
KROK 8
Jeśli VAT jest kosztem kwalifikowalnym, po podpisaniu umowy 
wystąp o indywidualną interpretację do Krajowej Informacji 
Skarbowej na adres:

ul. Teodora Sixta 17,  43-300 Bielsko-Biała

lub drogą elektroniczną przez e-PUAP na adres skrytki Krajowej 
Informacji Skarbowej. Dokument wymagany do wniosku o płat-
ność, czas oczekiwania 3 miesiące, opłata 40 zł.

KROK 9
Przygotowujesz się do zakończenia i rozliczenia projektu – 
przyjdź na spotkanie lub szkolenie z wypełniania wniosku o płat-
ność albo bezpłatne doradztwo w Biurze LGD.

KROK 10
Jeśli zrealizujesz projekt  
i otrzymasz środki, 
pochwal się tym! Zadzwoń 
lub napisz do nas, żeby wypełnić 
ankietę monitorującą. Dzięki 
temu opowiemy innym, że 
pozyskanie środków na 
realizację pomysłów jest 
możliwe!

10 kroków 
– jak uzyskać wsparcie na realizację przedsięwzięć 

za pośrednictwem Stowarzyszenia 
„Lider Pojezierza”

STOWARZYSZENIE „LIDER POJEZIERZA”

ul. Sądowa 8 

74-320 Barlinek

tel./fax: 95 746 03 60

e-mail: lgd@liderpojezierza.pl, www: liderpojezierza.pl
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014 - 2020.



10 kroków do sukcesu, 
czyli co zrobić, by otrzymać 

środki finansowe na realizację 
pomysłu za pośrednictwem 

Stowarzyszenia 
„Lider Pojezierza”?

Jesteś mieszkańcem obszaru objętego Lokal-
ną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia „Lider 
Pojezierza” (gminy: Barlinek, Boleszkowice, 
Bierzwnik, Choszczno, Dębno, Krzęcin, Lipiany, 
Myślibórz, Nowogródek Pomorski, Pełczyce, 
Przelewice, Recz, Trzcińsko-Zdrój)?

Chcesz podjąć lub rozwinąć działalność go-
spodarczą?

Działasz w organizacji pozarządowej lub po 
prostu masz ciekawy pomysł i chcesz podnieść 
atrakcyjność swojej okolicy lub przeprowadzić 
warsztaty?

Przyjdź do nas, a sprawdzimy, czy Twój pomysł 
można zrealizować w ramach Lokalnej Strategii 
Rozwoju!

Przeczytaj uważnie 10 kroków, które przybliżą Cię 
do otrzymania upragnionych środków.

MASZ CIEKAWY POMYSŁ NA BIZNES, INWESTYCJE, 
PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI SWOJEJ OKOLICY?  

PAMIĘTAJ!
Po złożeniu wniosku do LGD nie 

będziesz miał możliwości poprawek 
dotyczących treści we wniosku  

i biznesplanie. Ewentualne poprawki  
i uzupełnienia są możliwe dopiero po wyborze 

operacji przez Radę. Nie czekaj na ostatni dzień 
naboru – Twoje miejsce na liście wybranych 
projektów w przypadku osiągnięcia takiej 

samej liczby punktów przez kilka 
wniosków zależy od daty i godziny 

złożenia wniosku do LGD.
PAMIĘTAJ!

Racjonalność kosztów 
w zestawieniu rzeczowo-
finansowym to podstawa. 
Konieczne jest rozeznanie 

rynku, prawidłowe wysłanie 
zapytań ofertowych lub 

przeprowadzenie procedury 
przetargowej.
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KROK 1
Chcesz przygotować prawidłowo wniosek, skorzystaj z infor-
macji i ogłoszeń na stronie www.liderpojezierza.pl, zadzwoń 
do Biura LGD „Lider Pojezierza” (tel. 95 7460 360), przyjdź na 
spotkanie lub szkolenie albo bezpłatne doradztwo w Biurze LGD  
(ul. Sądowa 8, 74-320 Barlinek).

KROK 2
Zapoznaj się z Lokalną Strategią Rozwoju – zwróć szczególną 
uwagę na cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz kry-
teria wyboru operacji – w ten sposób ocenisz swój pomysł (czy 
w przypadku oceny operacji przez Radę Stowarzyszenia otrzy-
masz wystarczającą liczbę punktów), jeśli masz pytania, przyjdź 
do Biura LGD na konsultacje i rozwiej swoje wątpliwości.

Chcesz otrzymać dodatkowe punkty podczas oceny 
wniosku? – zapraszamy na spotkania, konsultacje i szkolenia 

organizowane przez nasze Stowarzyszenie.

KROK 3 
Jeśli nie posiadasz numeru identyfikacyjne-
go, na stronie internetowej ARiMR znaj-
dziesz druk wniosku o wpis do ewidencji 
producentów

http://www.arimr.gov.pl/
dla-beneficjenta/wnioski/

ewidencja-producentow.html 

(nie przerażaj się, że nie jesteś producentem, 
druk dotyczy wszystkich składających wniosek o do-
finansowanie działań w ramach PROW 2014-2020). W Biurze 
Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
złóż stosowny wniosek, a otrzymasz decyzję o nadaniu numeru.

Załączniki do wniosku:
Osoba fizyczna: dowód osobisty,

Przedsiębiorca: dokumenty o prowadzeniu działalności 
gospodarczej (CEIDG, KRS, NIP, REGON),

Organizacje pozarządowe: odpis KRS, NIP, REGON,
Wszyscy: numer konta bankowego – zaświadczenia  
z banku o numerze konta bankowego,

Wszyscy: Karta Opisu Operacji.

KROK 4 
Koniecznie sprawdź czy 
formularz wniosku, który 
opracowujesz jest aktualny 
i dotyczy rodzaju działania 
i zakresu operacji, na który 
będziesz składał wniosek. 
Przygotowując wniosek upewnij 
się czy dotyczy aktualnego naboru. 
Wszystkie informacje znajdziesz na stronie 
www.liderpojezierza.pl.

KROK 5 
Przygotowując wniosek przeczytaj instrukcję jego wypełnia-
nia, zaznacz punkty, których nie rozumiesz – jeśli masz pytania 
i wątpliwości, przyjdź na bezpłatne doradztwo do Biura LGD. 
Umów się, jeśli wiesz, że konsultacje będą trwały dłużej.

KROK 6 
Złóż wniosek wraz z obowiązującymi załącznikami w terminie 
naboru, przed złożeniem upewnij się, że masz wszystkie obo-
wiązkowe dokumenty. Wniosek złóż osobiście w Biurze LGD 
„Lider Pojezierza”.

KROK 7
Jeżeli Twój wniosek zostanie wybrany 
przez Radę i przejdzie pozytywną 

weryfikację w UMWZ 
(konkurs) lub LGD (grant), 

zostaniesz zaproszony 
na podpisanie 
umowy. Dopiero 
po podpisaniu 
umowy możesz 
realizować swój 

pomysł. Jeśli 
w trakcie realizacji 

projektu masz pytania, 
wątpliwości, problemy – zadzwoń, przyjdź, 

skonsultuj, aby nie popełnić rażących błędów, które 
będą miały wpływ na wypłatę środków.
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