Załącznik 1-TiRM
Doświadczenie Wnioskodawcy*
Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Należy wymienić projekt(y) (nazwa projektu, nr umowy, wartość całkowita/kwota dofinansowania), w
których Wnioskodawca był głównym podmiotem realizującym projekt.
Nazwa
projektu/źródło
finansowania
1

Nr umowy
Wartość
całkowita/kwota
dofinansowania

Nazwa
projektu/źródło
finansowania
2

Nr umowy
Wartość
całkowita/kwota
dofinansowania

Nazwa
projektu/źródło
finansowania
3

Nr umowy
Wartość
całkowita/kwota
dofinansowania

………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………….
(Wnioskodawca/Upełnomocniony przedstawiciel Wnioskodawcy)

* Na potwierdzenie doświadczenia, o ile Wnioskodawca realizował projekt/y finansowany/e ze
środków Unii Europejskiej, Wnioskodawca załącza także kopię: umowy.

Załącznik 2-TiRM

Utworzenie nowego miejsca pracy:

Niniejszym oświadczam, że w wyniku zrealizowania wnioskowanej operacji
utworzę ….... miejsce/a pracy – pełne etaty średnioroczne przed
otrzymaniem ostatniej płatności dotyczącej wnioskowanej operacji.

………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………….
(Wnioskodawca / Upełnomocniony przedstawiciel Wnioskodawcy)

Załącznik 3-TiRM
Rozwój przedsiębiorczości

Niniejszym oświadczam, że realizacja niniejszej operacji spowoduje:

1

*

Powstanie nowego przedsiębiorstwa

2

*

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa

………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………….
(Wnioskodawca / Upełnomocniony przedstawiciel Wnioskodawcy)

* Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez wstawienie znaku : x w polu z gwiazdką

Załącznik 4-TiRM
Powstanie lub rozwój nowych lub dotychczasowych usług turystycznych

Oświadczam, że operacja spowoduje:
*
1
*
2

………………………
(miejscowość, data)

Powstanie nowych usług turystycznych zgodnie z
Ekonomicznym Planem Operacji
Rozwój istniejących usług turystycznych zgodnie z
Ekonomicznym Planem Operacji

………………..……………………………………….
(Wnioskodawca/Upełnomocniony przedstawiciel Wnioskodawcy)

* Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez wstawienie znaku : x w polu z
gwiazdką

Załącznik 5-TiRM
Wykorzystanie lokalnych zasobów w działalności gospodarczej

Oświadczam, że działalność której operacja dotyczy (z wyjątkiem usług turystycznych) oparta o
wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych, albo lokalnego dziedzictwa kulturowego,
historycznego dotyczy:

*

Powstania nowych produktów/usług lub działalności

1
*
2

Rozwój istniejących produktów/usług lub działalności
*

3

………………………
(miejscowość, data)

Rzemiosła i rękodzielnictwa

………………………………………………………………….
(Wnioskodawca / Upełnomocniony przedstawiciel Wnioskodawcy)

* Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez wstawienie znaku : x w polu z gwiazdką

Załącznik 6-TiRM
Poświadczenie o członkostwie w LGD lub innej organizacji społecznej *

Dane organizacji:

Nazwa:
1

2

Adres, Tel/fax:

NIP:
3

4

REGON:

Niniejszym poświadczamy, że Wnioskodawca: ………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
(należy podać nazwę i siedzibę Wnioskodawcy)
jest członkiem naszej organizacji od: ………………………………………………………….
(należy podać datę, od której Wnioskodawca jest członkiem)

………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………….
(Upełnomocniony przedstawiciel organizacji)

* Niniejszy dokument wypełnia organizacja poświadczająca przynależność Wnioskodawcy ubiegającego się o wsparcie
finansowe w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie 413 „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” Poświadczenie podpisuje/ą upełnomocniona/e osoba/y w imieniu organizacji.

Załącznik 7-TiRM

AKTYWIZACJA LUDZI MŁODYCH
WNIOSKODAWCA JEST:

*
Osobą poniżej 26 roku życia w dniu składania wniosku

1

*
Jest osobą powyżej 50 roku życia w dniu składania wniosku,

2

*
3

Jest osobą powyżej 26 roku życia i poniżej 50 roku życia w dniu składania
wniosku,

………………………
(miejscowość, data)

………………………………………………………………….
(Wnioskodawca / Upełnomocniony przedstawiciel Wnioskodawcy)

* Proszę zaznaczyć właściwą opcję poprzez wstawienie znaku: x w polu z gwiazdką

Załącznik 8/ TiRM
Oświadczenie Wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych

……………………………………………………
Imię i nazwisko

……………………………………………..……….
PESEL

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, na potrzeby związane ze
złożeniem przeze mnie wniosku w naborze o dofinansowanie z Osi 4 LEADER w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 2007-2013,
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe przetwarzane będą przez
Instytucję Wdrażającą, a także przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg” z
siedzibą w Janowie Lubelskim, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) w celach związanych z
realizacją działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Mam również
świadomość przysługującego mi prawa do wglądu i poprawiania moich danych osobowych.

…………………………………..
Miejscowość, data

……………………………………….
PODPIS WNIOSKODAWCY

