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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Załącznik Nr  1 do Regulaminu Powierzania Grantów
WNIOSEK 
O POWIERZENIE GRANTU NA REALIZACJĘ  ZADANIA  SŁUŻĄCEGO OSIĄGNIĘCIU CELU  PROJEKTU GRANTOWEGO pn.
w otwartym naborze wniosków na realizację zadania służącego osiągnięcia celu Projektu Grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”  -  w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez  Społeczność  (LSR) na lata 2016-2022 
dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
Podpis pracownika Biura LGD
…………………………………………………………………….......
Numer nadany przez LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
Liczba załączników ………………………………………......
Pieczęć i podpis pracownika Biura LGD
…………………………………………………………………….......
Data i godzina wpływu wniosku do Biura  LGD Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 
1. Dane identyfikacyjne:
I. INFORMACJE STOWARZYSZENIA „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
a) Nazwa
b) Adres/siedziba Biura
c) Numer KRS
d) Numer NIP
Numer REGON
e) Numer identyfikacyjny 
2. Informacja o otwartym naborze wniosków na realizację zadania służącego osiągnięcia celu Projektu Grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”
a) Nazwa Projektu grantowego
b) Zakres Projektu grantowego
c) Termin ogłoszenia otwartego naboru wniosków
d) Termin składania wniosków
3. Informacja o udzielonym doradztwie:
a) Czy Wnioskodawca korzystał z doradztwa udzielonego przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”?
( odpowiednio wstawić „X” )
b) Forma udzielonego doradztwa:
( odpowiednio wstawić „X” )
II. DANE WNIOSKODAWCY
4. Pełna nazwa Wnioskodawcy: 
5. Wnioskodawca posiada osobowość prawną:
To pole jest wymagane.
Proszę zaznaczyć odpowiednią opcję.
( odpowiednio wstawić „X” )
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie ” należy wypełnić pkt. 20 Wniosku
6. Forma prawna Wnioskodawcy: 
To pole jest wymagane.
Proszę zaznaczyć odpowiednią opcję.
7. Numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym Rejestrze
8. Numer identyfikacyjny nadany Wnioskodawcy, albo numer identyfikacyjny współmałżonka, jeżeli wyraził on zgodę na nadanie mu tego numeru ( w przypadku wniosku składanego przez osobę fizyczną), nadany zgodnie z ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015r. poz. 807 z późn. zm.) : 
9. Numer NIP
10. Numer REGON
11. Numer i seria Dowodu osobistego, data wydania, przez kogo wydany ( w przypadku osoby fizycznej) :
12. Numer PESEL  (w przypadku osoby fizycznej):
13. Dokładny adres:
adres email:
14. Telefon:
http://
Faks:
15. Adres do korespondencji: (gdy inny niż w punkcie 13)
16. Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 
17. Imiona i nazwiska – funkcja osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy: 
18. Dane Pełnomocnika ( wypełnić w przypadku ustanowienia Pełnomocnika)
19. Imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy (e-mail) osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Wnioskodawcy
20. Dane jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości  prawnej, w imieniu której o powierzenie grantu ubiega się osoba prawna powiązana organizacyjnie z tą jednostką:(wypełnić w przypadku zaznaczenia odpowiedzi „Nie” w pkt. 5 Wniosku) 
a) Pełna nazwa jednostki organizacyjnej: 
b) Numer w rejestrze (jeżeli posiada)
c) Numer identyfikacyjny
d) Numer NIP
e) Numer REGON
f) Dokładny adres:
http://
adres email:
     Faks:
g) Telefon:
h) Nazwa banku i numer rachunku bankowego: 
i) Imiona i nazwiska – funkcja osób upoważnionych do reprezentowania jednostki organizacyjnej: 
j) Imię i nazwisko, adres i telefon kontaktowy (e-mail) osoby upoważnionej do kontaktu:
III. IDENTYFIKACJA ZADANIA DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO.
21. Tytuł / nazwa zadania
22. Cel realizacji zadania
23. Uzasadnienie zgodności z celem/celami Projektu Grantowego określonymi w ogłoszeniu naboru wniosków, a tym samym z celami LSR oraz uzasadnienie zgodności z kryteriami wyboru zadania w ramach realizacji Projektu Grantowego.
24. Uzasadnienie zgodności zadania z zakresem Projektu Grantowego
25. W jaki sposób zadanie przyczyni się do realizacji wskaźników Projektu Grantowego, a tym samym wskaźników zawartych w LSR. Planowana wartość  wskaźników Projektu grantowego.
26. Miejsce realizacji zadania ( obszar, na którym będzie realizowane zadanie, miejscowość, dokładny adres, numer działki) 
27. Termin realizacji zadania: od
do
28. Harmonogram realizacji zadania
Lp.
Poszczególne działania w zakresie realizowanego
Terminy realizacji poszczególnych działań
29. Szczegółowy opis zadania
IV. BUDŻET ZADANIA
30.Wnioskowana kwota Grantu w złotych ( w zaokrągleniu w dół do pełnej kwoty)
Słownie:
31. Dostępny limit pomocy
a) Dostępny limit pomocy w okresie realizacji LSR w ramach PROW 2014-2020  
100.000,00 zł
b) Limit pomocy wykorzystany przez Wnioskodawcę
Lp.
Numer umowy powierzenia grantu w ramach realizacji Projektów grantowych
Kwota udzielonego grantu na realizację zadania wynikająca z umowy lub rozliczenia zadania  
Ogółem kwota dofinansowania  
32. Planowane koszty realizacji zadania ( w zaokrągleniu w dół do pełnej kwoty)
Rodzaje kosztów
Całkowity koszt zadania (w zł)
Koszty kwalifikowane zadania (w zł)
32.1 Koszty zadania niezbędne do jego realizacji z wyłączeniem wkładu rzeczowego
32.2 Wartość wkładu rzeczowego –pracy własnej 
32.3 Koszty ogólne 
32.4 Inne koszty niekwalifikowalne 
XXXXXXXX
32.5 Koszty realizacji zadania ogółem(32.1+32.2+32.3+32.4= 32.5)
33. Kosztorys zadania ze względu na rodzaj kosztów  - zestawienie rzeczowo-finansowe.
Lp.
Rodzaj kosztów
Ilość
(liczba)
Jednostka
miary
Koszt
 jednostkowy
Ogółem
w tym VAT
I. Koszty kwalifikowalne niezbędne do poniesienia przy realizacji zadania
Suma kosztów kwalifikowanych
II. Koszty pracy własnej świadczonej nieodpłatnie
Suma kosztów pracy własnej świadczonej nieodpłatnie
III. Koszty ogólne (nie więcej niż 10% kosztów kwalifikowalnych)
Limit kwota:
Suma kosztów ogólnych
Suma kosztów kwalifikowalnych
34. Opis poszczególnych działań z uwzględnieniem kosztów kwalifikowalnych.
Lp.
Nazwa działania
Uzasadnieni kosztu wraz ze wskazaniem źródła przyjętej ceny
Ilość
Jednostka
miary
Koszt
 jednostkowy
Koszt ogółem
Suma kosztów kwalifikowanych
35. Przewidywane źródła finansowania zadania
Lp.
Źródła finansowania zadania
Kwota
% udział w kosztach kwalifikowalnych
35.1
Wnioskowana kwota grantu
35.2
Środki finansowe własne
35.3
Wkład rzeczowy - praca własna świadczona nieodpłatnie
35.4
Środki finansowe z innych źródeł, w tym środki publiczneŚrodki finansowe z innych źródeł, w tym środki publiczne
(wpisać źródło finansowania)
35.5
Ogółem
V. DOŚWIADCZENIE, ZASOBY, KWALIFIKACJE, DZIAŁALNOŚĆ
36. Opis doświadczenia Wnioskodawcy w realizacji projektów o charakterze podobnym do wnioskowanego zakresu realizacji zadania lub opis zasobów odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować lub opis kwalifikacji odpowiednich do przedmiotu zadania, które zamierza realizować lub opis prowadzonej działalności odpowiedniej do przedmiotu zadania, które zamierza realizować 
VI. Załączniki do wniosku
Lp.
Nazwa załącznika
Liczba
1.
Dokumenty potwierdzające status prawny Wnioskodawcy –kopia*
2.
Dokumenty potwierdzające prawo do reprezentowania Wnioskodawcy-kopia*
3.
Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnych nadanym zgodnie z Ustawą z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015r. poz.807  ze późn.zm.) kopia*
4.
Dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której realizowane będzie zadanie-kopia*
5.
Oświadczenie właściciela(i) lub współwłaściciela(i) lub posiadacza samoistnego nieruchomości, że wyraża(ją) on(i) zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym, lub będącej przedmiotem współwłasności – oryginał sporządzony na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”-oryginał 
6.
Dokumenty potwierdzające wpis zabytku do rejestru lub ewidencji zabytków, wydane przez organ prowadzący rejestr lub ewidencję zabytków, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późn.zm.) oryginał lub kopia*
7.
Dokument potwierdzający numer rachunku bankowego Wnioskodawcy  - oryginał
8.
Kosztorys inwestorski ( sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130,poz. 1389)  - dot. realizacji robót budowlanych - oryginał lub kopia* 
9.
Szkic sytuacyjny oraz rysunki charakterystyczne – dot. realizacji robót budowlanych -oryginał lub kopia* 
10.
Decyzja o pozwoleniu na budowę – kopia*  Dokument wymagany w przypadku, gdy w związku z planowanym do realizacji zadaniem, wybrany Grantobiorca powinien uzyskać pozwolenie na budowę. Decyzja o pozwolenie na budowę jest rozumiana jako komplet dokumentów na podstawie których została wydana decyzja (w tym również projekt budowlany). 
11.
Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi - kopia, wraz z: oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał lub potwierdzenie właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych – kopia*
12.
Ostateczna decyzja środowiskowa, jeżeli jej wydanie jest wymagane odrębnymi przepisami - kopia*
13.
Inne pozwolenia, zezwolenia, decyzje lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie warunków przyznania pomocy, w szczególności: w przypadku, gdy uzyskanie ich jest wymagane przez odrębne przepisy do realizacji operacji) – kopia*
14.
Oświadczenie o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT)  sporządzone na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” oryginał
15.
Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy )
16.
Dokumenty potwierdzające uzasadnienie kalkulacji planowanych kosztów zadania
Inne:
17.
18.
19.
20.
Liczba załączników ogółem
VII. OŚWIADCZENIA I ZOBOWIĄZANIA WNIOSKODAWCY
 
1. Oświadczam, że:
a) znane mi są procedury udzielania i rozliczania grantów w ramach realizacji Projektu Grantowego zawartego w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność (LSR) obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” na lata 2016-2022 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
b) informacje zawarte we wniosku oraz załącznikach są prawdziwe i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że znane mi są skutki składania fałszywych oświadczeń wynikających z art. 297§ 1 Kodeksu karnego;
c) nie podlegam zakazowi dostępu do środków publicznych, o którym w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zmianami) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu;
d) nie podlegam wykluczeniu z możliwości uzyskania wsparcia na podstawie art. 35 ust. 5 oraz ust. 6 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 roku 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 do kar administracyjnych mających zastosowanie do płatności bezpośrednich, wsparcia rozwoju obszarów wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodności;  
e) nie wykonuję działalności gospodarczej, w tym działalności zwolnionej z spod rygorów ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej ( Dz. U. z 2015 roku poz. 584 z późn. zmianami) z wyjątkiem działalności Grantobiorcy, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła i wykonuje działalność gospodarczą, jeżeli realizacja zadania, na które jest udzielany grant, nie jest związana z przedmiotem tej działalności ale jest związana z przedmiotem działalności danej jednostki organizacyjnej Grantobiorcy);
f) spełniam warunki określone w § 3 ust. 1 lub 4 i § 4 ust.1 pkt 4 i 7 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. poz. 1570 z późn. zmianami);
g) zadanie, na które przyznany będzie grant nie będzie finansowane z innych środków publicznych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3 pkt 1 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. poz. 1570 z późn. zmianami);
h) dane zawarte w oświadczeniu o kwalifikowalności podatku od towarów i usług (VAT) są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 
2. Zobowiązuję się do:
a) umożliwienia upoważnionym podmiotom przeprowadzenia kontroli wszelkich elementów związanych z przyznaniem grantu;
b) zapewnienie trwałości inwestycji objętej zadaniem, na której będzie udzielony grant, zgodnie z art.71 rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r.;
c) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa w art. 66 ust. 1 lit. c ppkt i rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013  z dnia 17 grudnia 2013r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005., dla wszystkich transakcji związanych z realizacją zadania, w ramach prowadzonych ksiąg rachunkowych albo przez prowadzenie zestawienia faktur lub równoważnych dokumentów księgowych na formularzu udostępnionym przez Stowarzyszenie, gdy Grantobiorca nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów odrębnych;
d) niezwłocznego poinformowania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” o wszelkich zmianach danych, mogących mieć wpływ na przyznanie grantu;
e) informowania i rozpowszechniania informacji o otrzymanym Grancie w ramach EFRROW na wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2016-2022 dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, zgodnie z Księgą wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3. Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 922)  w Stowarzyszeniu  „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”, które dokonuje wyboru zadania do powierzenia grantu oraz udostępniane innym podmiotom, upoważnionym do kontroli Grantobiorców i wyrażam zgodę na ich przetwarzanie i udostępnianie do celów związanych z przyznaniem grantu, realizacją zdania w ramach przyznanego grantu i jego rozliczenia.
 
 
…………………………………………………               …………………………………………………………….
       Miejscowość, data                                                 Podpis i pieczęć Wnioskodawcy/Osób 
                                                                                             Reprezentujących Wnioskodawcę
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