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Wniosek sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie 
internetowej urzędu marszałkowskiego albo wojewódzkiej 

samorządowej jednostki organizacyjnej, zwanych dalej UM, z którym 
lokalna grupa działania (zwana dalej LGD) zawarła umowę o warunkach 

i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność, lub na stronie internetowej LGD. 



Zaleca się, aby wniosek został wypełniony elektronicznie i wydrukowany lub wypełniony 
odręcznie, w sposób czytelny (np. pismem drukowanym) i trwały. 

Wniosek w części A wypełniany jest przez LGD, która dokonuje wyboru operacji do 
finansowania. 

W sytuacji, gdy dane pole we wniosku nie dotyczy podmiotu – należy wstawić kreskę, a w 
przypadku danych liczbowych należy wstawić wartość „0,00”, chyba, że w instrukcji 

podano inaczej. 

W przypadku, gdy zakres niezbędnych informacji nie mieści się w przewidzianych do tego 
tabelach i rubrykach, dane te należy zamieścić na dodatkowych kartkach (np. kopie stron 

wniosku i załączników składanych na udostępnionych przez UM formularzach) ze 
wskazaniem, której części dokumentu dotyczą oraz z adnotacją na wniosku, że dana 

rubryka lub tabela została dołączona. Dodatkowe strony należy ponumerować, podpisać 
oraz opatrzyć datą i dołączyć do wniosku przy pomocy zszywacza. 



Dane finansowe podawane we wniosku, w tym w zestawieniu 
rzeczowo-finansowym operacji, wyrażone są w złotych z dokładnością 

do dwóch miejsc po przecinku, za wyjątkiem wnioskowanej kwoty 
pomocy, którą należy podać w pełnych złotych (po obcięciu groszy). 



Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składa się w wersji papierowej. 
Dla sprawniejszej weryfikacji zaleca się złożenie wniosku także w wersji 

elektronicznej (zapisany na informatycznym nośniku danych, np. na płycie 
CD). W przypadku dołączenia, np. płyty CD, informację w tym zakresie należy 

podać w sekcji B.VII. 

Podmiot składa wniosek bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika 
albo przez osobę upoważnioną) w miejscu i w terminie wskazanym w 

ogłoszeniu o naborze. 



W przypadku określania ważności załączników (np. zaświadczenie o 
posiadaniu osobowości prawnej (…), wystawione nie wcześniej niż 3 

miesiące przed dniem złożenia wniosku (…)),

– za moment złożenia wniosku, należy uznać datę jego złożenia w LGD. 



Podmiot zobowiązany jest informować w formie pisemnej odpowiednio 
LGD i UM o wszelkich zmianach w zakresie danych objętych wnioskiem 

oraz dołączonych do niego dokumentach, niezwłocznie po ich 
zaistnieniu, przy czym UM informuje dopiero po dokonaniu weryfikacji 

przez LGD i przekazaniu wniosków do UM. 



Wniosek rozpatruje się w terminie 4 miesięcy od dnia przekazania tego 
wniosku przez LGD do UM. 

W razie stwierdzenia, że wniosek zawiera braki lub oczywiste omyłki, 
UM pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia wzywa 
podmiot do usunięcia tych braków lub poprawienia oczywistych 

omyłek w terminie 7 dni, od dnia doręczenia podmiotowi wezwania. 
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