacji, nie przekracza 25 tys złotych) 

4. Oświadczam, iż Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone  

we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania zobowiązaniu do 

zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013
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5. Oświadczam, iż Operacja zakłada utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach 

realizacji operacji, do dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

6. Oświadczam, iż: 

- posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 

- posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

- posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

- wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 



7. Oświadczam, iż działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana wg PKD, o których mowa 

w § 8 rozporządzenia
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Moja działalność gospodarcza jest prowadzona w ramach kodu PKD …………………………………………., który jest opisany tak: 

……………………………………………………………………………………………….. 

8. Oświadczam, iż koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa 

w § 17 ust. 1 rozporządzenia
ii
 i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR 

9. Oświadczam, iż Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem 

10. Oświadczam iż, operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, zgodnie z 

zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji 

oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji nastąpi w terminie 2 lat od dnia 

zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 2022 r. 

11. Oświadczam, iż realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych 

12. Oświadczam, że jestem: 

 Mikroprzedsiębiorcą 

 Małym przedsiębiorcą  

13. Wyrażam zgodę na przesyłanie do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ dotyczących złożonego wniosku drogą mailową na adres: biuro@kws.org.pl  

14. Oświadczam, że zostałem poinformowany o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej po realizacji operacji 

zgodnie ze wzorem przygotowanym i udostępnionym przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania 

15. Oświadczam, iż zostałem poinformowany o konieczności wyboru ofert, tym samym pozyskania wykonawców w 

ramach realizacji operacji w trybie konkurencyjnym za pośrednictwem portalu www.portalogloszen.arimr.gov.pl  

 

 

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy wraz z podpisem 

 

……………………………………………………………………………………… 

miejscowość, data  
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Załącznik do wniosku o przyznanie pomocy 

OŚWIADCZENIA I DEKLARACJE  WNIOSKODAWCY 

w ramach naboru nr 3/2017 

B/ składam wniosek w ramach wspierania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami 

1. Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc oświadczają, iż wykonują działalność gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym LSR 

2. Wnioskodawcy wykonujący działalność gospodarczą oświadczają, iż  wspólnie ubiegają się o pomoc: 

a/w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia nr 1305/2013
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 lub 

b/w zakresie świadczenia usług turystycznych lub 

c/w  zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych 

3. Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc oświadczają, iż zawarli, na czas oznaczony, porozumienie o 

wspólnej realizacji operacji, które dołączono do wniosku o przyznanie pomocy 

4. Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc oświadczają, iż Operacja ma na celu zwiększenie sprzedaży 

dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego 

znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług 

5. Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc oświadczają, iż porozumienie o wspólnej realizacji operacji 

zawiera postanowienia, o których mowa w § 10 ust. 2 rozporządzenia
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6. Wnioskodawcy  wspólnie ubiegający się o pomoc oświadczają, iż w ramach planowanej operacji jest/nie jest
ii
 

wymagana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. 

W przypadku oświadczenia, że jest wymagana decyzja środowiskowa, oświadczamy, że dołączyliśmy ostateczną 

decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach do wniosku o przyznanie pomocy 

7. Deklarujemy / nie deklarujemy 
iii
utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty 

średnioroczne, gdyż jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie 

utworzone to miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do 

dnia, w którym upłynie 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej 

8. Oświadczamy, iż Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub 

współwłasnością Wnioskodawcy lub Wnioskodawca posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 

określone  we wniosku o przyznanie pomocy, co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres podlegania 

zobowiązaniu do zapewnienia trwałości operacji zgodnie z art. 71 ust. 1 rozporządzenia 1303/2013
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9. Oświadczamy iż, operacja będzie realizowana nie więcej niż w 2 etapach, a wykonanie zakresu rzeczowego, 

zgodnie z zestawieniem rzeczowo-finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów 

kwalifikowalnych operacji oraz złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji 

nastąpi w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy o przyznaniu pomocy, lecz nie później niż do dnia 31 grudnia 



2022 r. 

10. Oświadczamy, iż: 

- posiadamy doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować, lub 

- posiadamy zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub 

- posiadamy kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub 

- wykonujemy działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować 

11.  Oświadczam, iż działalność gospodarcza będąca przedmiotem operacji nie jest sklasyfikowana wg PKD, o których 

mowa w § 8 rozporządzenia
3 

    

Moja działalność gospodarcza jest prowadzona w ramach kodu PKD …………………………………………., który jest opisany tak: 

……………………………………………………………………………………………….. 

12. Oświadczam, iż koszty planowane do poniesienia w ramach operacji mieszczą się w zakresie kosztów, o których mowa 

w § 17 ust. 1 rozporządzenia
ii
 i nie są kosztami inwestycji polegającej na budowie albo przebudowie liniowych obiektów 

budowlanych w części dotyczącej realizacji odcinków zlokalizowanych poza obszarem wiejskim objętym LSR 

13. Oświadczam, iż Operacja jest uzasadniona ekonomicznie i będzie realizowana zgodnie z biznesplanem 

14. Oświadczamy, że jesteśmy: 

 Mikroprzedsiębiorcami 

 Małymi przedsiębiorcami 

15. Oświadczam, iż realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych 

16. Wyrażamy zgodę na przesyłanie do Stowarzyszenia Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania 

UZUPEŁNIEŃ/WYJAŚNIEŃ dotyczących złożonego wniosku drogą mailową na adres: biuro@kws.org.pl  

17. Oświadczamy, że zostaliśmy poinformowani o obowiązku wypełnienia ankiety monitorującej po realizacji operacji 

zgodnie ze wzorem przygotowanym i udostępnionym przez Stowarzyszenie Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa 

Działania 

18. Oświadczamy, iż zostaliśmy poinformowani o konieczności wyboru ofert, tym samym pozyskania wykonawców w 

ramach realizacji operacji w trybie konkurencyjnym za pośrednictwem portalu www.portalogloszen.arimr.gov.pl  

 

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy nr 1 wraz z podpisem 

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy nr 2 wraz z podpisem 

………………………………………………………………………………………………….. 

Imię i nazwisko Wnioskodawcy nr 3 wraz z podpisem 

 

……………………………………………………………………………………… 

miejscowość, dat 

                                                           
i Niepotrzebne skreślić 
ii Niepotrzebne skreślić 
iii Niepotrzebne skreślić 
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