
                            
 

 
 
 

 
Wzór wezwania do złożenia wyjaśnień lub dokumentów 

 niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, 

 wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia. 

.................................... 
...................................... 

(Pieczęć LGD) 
(Miejscowość i data) 

 
...........................................  

........................................ 
    ............................. 

                    ................................. 

(Imię i nazwisko / nazwa i adres 
 Wnioskodawcy) 

 

................................................... 
(Znak sprawy/Nr wniosku) 

 
 

Wezwanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności 

operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia 

 
Na podstawie art. 21 ust. 1a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (ustawa RLKS), Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, informuje iż na etapie 
rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia pt: ................................., który wpłynął do biura LGD w 

dniu ......... w odpowiedzi na nabór nr ....... (wpisać nr naboru i zakres tematyczny) konieczne jest 

uzyskanie wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru 
operacji lub ustalenia kwoty wsparcia (niewłaściwe skreślić). 

 

Zakres wezwania:  
1. ...............................................................  

2. ................................................................ 

 

........................................ 
pieczęć/podpis 

 
POUCZENIE: 
1.Wnioskodawca, zgodnie z wezwaniem, zobowiązany jest do złożenia w biurze LGD wyjaśnień lub dokumentów 
niezbędnych do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia w terminie 5 dni 
kalendarzowych: 
a) w przypadku, gdy we wniosku o przyznanie pomocy zawarty jest e - mail, wezwanie, o którym mowa w pkt 1 
przekazywane jest jako skan pisma drogą poczty elektronicznej, a termin liczy się od dnia następującego po dniu 
wysłania wezwania. 
b) w przypadku braku we wniosku o przyznanie pomocy adresu e-mail, wezwanie, o którym mowa w pkt 1 
przekazywane jest listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (oryginał pisma), a termin liczy się od 
dnia doręczenia niniejszego wezwania.  
2. Wszelkie wyjaśnienia lub dokumenty niezbędne do oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub 
ustalenia kwoty wsparcia powinny być doręczone w formie papierowej bezpośrednio do siedziby LGD (decyduje 
data wpływu dokumentów do LGD) lub drogą pocztową (liczy się data nadania ze stempla pocztowego).  
3. W razie złożenia wyjaśnień lub dokumentów po terminie wskazanym w wezwaniu lub w formie innej niż wskazana 
w pkt. 2, nie są one brane pod uwagę na etapie oceny wniosku o przyznanie pomocy. 

 


