
MOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALTZA
RATEGII RoZwoJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPoŁECZN

R 00001-6933-UM071001 s/l

zawartaw dniu '....}.].'l1Ąl.1q.1.Ę. . .....' . w Warszawie

pomiędzy:

Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska nr 26
reprezentowanym przezZaruąd Wojewodztwa, w imieniu którego działa:

Adam Struzik _ Marszałek Województwa Mazowieckiego

zwanym dalej,,Zarządem Wo j ewództwa'',

a

Stowarzyszeniem,rDziedzictwo i Rozrvój'',
z siedzibą w Zwoleniu, 26-7 00 Zw o|efi,
przy uI. Wojska Polskiego 78,

NrP 8111729286,
numer KRS 0000254626,
reprezentowanym pr zęZ''

1) Zbigniewa Buczmę * Prezesa Stowarzyszenia;

zwanym dalej ,,LGD",

razem zwanymi dalej ,,Stronami",

o następujqcej treści:

OkreŚlenia i skróty

$1.
UŻyte w umowie o warunkach i sposobie realtzacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społecznoŚć, zwanej dalej ,,umową''' określenta oznaczają:
1) tozporządzenię nr 1303l20I3 _ Tozporządzęnię Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nt |303lŻ0I3 z dnia 17 grudnia 201'3 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Ewopejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Frndtlszu Spojności, lJuropejskiego F'unduszu Rolnego narzecz Rozwoju
obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego ffaZ
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Errropejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Fundltsztt Morskiego i Rybackiego oraz rrclrylające rozporządzente
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 z20.I2.20I3 t., str. 320,zpóŹn.zm.);



2) ustawa RLI(S - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwo'ju lokalnyrn zudziaŁęmlokalnej
społeczności (Dz. U ' poz. 378);

3) ustawa PROW - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
obszarów Wiejskiclr w ramach Programu Rozwoju obszarów Wie.jskich nalata 2014_
2020 (Dz.U. poz.349 zpóżn. zm.);

4) ustawa PS - ustawę z dnia 11 ltpca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spojności finansowanych w perspektywie finansowej Ż014-2020
(Dz.U. zŻ016 t. poz.2l7 j.t.);

5) ustawa EFMR -- ustawę z dnla 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju
sektora rybackiego zudziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.
U.z2015 r.po2.1358);

6) ustawa o ochronie danych osobowyclr - ustawę z dnta 29 sierpnia 1997 t. o ochronie
danych osobowyclr (Dz'IJ. z2015 r. poz' 2135 zpożn. zm.);

1) PROW - Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014_2020;
8) PO RYBY - Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze" na lata 20f 4-2020;
9) RPo - regionalny ploglam operacyjny, o którym mowa w art. Ż pkt \7 lit. c ustawy PS;
10) EFRROW - Europejski Fundrrsz Rolny naIzeaz Rozwoju obszarów Wiejskich;
11) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
12) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13) EFS - Europejski Fundusz Społeczny;
14) LSR - strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośó;
15) RLKS_ rozwój lokalny kierowany ptzez społeczność;
16) wsparcie rea7tzacji operacji w ramaclr LSR - wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1

lit. b rozporządzenia nr 1303 12013 ;

17) wsparcie na wdrazanie projektów współplacy - wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1

lit. c rozporządzenia nr 1303 1201 3 ;

18) wsparcie funkcjonowania LGD - wsparcie, o którym mowa w ań. 35 ust. 1 lit. d i e
rozporządzenia nr 13 03 l20I3 ;

19) operacja _ operację w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporządzenia nt 1303l20I3;
20) wniosek o przyznanie pomocy _ wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa w art"

35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 1303lŻ013, w tym również wniosek o dofinansowanie;
21) projekt grantowy - projekt grantowy w rozumieniu art. 14 ust 5 ustawy RLKS;
Ż2) organ decyzyjny _ organ do którego właŚciwości na|eżą zadanta, o których mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
23) Ramy Wykonania _ cele pośrednie i końcowe określone w programie operacyjnym dla

danej osi priorytetowej/priorytetu, o których mowa w ań. 22 rozporządzenia nr
130312013.



Postanowienia ogólne

$2.
1" Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR,

która przewiduje finansowanie w ramach PRow, ze środków EFRROW
2. LSR wraz z zaŁącznikami w wersji papierowej stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Termin i obszar realizacji LSR

$3.
1" LGD realizuje LSR w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2023 r. na

warunkach wynikających z umowy, ustawy RLKS' ustawy PRoWl, ustawy EFMRI
ustawy PSli innych właściwych przepisów prawnych.

2. LGD będzie realizowała LSR na obszarze następujących gmin lub ich części, dzielnic
i osiędli, w ramach następujących programów:

L.p
Gmina

Część Gminy/

Dzielnica/

Osiedle

Powiat Województwo Program

I Ciepielów cały obszar gminy lipski mazowieckie PROW

2. Gózd cały obszar gminy radomski mazowieckie PROW

1
J. Jastrzębia cały obszar gminy radomski mazowieckie PROW

4.
Jedlina-

Letnisko
cały obszar gminy radomski mazowieckie PROW

5" Kazanów cały obszar gminy zwolęński mazowieckie PROW

6. Pionki cały obszar gminy radomski mazowieckie PROW

7"
Miasto

Pionki
cały obszar gminy radomski mazowieckie PROW

8. Policzna cały obszar gminy zwo1eński mazowieckie PROW

9. Przyłęk cały obszar gminy zwo1eński mazowieckie PROW



10. Tczów cały obszar gminy zwoleński mazowieckie PROW

11 Zwolen cały obszar gminy zwoleński mazowieckie PROW

3. Liczba osób zamieszkałych na obszarze objętym LSR na dzien 31 grudnia 2013 r. wynosi
99 815 (słownie: dziewięódziesiąt dziewięć tysięcy osiemset piętnaście), łx_{yłn
,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (sło'wrłie:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) stafiowi ltłdłleść

l.

Środki finansowe na realizację LsR

$4.
Wysokość środków finansowych na wsparcie rea|izacji operacji w ramach LSR
w ramach:

1) PRow ustala się na: 2 750 000'00 euro (słownie euro: dwa miliony siedemset
pięćdziesiąt tysięcy 00/100)' w tym: 1749 825'00 euro (słownie euro: jeden milion
siedemset czterdzieści dziewięó tysięcy osiemset dwadzieścia pięć 00/100) ze środków
EFRRow, co przy kursie 4 złleuto stanowi odpowiednio 11 000 000'00 zł (słownie
zŁotych: jedenaście milionów 00/100) w tym 6 999 300'00 zł (słownie złotych: sześć
milionów dziewięćset dziewięćd ziesiąt dziewięć tysięcy trzy sta 00/ 1 00)2;

2) i€-------€ttfoi

2;

3) RPe wejewództwa,,, i

stalłoiYi ,,,,,,,,,,r,,,.,,,,,,,,,,,,,,,zł (sło}Yłlie złotsełl: ,,,,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.',-,,,,,)Ż;
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Wysokość środków finansowych na wsparcienawdraŻanie projektów współpracyl do 2018
roku, w ramach:

1) PROW ustala się na: 55 000'00 euro (słownie euro: pięódziesiąt pięó tysięcy 00/100) 
'

co przy kursie 4 złlęuro stanowi 220 000'00 zł (słownie złotych: dwieście dwadzieścia
tysięcy 00/i00) zudziałem środków EFRRoW2;

2) i€-----€ttfo+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ; €o FfZY ktlfSi€ l Zł/€H,fo St&flo}Yi ,,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,, ,, ',Zł

Wysokośó środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na:

612 500,00 euro (słownie euro: sześćset dwanaście tysięcy pięóset 00/100) , co przy kursie
4 złlęuro stanowi 2 450 000'00 zł (słownie złotych: dwa miliony czterysta pięódziesiąt

tysięcy)

2.

a
J.



4. Wsparcie realizacjt operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdtaŻanie projektów
współpracy będzie udzielane zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą
PRowl' ustawą EFMRI, ustawą PSl oraz umową w ramach dostępnych środków
określonych w ust. l_2, zgodnie z planem finansowym określonym w LSR, na podstawie

odrębnych umów'

5' Wsparcie na funkcjonowanie LGD będzie udzielane w lamach PROW ze--średke.ar /

pochodzącychZ udziałem środków(ni.potrzebne skreślió)

z EFRRoW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PRowl, ustawą
EFMRl, ustawą PS1 oraz umową do wysokości określonej w ust' 3, na podstawie odrębnej

umowy.

Zobowiązania Stron

$5.
1. LGD zobowiązuje się do:

1) osiągnięcia wynikających z LSR celów i wskaŹników;

2) zorganlzowania nie póżniej niŻ 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania w okresie

realizacjt operacji biura LGD spełniającego następujące warunki:

a) wyposazenie w telefon z dostępem do sieci telekomunikacyjnej,

b) wyposazenie w sprzęt biurowy i komputerow Z dostępem do sieci Internet;

c) zagvllarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji zwtązanej
z wyborem operacji lub grantobiorcówl, zgodnie z postanowieniami ustawy
o ochronie danych osobowych;

3) stworzęnia lub uttzymania strony internetowej i systematycznej aktuaIizacjt

umieszczonych na niej informacji dotyczących LGD' LSR, naborów wniosków
o przyznanie pomocy przyczyniających się do realizacjt LSR oraz wyników tych
naborów;

4) zapewnienia obecnościptzynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach pracy

biura oraz umięszczenia w widocznym miejscu w biurzę LGD aruz na stronie

internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura;

5) bezpłatnego świadczenia przez pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie
przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje

rcalizujące cele LSR;

6) prowadzenia na bteżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub
oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa,

w tym nazw programu' w zakresie którego udzielono doradztwa, a także naboru,

ktorego dotyczy i numeru zawartej umowyl;

7) przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 6 wraz
z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie

wyboru operacji, zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami. o których mowa
w $7;



8) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji

w ramach LSR;

9) ogŁaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR'
zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie

operacji w ramach LSR, stanowiącym załącznlk nr 2 do umowy' po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu tego naborl z Zarządem Wojewodztwa, zgodnie z art. 19 ustawy
RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach

LSR;

10) terminowego otaz prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru
operacji reaIizujących cele LSR' zgodnle z art. 2I _ 23 ustawy RLKS, w tym

dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl, zgodnie Z wymogami określonymi
w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS;

11) stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach
LSR, stanowiących załącznik nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzyjnego'
stanowiące go załącznik nr 4 do umowyl oraz kryteriów wyboru operacj i vr,raz

z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiących załącznik nr 5 do umowy;

12) podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzęz zamieszczenie na

stronie internetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grantów ze

wskazaniem zadan które realizują|, a także protokołu z posiedzeń organu decyzyjnego
dotyczących oceny i wyboru operacji lub grantobiorcówl zavłierujących informację
o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów;

13) umożliwienia przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru irealizacji LSR, w tym
dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl przez LGD, przez przedstawicieli
organów i jednostek organlzacyjnych upowaznionych do takich kontroli;

14) wykonania zaleceń z kontro|i rcalizacjl LSR, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy

PRowl, art. 22 i 23 ustawy PSl, art' 27 ust. 1 pkt 1 ustawy EFMRl oraz zalęcen
mających na celu poprawę działalności LGD t realizacji LSR, o których mowa w $ 6

pkt 2 umowy;

15) zatrudniania pracowników o kwalifikacjach nte niższych niz określone w opisie
stanowisk, o których mowa w zil'ączniku nr 6 do umowy, a takŻe szkolenia członków
organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z p|anem okreŚlonym
w załączniku nr 7 do umowy;

16) zapewnienia swobodnego i niedyskryminującego dostępu do członkostwa w LGD
wszystkim podmiotom zobszaru LGD;

17) poddania się ocenie efektywnościrealizacji LSRwterminie WznaczonymprzęZZarząd
Województwa oraz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny
zrealizowania programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego
przęZZarząd Województwa w terminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura,

osob świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się

o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub będących człoŃami organu

decyzyjnego;



19) przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru i realizacji LSR, w tym
dokumentacji związanych z oceną, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje
lub zadania słuŻące osiągnięciu celu projektu grantowego| otaz wersji archiwalnych
ogłoszeń o naborzę wniosków, nie krócej niz do 31 grudnia 2028 roku;

20) poinformowania Zarządu Województwa w terminie 14 dni od dnia zasvarcia umowy
o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 19, jeŻeli dokumenty
przechowywane Są poza siedzibą LGD oraz poinformowania Zarządu Województwa
o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, w tęrminie 14 dni od dnia
zaistnięnia tej zmiany ;

2I) utrzymywania składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji
poszczególnych sektorów, która podlegała ocenie na etapie wyboru LSR;

22) zapevłnięnia na poziomie podejmowania decyzji aby władza publriczna - określona
zgodnie z przeplsami krajowymi ani Żadna z grw interesu nie posiada więcej niŻ 49%
praw głosu zgodnie zbrzmteniem art. 32 ust. 2lit.b rozporządzenia 130312013;

2 3 ) monitorowania r ealizacji L SR, w szczególno ści poprzez:

a) monitorowanie wskaźników realizacjt celów LSR oraz przedsięwzięó,

b) opracowanie i udostępnięnie beneficjentom w szczególności na stronię
internetowej LGD formu|arua ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania
realizacji LSR,

c) składanie Zarządowi Wojewodztwa do dnia 31 stycznia każdego roku realizacji
LSR sprawozdania z reahzacji LSR, za rok poprzedni na formularzu
udostępnionym pIzez Zarząd Województwa, a w przypadku pierwszego roku
realizacji LSR * w terminie wskazanym przęzZaruąd Województwa;

24) podawania do publicznej wiadomości, w szczególności popIzęz ntęzwłocznę
zamięszczanię na stronie internetowej LGD:

a) LSR;

b) aktualnego zestawienia rzęczowo _ finansowęgo z realizowanych przez LGD
operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania środków finansowych,
o których mowa w $ 4 ust. 3,

c) umowy ramowej,

d) statutu LGD,

e) listy członków LGD,

0 listy członków zaruądu lub organu decyzyjnego LGD,
g) regulaminu organu decyzyjnego LGDI,

h) informacji, o któIych mowa w art. 21 ust 5 pkt 2 ustawy RLKS;

i) harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia nawdraŻanie operacji

w ramach LSR;

25) niezwŁocznego informowania Zaruądu Województwa o okolicznoŚciach mogących
mieó wpływ na wykonanie umowy oraz niezwłocznego powiadamianta Zarządu

Wojewodztwa o zmtanie swoich danych zawartych w umowie;



26) współprucy Z Krajową Siecią obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 55 ustawy
PROW' oTaz Komitetami Monitorującymi PROWI, Po RYBYl lub RPol,
w szczególności w zakresie ptzekazywania informacji dotyczących realizacji LSR;

27) składania Zarządowi Województwa harmonogramu realizacji planu komunikacji,
w terminie do 30 listopada kazdego roku realizacji LSR, na rok następny, a w przypadku
pierwszego roku realizacji LSR _ w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy' atakŻe
wprowadzenia w nim zmian wynikających z oceny, o której mowa w $ 6 pkt 1 umowy;

28) stosowania wytycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy PRoWl, art.27 ust. l
pkt 2 ustarły EFMRl orazw art. 7 ustawy PS1;

29) udzie|ania wszelkich informacji zwtązanych z rcalizacją LSR na kuzde wezwanie
Zarządu Województwa.

2. W przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR realtzację projektów grantowych, LGD
zobowiązuje się stosowaó do oceny i wyboru grantobiorców procedury wyboru i oceny
grantobiorców w ramach projektów grantowych, stanowiąc e załączniknr 8 do umowy1 oraz
kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
stanowiące załącznlknr 9 do umowy.l

$6.
Zarząd Województwa zobowiązuje się do:

1) dokonywania oceny racjonalności harmonogramu' o którym mowa w $ 5 ust. 1 pkt 27

umowy' w szczególności poprzezweryflkację adekwatności dztałankomunikacyjnych
do wskaźników realizacji tych dział'an, a także adekwatności planowanych efektów

dztałań komunikacyjnych do budzetu tych działail. w terminie 14 dni od jego złoŻenia
przez LGD;

Ż) przeprowadzania analizy sprawozdań, o których mowa w $ 5 ust. 1 pkt Ż3 lit. c umo\ĄT,

polegającej na weryfikacji zgodności danych zawartychw tych sprawozdaniach z LSR,
umową oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30 dni od dnia złoŻenta. Po
uzyskaniu wyjaśnień od LGD w zakresie informacji zawartych
w tych sprawozdaniach, Zarząd Województwa może wydać LGD zalecenia mające na

celu poprawę działalności LGD irea|izacjt LSR, z podaniem terminu ich wdrozenia;

3) dokonywania oceny zmian umowy, o które wnioskuje LGD' biorąc pod uwagę
racjonalnoŚć i zasadnośó tych zmian, atakŻe warunki' o których mowa w $ 10;

4) wznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywności realizacji LSR, o której

mowaw$5ust. 1pkt17;

5) zatvłierdzania opracowanego przęZ LGD programu naplawczego w przypadku
uzyskania negatywnego wyniku oceny efektywności realizacji LSR, o której mowa

w$5ust.1pkt17;
6) przeprowadzania kontroli w LGD nie ruadziej niŻ raz w roku w celu potwierdzenia

vłykonywaniaprzez LGD zobowiązań określonych w $ 5, w zakresie określonym przez
Zarząd Województwa;



informowania LGD o wysokości dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na
złote w ramach procedury uzgodnienia terminu naboru, o której mowa w $ 5 ust. 1 pkt
9,ptzy czymprzy ustalaniu wysokości dostępnych środków, o których mowa w $ 4 ust.

1 pkt 1, uwzględnia się kwoty środków własnych beneficjentów będących jednostkami
sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład środków
publicznych.

weryfikacji wnioskÓw a przyznanie pomocy otaz dokumentacji potwierdzającej

dokonanie wyboru operacji' o których mowa w $ 5 ust. 1 pkt 7, zgodnie z art.23 ust. 2_
5 i 7 ustawy RLKS i zasadarriokreślonymi w $ 7 umowy.

$7.
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i do współpracy zAgencją Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwal, mającej na celu zapewnienie właściwej obsługi otaz
monitorowania postępowania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach RPol'
PROW1 lub Po RYBY Ż014-2020ldotyczącej w szczegó|ności:

1) ptzekazywania dokumentacji dotyczącej naboru wniosków do Zarządu Województwa i
wymiany informacji pomiędzy LGD i Zarządem Województwa w tym zakresie;

2) oceny zgodności operacji z programem W ramach, którego przewiduje się realizację
LSR;

3) uzupełniania ptzęz LGD braków lub przedstawiania wyjaśnień zwl'ązanych
z vlyborem operacji do finansowania;

oceny warunków udzielania wsparcia na operacje |ub zadania sŁuŻące osiągnięciu celu
projektu grantowegol realizowane w ramach LSR;

udostępniania LGD danych z aplikacji wspierającej obsługę wniosków o udzielenie
wsparcia i wniosków o płatność, m.in. w zakresie danych dotyczących wysokości
dostępnych środków;

gromadzenia i przekazywania danych związanych z rea|izacją powierzonych zadań

LGD, ze szczegóInym uwzględnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD
w zakresie danych' które nie będą dostępne dla Zarządu Województwa lub Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym w ramach aplikacji' o której mowa

w pkt 5.

Wykonanie umowy

$8.
1. JeŻeli do 31 grudnia2018 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 20% poziomu każdego ze wskaŹników produktu' który został
przewidziany do realizacji w latach 2016 - 2018, aw przypadku gdy LSR przewiduje

finansowanie w ramach RPo dodatkowo nie osiągntę 85Yo wartości wskaźnikow
produktu ujętych w Ramach Wykonania, ptzewidzianej do osiągnięcia do końca 2018

roku lub

7)

8)

4)

5)

6)



Ż) nie wykorzysta co najmniej 20%o środków finanso!\ych ptzeznaczonych na wsparcie

realizacji operacji w ramach LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

a) w ramach PROW dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

- 10% Środków finansowychnarealtzację LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym,

-20% środków finansowychnarealtzację LSR na utworzenie miejsc pracy'
b) w ramach PO RYBY dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

- 20% środków fi nans owych na r ealtzacj ę L S R na utworze nie l utr zy manie mi ej sc

pracy i utworzenie przedsiębiorstw

- kwota określona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obniżeniu o 10

% oraz o rcŻnicę pomiędzy poziomem wykorzystania środków finansowych
przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

programu' określonym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzystania środków
finansowychprzeznaczonych na wsparcie reabzacji operacji w ramach LSR w ramach
danego programu.

Ż. JeŻeli do 31 grudnia202I roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 85% poziomu kazdego ze wskaźników produktu, który został
przewidziany do realizacji w LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

w ramach RPo nie osiągnie ponadto I00% wartości wskaźników produktu ujętych
w Ramach Wykonania,przewidzianej do osiągnięcia do końca 2021 roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 50% środków finanso!\Ych przeznaczonych na wsparcie
realizacji operacji w ramach LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie
w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
_ 30% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane

w LSR grupom defaworyzowanym,

- 50% środków finansowychnarealizację LSR na utworzenie miejsc pracy
b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

_ 50% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie/utrzymanie
miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw

obnizeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych
przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

programu.

3. JęŻęli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) osiągnie poziom co najmniej 50Yo kaŻdego ze wskaźników produktu' który został
przewrdziany do realizacji w latach 2016 - 2018, aw przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach RPo dodatkowo zrealizuje w co najmniej 85Yo, wskaŹniki ujęte

w Ramach Wykonania;
2) wykorzysta co najmniej 40% środków finanso!\Ych na realizację LSR, a w przypadku

gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta:

a) 20Yo środków finansov\Ych narealizację LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym i

10



4.

5"

b) 40% środków finanso!\Tch narealizację LSR na utworzenie miejsc ptacy oraz

3) zrealizuje zobowtązania określone w niniejszej umowie
_ kwota określona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu mozę zostaÓ

podwyzszona maksymalnie o kwotę stanowiącą 20%okwoty środków, o których mowa
w $ 4 ust. 1 umowy' o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego programu

- proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonychprzez LGD.

Postanowienia zawarte w ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach PO RYBY.
Przy ustalaniu poziomu wskaŹników, zgodnie z ust. 1, 2 i 3 pod uwagę brane będą operacje,

dla których płatnośó została wypłacona beneficjentowi odpowiednio do 31 grudnia 2018
roku i do 31 grudnia 2021 roku.

$9.
Srodki finansowe na wsparcie funkcjonowania LGD, określonę w $ 4 ust. 3 ulegają

obnizeniu o 50ńw przypadku gdy:

1 ) pomimo wezwania dokonaneg o przęZ Zarząd Woj ewództwa LGD nie wykona, w danym
postępowaniu w sprawie wyboru operacji, zobowiązania, o którym mowa $ 5 ust. 1 pkt
7 umowy;

2) LGD nię wykona zobowięania, o którym mowa $ 5 ust. 1 pkt 14 umo\^y.

Zmiana umowy

s 10.

1. ZzastrzeŻęniem przepisów niniejszego paragrafu umowa moŻę być zmieniananarłniosek
kuŻdej ze Stron.

2" Zmianaumowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3. Zmtanaumowy oraz jej załącznlków nię moŻe wpływać na:

1) zmianę celów ogólnych LSR;
2) Zmlanę obszaru objętego LSR, wskazanego W s 3 ust. 2;

3) niedotrzymanię zobowiązań określonych w umowie;
4) zmniejszenie na wniosęk LGD środków zaplanowanych do finansowania realizacji LSR

do końca 2018 i 2021 roku w budzecie LSR, określonych w załączrtiku nr 1 do umo*y;
5) zmniejszenie liczby punktów ottzymanych przez LGD w poszczególnych krleriach

w ramach oceny LSR.

4. Zmiana kryteriów wyboru operacji odbywa się zgodnie z zasadami zmiany kryteriów,
o których mowa w zaŁączniku nr 5 do umowy, a takŻe z zachowaniem ich mierzalności.
Kryteria wyboru operacji zawierają niebudzący wątpliwości interpretacyjnych
szczegółowy opis wyjaśniający ichznaczęnie oraz sposób oceny.

5. Zmiana kryteriów wyboru grantrrbiorców odbywa się zgodnie z zasadaml zmlany
kryteriów, o których mowa w załączniku nr 9 do umowy, a także z zachowaniem ich
mierzalności. Kryteria wyboru grantobiorców zawierają niebudzący wątpliwości
interpretacyj nych szczegółovły opis wyj aśn iający ich znaczenie otaz sposób oceny l 

.
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6. Zmtana:

1) LSR, w zakresie charakterystyki członków albo partnerów LGD, struktury organu
decyzyjnego LGD;

2) dotyczącazałącznlkow nr 2-9 do umowy

- nie wymaga zmiany umowy.

7. Zmiany, o których mowa w ust. 6, wymagająkaŻdoruzowego poinformowania Zarządu
Woj ewództwa. Zmianę uznaje się za uzgodnioną , jeżeLi w ciągu 3 0 dni od poinformowania

Zarządu Województwa nie v,ryrazi on sprzeciwu na proponowane zmiany.
8. Przepisy ust. 7 nie dotycząwprowadzaniazmtan na wniosek Zarządu Województwa.
9. Kolejny wniosek o zmlanę umowy LGD moze przedŁoŻyć, po otrzymaniu stanowiska

Zarządu Wojewodztwa w przedmiocie ploponowanych uprzednio zmian lub po upływie
30 dni od dnia przekazania poprzedniego wniosku.

10. w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPo ze środków finansowych
pochodzących z EFS lub EFRR, Zatząd Województwa zastrzega sobie plawo do zmiany
umowy w zakresie obnizenia kwot' o których mowa w $ 4 ust. 1 i 3 w przypadku, gdy'

w związkll z nięzrea|izowaniem celów pośrednich określonych w Ramach Wykonania,
nastąpi obnizenie środków finansowych przeznaczonych na rcalizację osi priorytetowej

dedykowanej RLKS, w ramach której realizowana jest dana LSR"

Rozwiązanie umowy

$ 11.

1. Umowa ulega rozwiązantu ze skutkiem natychmiastowym na wniosek LGD. Wraz
z wnioskiem o rozwiązanie umowy LGD składa sprawozdanie zrealizacji LSR, o którym
mowa w $ 5 ust.1 pkt Ż3 lit.c umowy.

Umowa ulega rozwiązantu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
plawomocnym wyrokiem sądu złoŻenta podrobionych, przerobionych lub
po świadczaj ących ni eprawdę dokumentów lub o świ adczeń, maj ących wpływ na r ea|izację

LSR.

Umowa ulega rozwiązaniu zę skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
przez LGD zobowiązan, o których mowa w $ 5 ust 1 pkt 13 i 17.

Umowa ulega rczwiązaniuw przypadku niewykonania przez LGD, pomimo dwukrotnego

wezwania dokonanego przęz Samorząd Województwa' co najmniej jednego zę

zobowiązai. o których mowa w $ 5 ust I pkt2-6,8_12,15_16,18-29 i w $ 7 umowy oraz

w przypadku dwukrotnego zastosowania postępowania określonego w $ 9'

Samorząd Województwa niezwłocznie powiadamia LGD o tozwiązaniu umowy.

Postanowienia końcowe

s 12.

1' We wszelkich sprawach dotyczących umowy strony będą porozunriewać się w formie
pisemnej. Korespondencjazwiązanazrealizacją umowy przekazywana będzie do:

2"

-') .

4"

5.

I2



1"

2.

1) LGD na adręs: Zwo|efi, ul. Wojska Polskiego 78,26-700 Zwo|eńi

2) Zarządu Województwa na adres: Warszawa, ul. Skoczylasa 4103-469 Warszawa
2' Strony zobowiązują się do powoływania się na numer umowy wtaz z datą podpisania

umowy w prowadzonej między sobą korespondencji.

3. W przypadku, gdy LGD nie powiadomiłaZarząduWojewództwa o zmianie swoich danych
zalvartych w umowie' wszelką korespondencję wysyŁaną przez Zarząd Województwa
zgodnie z posiadanymiptzez niego danymi, Strony uznająza skutecznie doręczoną.

$ 13.

Wszystkie Spory pomiędzy Zatządem Województwa a LGD wynikające Z umowy'
rozstrzygane będą ptzez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zarządu Województwa.

W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanieprzeptsy aktów
prawnych wymienionych w $ 1 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks
cywilny (Dz.IJ. z2OI4 r.,poz.I21 zpożn.zm').

$ 14.

W przypadku, o którym mowa w ar1. 11 ust' 4 ustawy RLKS, umowa za-wartajest pod
warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia, zmran w LSR
zapewniających otrzymanie w ramach oceny każdego kryterium wyboru LSR co najmniej
minimalnej liczby punktów jeŻelt został'a ona określona dla danego kryterium
w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS.
Do czasu spełnienia przez LGD warunku, o którym mowa w ust. 1, umowa nie rodzi
Żadny ch skutków prawnych.
Do czasu akceptacji ptzezZarząd Województwazmian, o których mowa w ust" 1, LGD nie
moze ogłaszaó naborów, o których mowa w $ 5 ust.1 pkt 9.

s 15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym
egzemplaruu dla kaŻdej ze stron umowy.

1"

2"

3.

l3
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Zalączniki do umowy:

1. LSR wraz zzałącznikami w wersji papierowej;

2" Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie operacji
w ramach LSR;

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
4. Regulamin organu decyzyjnegol;

5. Kryteria wyboru operacji wrazz procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;

6. opisy stanowisk precyzujące podział' obowiązków i zakres odpowiedzialności
pracowników biura LGD;

7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;
8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychl;

9' Kry.teria wyboru grantobiorców vłraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriówl.

Przypisy końcowe:

lJeżeli dotyczy
2 Skręślić punktjezeli nie dotyczy

t4


