
Miałbym pytanie co do poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach rozwijania działalności gospodarczej. Przedmiotem 
operacji miałaby być inwestycja polegająca na budowie hali dla zadaszonego toru 
kartingowego. Jakie dokumenty musi posiadać wnioskodawca na etapie składania wniosku? W 
instrukcji wypełniania wniosku można przeczytać, że wymagany jest kosztorys inwestorski dla 
inwestycji. W LGD otrzymałem natomiast informację, że do wniosku należy dołączyć: projekt 
budowlany, kosztorys inwestorski i potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę  

 
We wskazanym przez Panią miejscu jest mowa o kosztorysie inwestorskim i mapie, szkicach 
oraz rysunkach. Wnioskować więc z tego można, że wymagany będzie kosztorys i projekt 
budowlany. Moje wątpliwości budzi natomiast dodatkowe wymaganie LGD, że wraz z 
wnioskiem należy złożyć potwierdzenie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę do organu 
administracji budowlanej. Proszę odnieść się do tego wymagania. 
 
Odpowiedź: 
W związku z wątpliwościami dotyczącymi dokumentów jakie należy złożyć na operacje dot. 
rozwijania działalności gospodarczej, uprzejmie informuję iż, należy korzystać z wniosku o 
przyznanie pomocy na operacje w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem 
projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W sekcji B.VII. 
INFORMACJA O ZAŁĄCZNIKACH  część C. Załączniki dotyczące robót budowlanych 
wymieniono następujące dokumenty: 
1.  Kosztorys inwestorski – oryginał lub kopia 
2. Decyzja o pozwoleniu na budowę – oryginał lub kopia 
3. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – oryginał lub kopia 
4. Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi –kopia wraz  z:  
- oświadczeniem, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót 
budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu – oryginał albo 
- potwierdzeniem właściwego organu, że nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru 
wykonania robót budowlanych – kopia 
5. Mapy lub szkice sytuacyjne oraz rysunki charakterystyczne dotyczące umiejscowienia 
operacji – oryginał lub kopia. 
W związku z powyższym należy na etapie ubiegania się o pomoc posiadać przynajmniej 
potwierdzenie złożenia wniosku o decyzję o uzyskaniu pozwolenia na budowę, jeżeli taka 
decyzja jest wymagana. 
Jednocześnie zwrócić należy szczególną uwagę na rodzaj wniosku o przyznanie pomocy dla 
operacji którą Wnioskodawca zamierza zrealizować. Dokumenty dotyczące pozwolenia na 
budowę nie są wymagane dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej tzw. 
„PREMII” natomiast w przypadku rozwijania działalności gospodarczej są to dokumenty 
niezbędne do uzyskania pomocy. 


