
ZOBOWIĄZANIA INFORMACYJNE WNIOSKODAWCY 
 

ZADANIE: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(tytuł zadania) 

 
W przypadku otrzymania za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

AKTYWNI RAZEM (LGD) dofinansowania/premii1 ze środków poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 niniejszym zobowiązuję się do: 

 
1) udzielania Lokalnej Grupie Działania AKTYWNI RAZEM informacji na temat realizacji operacji 

w związku z prowadzeniem monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości w ramach wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju; 

2) trwałego umieszczenia w terminie 30 dni od podpisania Umowy na własnej stronie 
internetowej oraz w zwyczajowo przyjętych miejscach np. na tablicy informacyjnej w siedzibie 
Wnioskodawcy informacji o otrzymanym dofinansowaniu. Informacja w formie ogłoszenia 
o treści „Zadanie pn. „………..” zostało dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu 
Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020” powinna być wykonana w formacie min. A4 oraz zawierać 
logotyp LGD AKTYWNI RAZEM oraz logotypy Programu zgodnie z Księgą wizualizacji znaku 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020; 

3) przekazywania do publicznej wiadomości we wszystkich wydawanych/udzielanych w tym 
zakresie przeze mnie oświadczeniach, wywiadach i publikacjach, informacji o otrzymanym 
dofinansowaniu; 

4) nieodpłatnego przekazania Lokalnej Grupie Działania AKTYWNI RAZEM wydanych we własnym 
zakresie publikacji, wywiadów, artykułów itp. na temat realizowanego grantu; 

5) dostarczenia Lokalnej Grupie Działania AKTYWNI RAZEM co najmniej pięciu, wykonanych na 
różnym etapie, dobrej jakości kolorowych zdjęć, ilustrujących przebieg realizacji zadania 
i osiągnięte wskaźniki oraz dodatkowo przekazania LGD ww. zdjęć na nośniku elektronicznym 
(płyta CD) zapisanych z rozszerzeniem jpg; 

6) informowania o przyznanej pomocy otrzymanej zgodnie z ustawą ROW2 oraz zgodnie 
z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020, 
zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. (Informacja na 
ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, ogłoszeniach oraz 
wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania publicznego, Znak powinien 
zostać umieszczony na wszystkich materiałach promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych 
i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania, oraz zakupionych środkach trwałych, 
w sposób zapewniający jego dobrą widoczność).  

7) niezwłocznego poinformowania LGD o wystąpieniu do Urzędu Skarbowego o zwrot podatku 
VAT będącego kosztem zadania objętego Umową. 

 
 
 

…………………………….                                                                  ….……………………………………………                          
 Miejscowość i data                                                                                    Czytelny podpis lub pieczęć i podpis 

                                                           
1
 niepotrzebne skreślić 

2
 ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349 i 1888); 


