WNIOSEK O ROZLICZENIE ZADANIA GRANTOWEGO
REALIZOWANEGO PRZEZ STOWARZYSZENIE
„UNIA NADWARCIAŃSKA”
poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata 2014-2020
I. Informacje dotyczące przyjęcia wniosku o płatność przez LGD ( wypełnia LGD S-UN)
1. Potwierdzenie przyjęcia wniosku przez LGD S-UN:
Stowarzyszenie „Unia Nadwarciańska”
Nazwa LGD

Tytuł projektu grantowego / Tytuł operacji
Termin przyjęcia wniosku
Potwierdzenie przyjęcia przez LGD
Znak sprawy w LGD
Liczba załączników dołączonych
przez Grantobiorcę

/pieczęć, data i podpis/

 płatność pośrednia  płatność końcowa

2. Rodzaj płatności:

II. Dane identyfikacyjne Grantobiorcy (wypełnia grantobiorca)
1.

Nazwa / Imię i nazwisko Grantobiorcy:
(Imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej)

2.

Numer identyfikacyjny Grantobiorcy*:

3. Adres Grantobiorcy (adres siedziby lub adres zamieszkania osoby fizycznej)
Kraj
kkkkkk444KraajK
Województwo
4) Ulica

Województwo

8) Kod pocztowy

2) Powiat

3) Gmina

5) Nr domu

6) Nr lokalu

7) Miejscowość

9) Poczta

10) Nr telefonu

11) Nr faksu

12) Adres e-mail

13) Adres strony internetowej www

4. Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby/zamieszkania)
Kraj
kkkkkk444KraajK
Województwo
4) Ulica

Województwo

8) Kod pocztowy

9) Poczta

2) Powiat
5) Nr domu

3) Gmina
6) Nr lokalu

10) Nr telefonu

7) Miejscowość

11) Nr faksu

…………………….
(szt.)

12) Adres e-mail

13) Adres strony internetowej www

5. Siedziba oddziału Grantobiorcy będącego osobą prawną albo jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadku, gdy o
powierzenie grantu ubiega się taka osoba albo taka jednostka, jeżeli utworzyła oddział
Kraj
kkkkkk444KraajK
Województwo
4) Ulica

Województwo

8) Kod pocztowy

9) Poczta

2) Powiat
5) Nr domu

3) Gmina
6) Nr lokalu

10) Nr telefonu

12) Adres e-mail

7) Miejscowość

11) Nr faksu

13) Adres strony internetowej www.

6. Dane osoby uprawnionej do kontaktu
1) Imię i Nazwisko

2) Stanowisko lub funkcja

3) e-mail

4) telefon stacjonarny

5) telefon komórkowy

6) Adres strony internetowej www.

7. Dane osób upoważnionych do reprezentowania Grantobiorcy (należy podać osoby, które zgodnie z
rejestrem upoważnione są do reprezentowania Grantobiorcy)
Lp.

Imię i nazwisko

Stanowisko/Funkcja

1.
2.

8. Dane pełnomocnika Grantobiorcy (jeśli dotyczy)
1) Nazwisko

2) Imię

Kraj
Województwo
kkkkkk444KraajKWo
jewództwo
7) Ulica

11) Kod pocztowy

5) Powiat
8) Nr domu

12) Poczta

3) Stanowisko/Funkcja
6) Gmina

9) Nr lokalu

10) Miejscowość

13) Nr telefonu

15) Adres e-mail

14) Nr faksu

16) Adres strony internetowej www.

9. Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w imieniu której o powierzenie
grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką
1) Nazwa jednostki
Adres siedziby jednostki
Kraj
Województwo
kkkkkk444KraajKWo
jewództwo
5) Ulica

9) Kod pocztowy

3) Powiat
6) Nr domu

10) Poczta

4) Gmina
7) Nr lokalu

8) Miejscowość

11) Nr telefonu

13) Adres e-mail

12) Nr faksu

14) Adres strony internetowej www.

Adres do korespondencji (należy wypełnić jeżeli jest inny niż adres siedziby)
Kraj
Województwo
kkkkkk444KraajKWo
jewództwo
18) Ulica

22) Kod pocztowy

23) Poczta

26) Adres e-mail

16) Powiat
19) Nr domu

17) Gmina
20) Nr lokalu

21) Miejscowość

24) Nr telefonu

27) Adres strony internetowej www.

28) osoby reprezentujące jednostkę
Lp.

Imię i nazwisko

29) Rodzaj powiązania organizacyjnego

25) Nr faksu

Stanowisko/Funkcja

10. Dane z umowy o powierzenie grantu
1) Nr umowy

2) Data zawarcia

3) Tytuł operacji:
4) Kwota pomocy dla
etapu

5) Kwota pomocy dla
całości grantu

11. Okres i koszty realizacji:
1)Wniosek za okres:
2) Koszty całkowite realizacji danego etapu operacji

zł

3) Koszty kwalifikowalne realizacji danego etapu operacji

zł

4) Koszty niekwalifikowane realizacji danego etapu operacji

zł

5) Wnioskowana kwota pomocy dla danego etapu operacji

zł

5.1) w tym kwota rozliczająca wyprzedzające finansowanie

zł

12. Wnioskowana kwota pomocy dla etapu grantu w podziale na:
1) kwotę pomocy ze środków EFRROW

2) kwotę pomocy z publicznych środków krajowych

zł

zł

VI. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

L.p.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

(W kolumnie Liczba należy wstawić liczbę dołączonych załączników, w kolumnach: TAK/ND należy wstawić
X w odpowiednim polu)
Nazwa załącznika
Liczba
TAK
Sprawozdanie z realizacji grantu – załącznik nr 1 do wniosku
Faktury lub dokumenty o równoważnej wartości dowodowej (w tym umowy o dzieło,
zlecenia i inne umowy cywilnoprawne) - kopie*
Dowody zapłaty - kopie*
Umowy z dostawcami lub wykonawcami zawierające specyfikację będącą podstawą
wystawienia każdej z przedstawionych faktur lub innych dokumentów o równoważnej
wartości dowodowej, jeżeli nazwa towaru lub usługi w przedstawionej fakturze lub
dokumencie o równoważnej wartości dowodowej, odnosi się do umów zawartych
przez Grantobiorcę lub nie pozwala na precyzyjne określenie kosztów kwalifikowanych
- kopia*
Wyjaśnienie zmian dokonanych dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo - finansowym
stanowiącym załącznik do wniosku o rozliczenie grantu, w przypadku gdy faktycznie
poniesione koszty kwalifikowane operacji będą niższe albo wyższe o więcej niż 10% w
stosunku do wartości zapisanych w zestawieniu rzeczowo - finansowym grantu,
stanowiącym załącznik do umowy o powierzenie grantu - oryginał
Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę lub decyzja o środowiskowych
uwarunkowaniach lub pozwolenie wodnoprawne lub decyzja o zatwierdzeniu projektu
prac geologicznych - kopia*
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi - kopia* wraz
z:
- oświadczeniem Grantobiorcy, że w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania
robót, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał, lub

ND

8.

9.

10.

11.
12.

- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego
zamiaru wykonania robót - kopia*
Decyzja ostateczna o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego - jeżeli
właściwy organ nałożył taki obowiązek w wydanym pozwoleniu na budowę lub nałożył
taki obowiązek innymi decyzjami - oryginał lub kopia*
Zawiadomienie właściwego organu o zakończeniu budowy złożone co najmniej 21 dni
przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania, jeśli obowiązek taki
wynika z przepisów prawa budowlanego lub właściwy organ nałożył taki obowiązek kopia*, wraz z:
- oświadczeniem Grantobiorcy, że w ciągu 21 dni od dnia zgłoszenia zakończenia robót
właściwy organ nie wniósł sprzeciwu - oryginał
- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego
zakończenia robót - kopia*
Protokoły odbioru robót/ montażu/ rozruchu maszyn/ instalacji oprogramowania lub
oświadczenie Grantobiorcy o poprawnym wykonaniu ww. czynności - oryginał lub
kopia*
Kosztorys różnicowy - oryginał lub kopia*

18.

Interpretacja indywidualna wydana przez organ upoważniony (w przypadku, gdy
Grantobiorca złożył do wniosku o powierzenie grantu oświadczenie o kwalifikowalności
VAT oraz wykazał w kosztach kwalifikowanych VAT) - oryginał lub kopia
Wycena określająca wartość wkładu niepieniężnego w postaci udostępnienia
nieruchomości - oryginał lub kopia*
Zaświadczenia, decyzje, opinie, pozwolenia lub licencje w odniesieniu do
realizowanego zakresu rzeczowo - finansowego, jeżeli są wymagane przepisami prawa
krajowego - oryginał lub kopia*
Karta wkładu niepieniężnego: pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie lub
udostępnienia ziemi, nieruchomości, sprzętu, surowców - oryginał lub kopa*
Pełnomocnictwo - oryginał lub kopia*
Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Grantobiorcy lub jego
pełnomocnika lub cesjonariusza, prowadzonego przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo - kredytową, na który mają być przekazane środki finansowe oryginał lub kopia*
Umowa cesji wierzytelności - oryginał lub kopia*

19.

Sprawozdanie z realizacji operacji – oryginał

20.

21.

Dokumenty dotyczące rozliczenia w zakresie przeprowadzonych zadań edukacyjnych,
wydarzeń promocyjnych lub kulturalnych, opracowania dotyczącego obszaru objętego
LSR oraz udzielonego doradztwa (jeżeli dotyczy)
Karta rozliczenia szkolenia/warsztatu/przedsięwzięcia - oryginał lub kopia*

22.

Lista obecności uczestników - oryginał lub kopia*

23.

Karta publikacji - oryginał lub kopia*

24.

Inne…

13.
14.

15.
16.
17.

* kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez podmiot, który wydał dokument lub notariusza lub
pracownika urzędu marszałkowskiego/wojewódzkiej samorządowej jednostki organizacyjnej realizującej operacje
związane z przyznawaniem pomocy lub pracownika LGD

V. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA GRANTOBIORCY
1. Świadom odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym

oświadczam, że:
a) Znane mi są zasady przyznawania i wypłaty pomocy w ramach grantu określone w przepisach
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn. zm.), obowiązującej w LGD
Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność oraz Procedurze oceny i wyboru oraz
rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców;
b) nie wykonuję działalności gospodarczej, w tym działalności, do której nie stosuje się ustawy z dnia 2 lipca
2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2004.173.1807 z późn. zm.). Wyjątek stanowi
Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki
organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest
związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki
organizacyjnej.
c) zadanie objęte grantem nie było i nie będzie finansowane z udziałem innych środków publicznych, z
wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z
dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w
ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015, poz.
1570 z późn. zm.),
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zebrane dane osobowe będą przechowywane
i przetwarzane przez LGD zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) w celu przyznania pomocy finansowej i płatności w
ramach Działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW na lata 2014-2020, jestem świadom, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych
osobowych oraz do ich poprawiania,
e) nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust.5 oraz ust.6
rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dn. 11 marca 2014 r. uzupełniające
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013 w odniesieniu do zintegrowanego
systemu zarządzania i kontroli oraz warunków odmowy lub wycofania płatności oraz kar administracyjnych
mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady
wzajemnej zgodności (Dz. Urz. UE L 181 z 20.06.2014, str. 48),
f) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dn.
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu. Jednocześnie zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania LGD o
zakazie dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ww. ustawy, na podstawie
prawomocnego orzeczenia sądu, orzeczonym w stosunku do podmiotu ubiegającego się o powierzenie
grantu po złożeniu wniosku.
g) Oświadczam, iż podatek od towaru i usług stanowi koszt kwalifikowany projektu, a w przypadku okoliczności
umożliwiających jego odzyskanie, zobowiązuje się do jego zwrotu.
h) Świadomy odpowiedzialności karnej określonej w art. 297 §1 ustawy kodeks karny dotyczącej przedłożenia
podrobionego, przerobionego, poświadczającego nieprawdę albo nierzetelnego dokumentu co do
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące
okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego, oświadczam, że operacja będzie
realizowana na nieruchomości będącej moją własnością lub współwłasnością, będzie realizowana na
nieruchomości, do której mam prawo do dysponowania na cele związane z realizacją operacji, a prawo to
obejmuje okres, co do którego jestem zobowiązany do zachowania trwałości zgodnie z art. 71 ust. 1
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.
ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego

przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego
rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006.
2. Zobowiązuję się do:
a) umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzania kontroli wszelkich elementów związanych
realizowanym zadaniem do dnia, w którym upłynie 5 lat od dnia akceptacji sprawozdania z realizacji grantu,
w szczególności wizytacji w miejscu oraz kontroli na miejscu realizacji grantu i kontroli dokumentów oraz
obecności osobistej / osoby reprezentującej / pełnomocnika, podczas wykonywania powyższych czynności,
a także przechowywania dokumentów związanych z przyznaną pomocą do dnia, w którym upłynie 5 lat od
dnia akceptacji sprawozdania z realizacji grantu,

b) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu
rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i) rozporządzenia nr 1305/2013 w ramach
prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych
dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez samorząd województwa, jeżeli na
podstawie odrębnych przepisów beneficjent nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych
(zgodnie z Rozporządzeniem MRiRW z dnia 24 września 2015 r. – w sprawie szczegółowych warunków
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, (Dz.U. 2015, poz. 1570),
c) zwrotu zrefundowanego w ramach ww. zadania podatku VAT, jeżeli zaistnieją przesłanki umożliwiające
odzyskanie tego podatku,
d) niezwłocznego poinformowania o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na wykonanie
umowy oraz nienależne wypłacenie kwot w ramach pomocy z EFRROW,
e) stosowania Księgi Wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

………………………..……………………
miejscowość, data

……………………………….………………………………..…
podpis Grantobiorcy/ osób reprezentujących Grantobiorcę

