
 

  

 

    

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.  

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 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.  

Lokalna Grupa Działania 
Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” 

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, www.dolina-bugu.pl 

Załącznik nr 3 do Procedury 

 

OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O ZAPOZNANIU SIĘ Z PROCEDURĄ WYBORU 

I OCENY OPERACJI W RAMACH WDRAŻANIA LSR STOWARZYSZENIA 

„POLESKA DOLINA BUGU” 

 

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie operacji w Lokalnej Grupie Działania 

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” z siedzibą w Okunince XIII-1, 22-200 Włodawa, 

oświadczam, że: 

a) zapoznałem/-am się z treścią „Procedury wyboru i oceny operacji w ramach wdrażania 

LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (opublikowanej na stronie internetowej 

LGD www.dolina-bugu.pl/dla-wnioskodawcow/procedura),  

b) znam zasady oceny i wyboru operacji do dofinansowania, w szczególności są mi 

znane zasady wzywania wnioskodawców do wyjaśnień/uzupełnień przez Lokalną 

Grupę Działania w związku z oceną operacji,  

c) podane we wniosku o przyznanie pomocy dane kontaktowe są aktualne,  

d) zobowiązuję się do niezwłocznego odebrania listu poleconego nadanego przez 

Stowarzyszenie „Poleska Dolina Bugu” oraz wiadomości nadanej pocztą 

elektroniczną z adresu e-mailowego LGD: poleskadolinabugu@poczta.fm  

w przypadku, gdy zajdzie konieczność wezwania mnie do złożenia 

wyjaśnień/uzupełnień w ramach procedury oceny złożonej przeze mnie operacji, 

e) w przypadku gdy dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres poczty 

elektronicznej, nr telefonu) ulegną zmianie po dniu złożenia wniosku w naborze,  

a przed przekazaniem dokumentacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Lubelskiego, zobowiązuję się przekazać w formie pisemnej aktualne dane kontaktowe 

dla LGD, 

f) wyrażam zgodę na upublicznienie na stronie internetowej LGD danych dotyczących 

mojej operacji na listach operacji, zgodnie z treścią „Procedury wyboru i oceny 

operacji w ramach wdrażania LSR Stowarzyszenia „Poleska Dolina Bugu” (imię i 

nazwisko/ nazwa firmy, numer identyfikacyjny producenta, tytuł operacji, 

wnioskowana kwota pomocy, ustalona kwota wsparcia). 

 

 

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

                   (miejscowość, data)                                                                                                                    (podpis Wnioskodawcy) 


