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Zał. Nr 6 

Karta ustalania kwoty wsparcia dla operacji 

 

 

Nr wniosku  

Nazwa Wnioskodawcy  

Tytuł operacji/wniosku   

 

Ustalenie kwoty wsparcia 

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie refundacji: 

1. Czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR intensywność pomocy określoną dla danej grupy 

beneficjentów, w granicach określonych przepisami § 18 rozporządzenia LSR ? 

         TAK                          NIE  

2. Czy prawidłowo zastosowano wskazaną w LSR lub w ogłoszeniu o naborze wniosków  

o przyznanie pomocy maksymalną kwotę pomocy np. dla danego typu operacji/ rodzaju działalności 

gospodarczej, w granicach określonych przepisami § 15 rozporządzenia LSR ? 

   TAK                         NIE 

3. Czy kwota pomocy jest racjonalna? 

   TAK                         NIE 

4. Czy koszty kwalifikowane określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów 

kwalifikowanych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi  

w rozporządzeniu LSR? 

          TAK                         NIE 

Nie dotyczy  

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku pomocy udzielanej w formie premii: 

1. Czy prawidłowo zastosowano odpowiednią wskazaną w LSR wartość premii? 

          TAK                  NIE 

2. Czy kwota pomocy jest racjonalna? 

         TAK                   NIE 

3. Czy koszty kwalifikowane określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów 

kwalifikowanych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności określonymi w rozporządzeniu LSR? 

                TAK                   NIE 

                                                      

                                                          Nie dotyczy 

Ustalenie kwoty wsparcia w przypadku Grantów: 

1. Czy wartość zadania mieści się w granicach określonych w rozporządzeniu LSR? 

         TAK                          NIE  

2. Czy kwota pomocy jest racjonalna? 

   TAK                         NIE 

3. Czy koszty kwalifikowane określone we wniosku o przyznanie pomocy są zgodne z zakresem kosztów 

kwalifikowanych oraz zasadami dotyczącymi kwalifikowalności dla Grantów, określonymi w 

rozporządzeniu LSR? 

          TAK                         NIE 

Nie dotyczy  

 



1. Wysokość kosztów kwalifikowalnych 
 

                                                        (w zł) 

2. Intensywność pomocy, w zależności od kategorii Beneficjenta 

lub zakresu pomocy, zgodnie z LSR  
 

                                                  % 

3. Maksymalna wysokość wsparcia dla zakresu operacji i kategorii 

wnioskodawcy zgodnie z LSR  
 

                                                     (w zł) 

4. Kwota do wykorzystania w ramach limitu na okres 

programowania 2014-2020 

 

                                                     (w zł) 

5. Kwota wsparcia dla operacji  

 

                                                     (w zł) 
(słownie) 

 

                                                     (w zł) 
 
Uzasadnienie/ uwagi: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

…………………. 

Data  

 

 

 

……………………………….. 

Podpis Przewodniczącego Rady 

 

 
Uwagi! 

1. Wysokość kosztów kwalifikowalnych należy wpisać wysokość wszystkich kosztów kwalifikowalnych, zgodnych  

z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. 

2. Intensywność pomocy w zależności od kategorii Beneficjenta lub zakresu pomocy, zgodnie z LSR należy wybrać 

intensywność pomocy dla danego typu operacji zgodnie z zapisami w Rozdziale VI LSR 

3. Maksymalna wysokość wsparcia dla zakresu operacji i kategorii wnioskodawcy zgodnie z LSR należy wpisać maksymalną 

możliwą kwotę wsparcia dla danego typu operacji zgodnie z zapisami w Rozdziale VI LSR 

4. Kwota do wykorzystania w ramach limitu na lata 2014-2020 – należy wpisać różnicę: kwoty jaką może otrzymać dany 

wnioskodawca w okresie programowania 2014-2020 a kwotą jaką wnioskodawca już otrzymał (na podstawie umów lub 

złożonych wniosków o udzielenie wsparcia) w okresie programowania 2014-2020 

5. Kwota wsparcia dla operacji należy wpisać ustaloną kwotę wsparcia będącą iloczynem: Sumy kosztów kwalifikowalnych 

(wiersz 1) i Intensywności pomocy (wiersz 2), z uwzględnieniem Maksymalnej wysokość wsparcia (wiersz 3) i Kwota do 

wykorzystania w ramach limitu na lata 2014-2020 (wiersz 4). 

 


