
Załącznik nr 2 

do Procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD 

KARTA WERYFIKACJI ZGŁASZAJĄCEGO 
 

Oznaczenie ogłoszenia: 

Zgłaszający Numer zgłoszenia 

  

 

A. Weryfikacja prawidłowości złożenia zgłoszenia 
(Ocena zgodności względem pkt. III Procedury oceny i wyboru operacji własnej LGD) 

 

B. Weryfikacja warunków uprawniających do wsparcia 

Lp. WARUNKI PODMIOTOWE DOTYCZĄCE ZGŁASZAJĄCEGO: TAK NIE ND 

1. Osoba fizyczna/osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą  
  

a) 
Czy miejsce zamieszkania Zgłaszającego znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR?    

b) 
Czy adres, pod którym Zgłaszający wykonuje działalność gospodarczą, znajduje się na 

obszarze wiejskim objętym LSR?    

c) Czy Zgłaszający jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej? 
   

d) Czy Zgłaszający jest pełnoletni? 
   

2. Osoba prawna  
  

a)  Czy siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR? 
   

b) Czy Zgłaszającym jest osoba prawna inna niż województwo? 
   

3. Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną    

a) 

Czy siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, 

której ustawa przyznaje zdolność prawną, znajduje się na obszarze wiejskim objętym 

LSR? 

   

4. Spółka cywilna 
   

a) 
Czy każdy wspólnik spółki cywilnej, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia 

kryteria określone w pkt 1-3?    

b) 

Czy Zgłaszający nie ubiega się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy 

między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim 

objętym LSR (§ 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia)? 

   

   

 

„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. Cel projektu: Wdrażanie LSR. 

Czy zgłoszenie wpłynęło w sposób prawidłowy? TAK NIE 

Uzasadnienie odpowiedzi negatywnej: 
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5. Zgłaszającym jest podmiot wykonujący działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy prawo przedsiębiorców    

a) 

Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu 

przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. 

uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu 

art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1)  

   

 

 

 

 

 

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

(miejscowość, data)                         (Przewodniczący/Wiceprzewodniczący Rady)         (Sekretarz Rady) 

Zgłaszający spełnia wszystkie warunki podmiotowe, które go dotyczą TAK NIE 

Uzasadnienie odpowiedzi negatywnej: 
 
 
 


