
Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00017-6937-UM0300019/16

zawartaw dniu ..2016 r. w Lublinie
pomigdzy

Wojew6dztwem Lubelskim z siedzlbE w Lublinie,20-029 Lublin, ul. Grottgera 4

reprezentowanym ptzez Zarzyd Woj ew6dztwa Lube I skie go

zwanym dalej ,,Zarz4dem Wojew6dztwa", w imieniu kt6rego dziahajE

1. Slawomir Sosnowski - Marszalek Wojew6dztwa Lubelskiego,
2. Krrysztof Grabczuk - Wicemarszalek Wojew6dztwa Lubelskiego,
a

Stowarryszeniem Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza PrzysAoSC Ziemi Ryckiej"
z siedzib1w Rykach, 08-500 Ryki, ul. Wycz6lkowskiego 10A
NIP 506 008 13 64

REGON 060 4361t9
KRS 0000312563

reprezentowanym przez:

l. Anng W4sowsk4 - Prezesa Zarz4du,
2. Dariusza Szcrygielskiego - Wiceprezesa Zanqdu;

zwanym dalej,,Beneficjentem".

Na podstawie art. 34 ust. I ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar6w
wiejskich zndziaNem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego narzecz Rozwoju Obszar6w
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. tJ.
poz.349 i 1888 oraz 22016 r. poz.337), Strony postanawiaj4, co nastgpuje:

s1
OkreSlenia i skrrity

PoniZsze okreSlenia w rozumieniu umowy o przyznaniu pomocy, zwanej dalej ,,umow4",
oznaczal4;

1) Agencja - Agencjg Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, kt6ra pelni rolg agencji
platmczej, w rozumieniu art. 7 rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 130612013 z dnia 17 grudnia 2013 r w sprawie finansowania wsp6lnej
polityki rolnej, zarzEdzania ni4 i monitorowania jej oraz uchylaj4cego rozporzqdzenia
Rady (EWG) nr 352178, (WE) nr 165194, (WE) nr 2199198, (WE) nr 81412000, (WE)
nr 129012005 i (WE) nr 48512008 (Dz. Urz.UEL 347 220.12.2013, str. 549, zpoLn.
zm.);

z)

ia

Wiqisk;eh na lata r0l1 2020 (D-, U, pez, 1857); stanewi+eege dekument prawnege
j-mu
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3) EFRROW - Europejski Fundusz Rolny narzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich;
4) LSR - strategig rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznoSi., stanowi4c4

zal1cznik do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez spolecznoSd nr 00020-6933-UM0310019/15 zawartej w dniu
18.05.2016 r. pomigdzy Beneficjentem a wojew6dztwem Lubelskim;

5) operacja - projekt, umowa, przedsigwzigcie lub inwestycja/inwestycje realizowane
przez Beneficjenta w ramach poddzialania ,,Wsparcie na rzecz koszt6w bie24cych
i aktywizacjT", zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszar6w
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz w spos6b pozwalaj4cv na osi4gnigcie cel6w
poddziaNania okreslonych w tym Programie;

6) Plan Komunikacji - plan komunikacji z lokaln4 spolecznoSci4, o kt6rym mowa w art.
5 ust. I pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym zudzialem lokalnej
spolecznoSci (Dz.U. poz. 378);

7) Program - Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020. o kt6rym
mowa
w Komunikacie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2l maja 2015 r.
o zatwierdzeniu przez Komisjg Europejsk4 Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich
nalata2014-2020 oraz adresie strony internetowej, na kt6rej zostal onzarrieszczony
(M.P. poz.54I);

8) rachunek bankowy - rachunek bankowy prowadzony przez bank lub rachunek
prowadzony przez sp6ldzielcz4 kasg oszczgdnoSciowo-kredytow4 Beneficjenta
lub cesjonariusza bEd2 wyodrgbniony rachunek bankowy prowadzony przez bank
lub rachunek prowadzorry przez sp6ldzielcz4 kasg oszczgdnoSciowo - kredytow4
Beneficjenta lub cesjonariusza, w przypadku gdy Beneficjent ubiegal sig lub bgdzie
ubiegal sig o wyplatg zaliczki albo ubiegal sig o wyprzedzajEce f,rnansowanie;

9) rozporzEdzenie rozporz4dzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 pu2dziemika 2015 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w i trybu przyznawania
pomocy finansowej w ramach poddziaNania ,,Wsparcie na rzecz koszt6w bie24cych
i aktywizacji" objgtego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich nalata2014-2020
(Dz. U. poz.1822);

l0)rozporzqdzenie nr 64012014 - rozporz4dzenie delegowane Komisji (UE) nr 64012014
zdnia 11 marca 2014 r. uzupelniaj4ce rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 130612013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarzEdzania
i kontroli orM warunk6w odmowy lub wycofania platnoSci oraz do kar
administracyjnych maj4cych zastosowanie do platnoSci bezpoSrednich, wsparcia
rozwoju obszar6w wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodnoSci (Dz.IJrz.IJE L 181
220.06.2014, str.48);

lI)rozporz}dzenie n-r 80812014 rozporzqdzenie wykonawcze Komisji (UE) nr
80812014 zdnia 17 lipca 2014 r. ustanawiaj4ce zasady stosowania roiporzqdzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130512013 w sprawie wsparcia rozwoju
obszar6w wiejskich ptzez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w
Wiej skich (EFRROW) (Dz. IJrz. IJE L 227 z 3t .07 .2014, str. I 8);

l2)tozporzqdzenie m 90712014 - rozporzqdzenie delegowane Komisji (UE) nr 90712014
zdnia 11 marca 2014 r. uzttpelniajEce rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 130612013 w odniesieniu do agencji platmczych i innych organ6w,

I Niepotrzebne skreSlii.
2 Dotyczy Beneficjent4 kt6remu przyznano zaliczkg. Na realizacjg tej samej operacji nie mog4 zostai wyplacone Srodki

finansowe nawyprzedzai4ce finansowanie i srodki finansowe tytulem zaliczki
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zaru4dzania finansami, rozliczaria rachunk6w, zabezpieczen oraz stosowania euro
(Dz.Urz. UE L 255 228.08.2014, str. 18, zpoLn. zm.);

l3)rozporzqdzente m 130312013 - rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) rn 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj4ce wsp6lne przepisy
dotyczEce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Sp6jnoSci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiaj1ce przepisy og6lne dotyczEce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnosci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj4ce rozporiqdzenie
Rady (wE) nr 1083 12006 (Dz. urz. llB L 347 z 20 .12.2013, str. 320 , z pohn. zm.);

l4)tozporzqdzenie nr 130512013 - rozporuqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 130512013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszar6w
wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich
(EFRROW) i uchylaj4ce rozporz4dzenie Rady (WE) nr 169812005 (Dz. IJru.IJE L
347 z 20.12.2013, str. 487, z poLn. zm.);

ll)rozporz1dzenie nr 130612013 - rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 130612013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie finansowania wsp6lnej
polityki rolnej, zarz4dzaria ni4 i monitorowania jej oraz uchylaj1ce rozporz4dzenia
Rady (EWG) nr 352178, (wE) nr 165194, (wE) rtr 2799198, (wE) w 81412000, (wE)
rtr 129012005 i (WE) nr 48512008 (Dz. IJrz.IJEL347 220.12.2013, str. 549.zpoin.
zm.);

l6)tozporz4dzenie w sprawie zaliczek - rczporzqdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju
Obszar6w Wiejskich nalata20l4-2020 (Dz. U. poz.IB57);

l7)umowa ramowa - umowg o warunkach i sposobie realizacji LSR, o kt6rej mowa w
art. 8 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udzialem lokalnej spolecznoS ci (Dz.IJ. poz.378);

18)Urz4d Marszalkowski - Urz4d Marszalkowski Wojew6dilwalubelskiego z siedzibq
w Lublinie;

l9)ustawa - ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich
zudziaLem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w
Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020
(Dz. U. poz. 349 i I 888 oraz z 2016 r. poz. 337);

20)trstawa o finansach publicznych - ustawg z dnia 27 sierpnia 2009 r. o frnansach
publicznych (Dz. U . z 2013 r. poz. 8 8 5, z pdhn. zm.);

2l)ustawa o finansowaniu wsp6lnej polityki rolnej - ustawg z dnia27 maja2015 r.
o finansowaniu wsp6lnej polityki rolnej (Dz.U. poz. 1130);

22) wniosek o platno66 - wniosek o platnoSc transzy pomocy;
23) wniosek o przyznanie pomocy - wniosek o przyznanie pomocy, o kt6rym mowa

w art. 22ustawy;
24)wyprzedzaj1ce finansowanie Srodki finansowe, wyplacane Beneficjentowi

narealizacjg operacji z tytutu pomocy w ramach Programu, zgodnie z przepisami

2s)
art. 18 ustawy o finansowaniu wsp6lnej polityki rolnejr)3).

3 Dotycry Beneficjenta, kt6remu przyznarro wyprzedzaj4ce finansowanie
pomocy. Na realizacjg tej samej operacji nie mog4 zostai wyplacone
finansowanie i Srodki finansowe tytulem zaliczki.

na podstawie wniosku o przyznanie
Srodki finansowe na wyprzedzajqce
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2.

a
J.

nr tg05/2013; art, 20 j---€+az

$2
Zakres przedmiotowy umowy

Umowa okreSla prawa i obowi4zki Stron zwi4zane z realizacj4 operacji w ramach
poddzialania ,,Wsparcie na rzecz koszt6w bielqcych i aktywizacji" w ramach dzialania
,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objEtego Programem.

1.

s3
Postanowienia og6lne

Beneficjent zobowi4zuje sig do realizacji operacji, kt6rej celem jest sprawne wdraZanie
LSR, w tymrealizacja Planu Komunikacji.

Wskaznikiem osi4gnigcia celu operacji jest finansowy postgp we wdrazaniu LSR,
w zakresie wsparcia, o kt6rym mowa w art. 35 ust. I lit. b rozporzqdzenia nr 130312013.
Miemikiem postgpu bgdzie wartoSd podstawy ustalenia kwoty pomocy, o kt6rej mowa
w $ 14 ust.4 i 5rozporz4dzenia.
Operacja bgdzie realizowana w siedzibie Beneficjenta, na obszarze wdraaania LSR oraz
innych miejscach okreSlonych w Planie Komunikacji lub Planie szkoleri dla czlonk6w
organu decyzyjnego i pracownikow biura Beneficjenta.
Operacja zostanie zrealizowarta w terminie do dnia 31 marca 2023 r.
Realizacj a operacj i obejmuj e :

l) realizacjq LSR;
2) bie?4ce funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania (zwanej LGD), zapewniajqce

sprawrl4 i efektywnq pracA LGD, w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oruz
doskonalenie zawodowe os6b uczestniczqcych w realizacji LSR;

3) zatrudnienie pracownik6w w okreSlonym przepisami rozporz4dzenia .vqimiarze

i ponoszenie koszt6w ich zatrudnieniaprzez Beneficjenta;
4) aktywizacjg mieszkaric6w i innych podmiot6w z obszaru objgtego LSR zwi4zan4

z realizacj4 LSR;
5) zapewnienie wsparcia dla potencjalnych beneficjent6w w opracowaniu projekt6w,

przygotowaniu wniosk6w i realizacji projekt6w, w szczegolnoSci prowadzenie przez
B enefi cj ent a dor ad4w a na rzecz potencj alnych benefi cj ent6w L S R.

W przypadku, gdy Beneficjentowi wyplacono zalrcAqP,1 v,yprzedzaj1ce
finansowaniel)a), Beneficjent zobowiEzuje sig do jefttjegot) wykorzystania zgodnie
z przeznaczeniem, przez co nale2y rozumiei realizacjg operacji zgodnie
z postanowieniami umowy ramowej i umowy, w tym zgodnie z ust. | - 5 oraz $ 5 ust.
1 . 

l)2)a)

s4
Przyznanie pomocy na realizacjg operacji

l. Benefrcjentowi zostaje przyznana pomoc na podstawie zlolonego wniosku o przyznanie
pomocy oraz na warunkach okreSlonych w ustawie, przepisach, o kt6rych mowa w art. 1

pkt 1 ustawy, oraz przepisach rozporzqdzenra, przy zastosowaniu stawki procentowej,
o kt6rej mowa w $ 14 ust. 3 rozporz4dzenia, r6wnej 24 %.

+.

5.

6.
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2.

AT.

Pomoc bgdzie wyplacona przez Agencjg nie wigcej niz w 4 transzach w kaZdym roku,
w kt6rym jest realizowana LSR. Planowane terminy skladania wniosk6w o platnoSi
zostaLy okreSlone w zal1cznTku nr 1 do umowy.
W ramach poszczeg6lnych transz, pomoc bEdzie wyplacana w wysokoSciach
wnioskowanych we wnioskach o platnoSi, z uwzglEdnieniem $ 8 ust. 2. Przewidylvane
transze pomocy zostaty okreSlone w zal4czrnkunr 1 do umowy.
Pomoc bgdzie wyplacana do wysokoSci Srodk6w, o kt6rych mowa w $4ust.3umowy
ramowej zuwzglgdnieniem $ 14 ust. 6rozporz4dzenraoraz $ 8 ust. 12.

transzaehFrv rv)-sereedei i rv terminaeh

6.

wyseke$ei mqiQ zastesewanie pestanew4enia $ 11 ust, 6 i 7,#

1.

Beneficjentowi zostan1 wyplacone na warunkach okreSlonych w umowie, Srodki
finansowe tytulem v,ryprzedzaj?cego finansowania w wysokoSci 440 000,00 zl (slownie
zloty ch: czterys ta czterdzieS ci tys igcy;. t )+) s)

W przypadku zmiany wysokoSci kwoty pomocy, o kt6rej mowa w ust. 4, w odniesieniu
do Srodk6w finansowych wyplaconych Beneficjentowi tytulem v,ryprzedzaj4cego
finansowania w nadmiernej wysokoSci maj1 zastosowanie postanowienia $ 11 ust. 8
i 9. r)4)

Zaltez+a+Dlwyprzedzaj4ce finasowaniel)a) zostanie wyplacone na wyodrqbniony
rachunek bankowy Beneficjenta, przeznaczony wyl4cznie do obslugi zeJiezk++El
wyprzedzaj4cego finansowaniar)a) nr 25 8724 0005 2001 0019 5777 0010 w Banku
Sp6ldzielczymw Rykach z siedzib4 w Rykach, ul. warszawska 23, 08-500 Ryki.

$s
Zob ow i4zania B enefi cj enta

Beneficjent zobowiqzuje sig do spelnienia warunk6w okreSlonych w Programie, przepisach
ustawy, rozporzEdzenia oraz realizacji operacji zgodnie z postanowieniami umowy
rarnowej i umowy, aw szczeg6lnoSci do:
7)rearizacji operacji otM zobowiqzan, o kt6rych mowa w $ 5 umowy ramowej,

zzastrzeheniem $ 5 ust. 1 pkt 19 tej umowy - do ostatniego dnia terminu zloaenia
wniosku o platnoSi, tj. do dnia 31 marca 2023 r.;

2) realizacji Planu Komunikacji;
3) zatrudniania pracownik6w w l4cznym wymiarze okreSlonym w $ 12 ust. I pkt 2

rozporz4dzenia oraz ponoszenia koszt6w ich zatrudnienia; przy czym przecigtny wymiar
zatrudnienia bgdzie weryfikowany jako Srednia arytmetyczna liczby etat6w w okresie
od dnia zawarciaumowy do dnia zlo2eniawniosku o platnoSi;

4) prowadzenia strony intemetowej na potrzeby realizacji LSR, w tym w szczegSlnoSci
zamieszczenia na tej stronie Planu Komunikacji;

5) zapewnienia funkcjonowania biura LGD, w tym w szczeg6lnoSci posiadania tltulu
prawnego do pomieszczenia, w kt6rym znajduje sig biuro LGD;

6) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowoSci albo korzystania z odpowiedniego

a Zgodnie z art. 42 ust. 2 rozporz4dzenia nr I 3 05/20 I 3 .
5 Kwota wyprzedzaj4cego finansowania operacji nie moze przekracza(,36,37% kwoty pomocy.

7.

8.

9.
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kodu rachunkowego, o kt6rym mowa w art. 66 ust. 1 lit. c pkt i rozporzEdzenia
nr 130512013, dla wszystkich transakcji zwi1zanych z realizacjq, operacji, w ramach
prowadzonych ksi4g rachunkowych.

2. Beneficjent zobowi4zuje sig do:
1) niezwlocznego poinformowaria Zarz4du Wojew6ddwa o prawomocnym orzeczeniu

s4du o z,akazie dostgpu do Srodk6w publicznych, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4
ustawy o finansach publicznych;

2) przekazywama i udostgpniania Zanydowi Wojew6dztwa oraz innym uprawnionym
podmiotom danych zwryzanych z operacj4, w terminie wynikajqcym z wezwania
do przekazania tych danych;

3) w okresie realizacji operacji orM w okresie 5 lat liczonym od dnia qplaty ostatniej
transzy pomocy:
a) umoZliwienia przedstawicielom Zarz4du Wojew6dztwa dokonylvania kontroli

w miejscu realizacji operacji,
b) umozliwienia przedstawicielom Zarzqdu Woj ew6dztwa, Agencj i, Ministra Finans6w,

Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji Europejskiej, Europejskiego Trybunalu
Obrachunkowego, organ6w kontroli skarbowej oraz innym podmiotom
upowaznionym do takich czynnoSci, dokonywania audyt6w i kontroli dokument6w
zwiqzanych z rcalizacj4 operacji i wykonaniem obowi4zk6w po zakonczeniu
realizacji operacji lub audy.t6w i kontroli w miejscu realizacji operacji
lub w siedzibie Beneficjenta,

c) obecnoSci i uczestnictwa osobistego albo osoby upowaznionej przez Beneficjenta
albo osoby reprezentujqcej Beneficjenta w trakcie kontroli okreSlonych w lit. a oraz
audyt6w i kontroli okreSlonych w lit. b, w terminie wyznaczonym przez
upowaznione podmioty,

d) dokumentowania nealizowartia operacji lub jej czgsci orcz przechowywania caloSci
dokumenta cji zw i4zanej z pr zy znanQ pomo c 4,

e) niezwlocznego informowania Zarzqdu Wojew6dztwa o planowanych albo
zaistnialych zdarzeniach zwiqzanych ze zmian1 sytuacji faktycznej lub prawnej,
mog4cych mied wplyw na realizacjg operacji zgodnie z postanowieniami umowy,
wyplatg pomocy lub spelnienie wymagari okreSlonych w Programie i aktach
prawnych wymienionych w $ 1;

4) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW,
zgodnie z przepisarrri Zal4cznka III do rozporzqdzenia w 80812014 opisanymi
w Ksigdze winalizacji znaku Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-
2020, opublikowanej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
w okresie realizacji operacji, w terminie od dnia zawarciaumowy;

5) zrealizowania operacji i zloAenia wniosk6w o platnoSi, z zachowariem termin6w
wskazanychw zalEczniku nr 1 do umowy;

6) skladania informacji monitoruj4cej rcalizacjE operacji z zachowaniem termin6w,
o kt6rych mowa w $ 6 ust. 5.

s6
Wniosek o platnoSd - termin zloLenia

l. Beneficjent sklada w Urzgdzie Marszalkowskim wnioski o platnoSl vr,raz z dokumentami
niezbgdnymi do wyplaty Srodk6w finansolvych z tytulu pomocy, potwierdzaj4cymi
spelnienie warunk6w wyplaty pomocy, kt6rych .vqrkaz zavtiera formularz wniosku
o platnoSi, w terminach okreSlonychw zal1czniku nr 1 do umowy
- jednak nie p6zniej niz do dnia 31 marca 2023 r.
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2.

a
J.

4.

Wniosek o platnoS6 sklada sig na formularzu udostgpnionym na stronie internetowej
Urzgdu Marszalkowskiego.
W przypadku niezlohenia wniosku o platnoSi w terminie okreSlonym w umowie, Zarzqd,
Wojew6dztwa dwukrotnie wzrya Beneficjenta do zLo2enia wniosku w kolejnych
wyznaczonych terminach, o ile nie uptyn4l termin wskazany w $ 8 ust. I pkt 7.
Zaru4d Wojew6dztwa moZe uwzglgdnii wniosek o platnoSi zloLony po terminie,
o kt6rym mowa w zal1cznrku nr 1 do umowy lub po terminie wynikaj4cym z drugiego
wezwania Zanydu Wojew6dztwa, o kt6rym mowa w ust. 3, o ile nie zosta\a
wypowiedziana umowa i nie uptyn4t termin wskazany w $ 8 ust. 1 pkt 7.
Beneficjent sklada informacjg monitoruj4c4 realizacjg operacji, w nastgpuj4cych
terminach:
1) do dnia 31 lipca danego rckuza okres od driazawarcia umowy do dnia 30 czerwca

danego roku, jezeli Beneficjent nie zlo2yl wniosku o platnoSd w okresie pomigdzy
1 kwietnia a30 czerwca danego roku,

2) do dnia 31 stycznia roku nastgpnego, za okres od dnia zawarcia umowy do dnia
31 grudnia roku poprzedniego, jeheli Beneficjent nie zNotyl wniosku o platnoSd
w okresie pomigdzy I paldziernika a 31 grudnia danego roku.

Pierwsz4 informacjg, o kt6rej mowa w ust. 5 sklada sig w terminie do 3l stycznia20lT r.
Do informacji, o kt6rej mowa w ust. 5, postanowienia ust. 2 - 4 stosuje sig odpowiednio.

$7
Wniosek o platno5d - etap rozpatrywania

Rozpatruj4c wniosek o platnoSd Zarzqd Wojew6dztwa sprawdza zgodno1(, realizacji
operacji z warunkami okreSlonymi w Programie, ustawie, rozporz1dzeniu, przepisach
odrgbnych, umowie ramowej oraz umowie, w szczeg6lno5ci pod wzglgdem spelnienia
warunk6w wyplaty pomocy w zakresie kompletno5ci i poprawnoSci fbrmalnej wniosku
oraz prawidlowoSci realizacji i finansowania operacji.
W przypadku, gdy zLohony wniosek o platnoSi zawiera braki, Zarzqd, Wojew6dztwa
wzywa Beneficjenta, w formie pisemnej, do usunigcia brak6w w terminie 14 dni od dnia
dorgczenia wezwania.
W przypadku, gdy pomimo wezwania, o kt6rym mowa w ust. 2, Beneficjent nie usun4l
brak6w, Znzqd Wojew6dztwa ponownie wzywa Beneficjenta w formie pisemnej do ich
usunigcia w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wezwania.
W przlpadku, gdy w trakcie rczpatrywania wniosku o platnoSd niezbgdne jest
wyjaSnienie fakt6w istotnych dla rozstrzyenigcia sprawy lub przedstawienie dowod6w na
potwierdzenie tych fakt6w, Zarzyd Wojew6dztwa wzywa Beneficjenta w formie pisemnej
do zloheniapisemnych wyjaSnieri w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wezwania.
Do informacji, o kt6rej mowa w $ 6 ust. 5 postanowienia ust. 2-4 stosuje sig
odpowiednio.
W przypadku przeslania uzupelnieri, wyjaSnieri lub poprawnych dokument6w przesylk4
nadan4 w polskiej plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego, o terminowoScizloaenia
decyduje data stempla pocztowego, a w przypadku ich dostarczenia w innej formie,
o terminowoici zlohenia decyduje data wplywu do Urzgdu Marszalkowskiego.
Jeheh Beneficjent, pomimo ponownego wezwania, o kt6ryn mowa w ust. 3, nie usun4i
brak6w , Zarz4d Wojew6dztwa rozpatruje wniosek o platnoS6 w zakresie, w jakim zostal
wypelniony orz na podstawie dol1czonych do niego i poprawnie sporz4dzonych
dokument6w.
W trakcie rozpatrywania wniosku o platnoSi mogQ zosta(, przeprowadzone kontrole na
miejscu, w celu zweryfikowania informacji zawartych we wniosku o platnoSd

5.

6.

1.

2.

a
J.

4.

5.

6.

8.
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9.

10.

11.

12.

1.

i dol4czonych do niego dokumentach ze stanem faktycznym lub uzyskania dodatkowych
wyjaSnieri.
W przypadkach, o kt6rych mowa w ust. 2 - 4, wezwanie Beneficjenta do wykonania
okreSlonych czynnoSci w trakcie rozpatrywania wniosku o platnoS6 wstrzymuje bieg
terminu rozpatrywania wniosku o platnoS6 do czasu wykonania przez Beneficjenta tych
czynnoSci.
Po rczpatrzeniu wniosku o platnoSi Zarzqd Wojew6dztwa informuje Beneficjenta
na piSmie o przekazaniu Agencji zlecenia wyplaty calo5ci lub czgSci kwoty pomocy
lub odmowie jej wyptaty.
Agencja dokonuje wyplaty Srodk6w finansowych pomocy niezwloczrie po pozyty$mym
rozpatrzeriu wniosku o platno66 i otrzymaniu zlecenia platnoSci, w terminie 3 miesigcy
od dnia zlo2eniawniosku o platnoS6

W przypadku wyst4pienia op6lnienia w otrzymaniuprzez Agencjg Srodk6w finansowych
na wyplatg pomocy, Agencja dokona wyplaty pomocy niezwlocznie po ich otrzymaniu.

$8
Warunki rvyplaty pomocy

Agencja wyplaca Srodki finansowe z tytulu pomocy, jeheli Beneficjent:
1) zrealizowal lub realizuje zobowi1zania okreSlone w umowie orazw umowie ramowej;
2) zrealizowal lub realizuje operacjg zgodnie z warunkami okreSlonymi

w rozporz4dzeniu, w umowie orM w umowie ramowej, w tym zrealizowal
lub realizuje Plan Komunikacji;

3) ponosi koszty zatrudnienia pracownik6w, o kt6rych mowa w $ 5 ust. I pkt 3;
4) posiada tytul prawny do pomieszczenia, w kt6rym znajduje sig biuro, o kt6rym mowa

w$5ust. 1pkt5;
5) udokumentowal zrealizowanie operacji lub jej czgSci;
6) prowadzi strong intemetow4, o kt6rej mowaw $ 5 ust. l pkt 4ina stronietej zostal

podany do publicznej wiadomoSci Plan Komunikacji;
7) zloiryl wniosek o platnoSd nie p62niej niz do dnia 31 marca 2023 r.
Pomoc wyplacana jest w wysokoSci wnioskowanej we wniosku o platnoSi, lecz
nie wy2szej niZ wysokoSd transzy pomocy ustalona zgodnie z $ 14 ust. 2 - 5

rozporz1dzenia, pomniejszonej o sumg kar administracyjnych, o kt6rych mowa w ust. 3

i4 nahczonych do dnia wystawienia przez zarzyd wojew6dztwa zlecenia platnoSci
w ramach danej transzy oraz o kwotg rozliczajqc4 zaliczkg lub vtyprzedzajqce
finansowanie, zgodnie z ust. 5, 7 - 8 i 10.

W przypadku, gdy Beneficjent nie spelnil kt6regokolwiek z warunk6w okre6lonych
wust. I, Zarz4d Wojew6dztwa odmawia wyplaty pomocy w ramach danej transzy
pomocy i naliczanajest kara administracyjna w wysokoSci wnioskowanej kwoty pomocy
w ramach danej transzy pomocy, z zastrzeleniem ust. 4.
W przypadkach niezrealizowania lub niereali zow atia zob owi4zafi okreSlonych w umowie
naliczane s4 nastgpuj 4ce kary administracyj ne :

1) w przypadku gdy Beneficjent tie zrealizowal zobowi1zania, o kt6rym mowa w $ 5
ust. 2 pkt 4 w zakresie dotycz4cym informowania i rozpowszechniania informacji
o pomocy otrzymanej z EFRROW, zgodnie z przepisarrti Zal4cznika III do
rozporz1dzenia nr 80812014, w spos6b okreSlony w Ksigdze wiz:ualizaqi znaku
Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020, z zastrzeaeniem pkt 2
- r6wnowarto1c O,lYo kwoty wyrazonej w zlotych okreSlonej w $ 4 ust. 3 umowy
ramowej;

2.

3.

4.
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2) w przypadku gdy Benefrcjent nie zamiescil w swojej siedzibie Tablicy informacyjnej,
o kt6rej mowa w przepisach Zalyczruka III do rozporz4dzentanr 808/2014, w spos6b
okreSlony w Ksigdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich
nalata2014-2020 - r6wnowartol(, lYo kwoty wyraZonej w zlotych okreSlonej w $ 4
ust. 3 umowy ramowej;

3) w przypadku gdy Beneficjent nie realizuj e zobowiEzania, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 2
pkt3lit.d-r6wnowartolc},So/okwotyv,ryrahonejwzlotychokre6lonejw$4ust.3
umowy ramowej;

4) w przypadku gdy Beneficjent nie realizuje zobowi4zania, o kt6rym mowa w $ 5
ust. 1 pkt 6, z zastrze2eniem pkt 5 - r6wnowartoS(, lYo kwoty wyrazonej w zLotych
okreSlonej w $ 4 ust. 3 umowy ramowej;

5) w przypadku gdy Beneficjent nie realizuj e zobowiEzania, o kt6rym mowa w $ 5 ust. 1

pkt 6, w odniesieniu do platnoSci realizowanych z wyodrgbnionego rachunku
bankowego Beneficjenta, pr4eznaczonego wylEcznte do obslugi- zetgsn+plt
v,,yprzedzaj4cego finansowaniat)+) - r6wnowartoSd 10% kwoty transakcji, kt6rej
uchybienie dotyczy;

6) w przypadku gdy Beneficjent nie zlo2yl informacji, o kt6rej mowa w S 6 ust. 5

- r6wnowarto6d 1% kwoty wyrazonej w zlotych okreslonej w $ 4 ust. 3 umowy
ramowej; kara administracyjna ma zastosowanie do kazdej informacji, o kt6rej mowa
w $ 6 ust. 5, kt6ra nie zostala zloAonaprzez Beneficjenta;

7) w przypadku gdy Beneficjent nie usun4l brak6w w informacji, o kt6rej mowa w $ 6
ust. 5, pomimo wezwania, o kt6rym mowa w $ 7 ust. 3 - r6wnowartos(, lyo kwoty
wyrulonej w zlotych okreSlonej w $ 4 ust. 3 umowy ramowej; kara administracyjna
ma zastosowanie do kazdej informacji, o kt6rej mowa w $ 6 ust. 5, w kt6rej
nie zostaly usunigte braki przez Beneficjenta;

8) w przypadku gdy Beneficjent nie realizuje Planu Komunikacji - r6wnowartosl 5oh
kwoty wyraZonej w zNotych okreSlonej w $ 4 ust. 3 umowy ramowej;

9) w przypadku gdy Beneficjent realizuje Plan Komunikacji niezgodnie
z harmonogramem - r6wnowartoi(, 1%o kwoty wyrazonej w zlotychokreslonej w $ 4
ust. 3 umowy ramowej;

10)w przypadku gdy Benef,rcjent nie realizuje planu szkoleri dla czlonk6w organu
decyzyjnego i pracownik6w biura LGD - r6wnowartolc 5%o kwoty wyraZonej
w zlotych okre5lonej w $ 4 ust. 3 umowy ramowej;

11) w przypadku gdy Beneficjent realizuje plan szkoleri
decyzyjnego i pracownik6w biura LGD niezgodnie

dla czlonk6w organu
z harmonogramem
w$4ust.3umowyr6wnowartofic lYo kwoty wyrahonej w zlotych okreSlonej

rfimoweJ.

8' Rozliczenie wyprzedzajEcego finansowania wyplaconego Beneficjentowi polega
na wykazaniu pnez Beneficjenta, we wnioskach o platnoSi, kwoty pomocy
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10.

11.

12.

13.

przysluguj4cej do wyptaty lub na zwrocie v,,yprzedzaj4cego finansowania na rachunek

bankowy, o kt6rym mowa w $ 11 ust. 10.rts)

9. Odsetki naliczone od wyprzedzajQcego finansowania na wyodrgbnionym dla
v,ryprzedzajqcego finansowania rachunku bankowym, naliczone od dnia wplywu
wyprzedzajEcego finansowania na ten rachunek podlegaj4 rozliczeniu we wniosku
o platnoSi lub podlegaj4 zvnotowi na rachunek bankowy o kt6rym mowa w $ 11 ust.

l0.tNl
Rozliczenie wyprzedzaj4cego finansowania nastgpuje przez pomniejszenie kwoty
pomocy do wyplaty w ramach wszystkich transz pomocy o kwotg stanowi4c4 udzial
krajowych Srodk6w publicznych, jednak suma tych pomniejszeri nie moZe byl vrylszani?
kwota, o kt6rej mowa w $ 4 ust. 7. Pomniejszeri dokonuje sig do calkowitego rozliczenia
kwoty, o kt6rej mowa w $ 4 ust. 7. 1)a)

W przypadku uniemozliwienia przeprowadzenia kontroli zvm4zarrych z przyznan4
pomoc4 w okresie realizacji operacji, po zloheniu wniosku o platnoSd - wniosek
o platnoSd podlega odrzuceniu i w konsekwencji nastgpuje odmowa wyplaty pomocy,
aw przypadku gdy czgS6 pomocy zostaLa wczeSniej wyplacona r6wnie2 zwtot dotychczas
wyplaconych kwot pomocy.
Suma kar administracyjnych, przeliczona na euro zgodnie z art. | 1 ust. 2 rozporz1dzenia
w 90712014, pomniejsza wysoko66 Srodk6w wskazan4 w $ 4 ust. 3 umowy ramowej.
Jeheli og6lna ocena wniosku prowadzi do ustaleniaprzezZarz1d Wojew6dztwa powa:Znej

niezgodnoSci, albo, jezeli ustalono, ze Beneficjent przedstawil falszywe dowody w celu
otrzymaria pomocy lub w wyniku zaniedbania nie dostarczyl niezbgdnych informacji,
odmawia sig wyplaty pomocy i pomoc podlega zwrotowi w caloSci. Beneficjent zostaje
dodatkowo wykluczony z takiego samego Srodka lub rodzaju operacji w roku
kalendarzowym, w kt6rym stwierdzono niezgodnoSi oraz w kolejnym roku
kalendarzowvm.

14. Agencjaprzekazuje Srodki finansowe w ramach pomocy na rachunek bankowy, wskazany
przez Beneficjenta w:
1) zaSwiadczeniu z banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej,

wskazuj4cym numer rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez

sp6ldzielcz4 kasg oszczgdnoSciowo-kredytow4 albo
2) kopii umowy z bankiem lub sp6\dzielcz4 kas4 oszczgdno6ciowo-kredytowE

na prowadzenie rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego przez sp6ldzielcz4
kasg oszczgdnoSciowo-kredytow4, lub czg6ci tej umowy, pod warunkiem,2e ta czg{6

bEdzie zavtierat dane niezbgdne do dokonania przelewu Srodk6w finansowych albo
3) oSwiadczeniu Beneficjenta o numerze rachunku bankowego prowadzonego przezbank

lub rachunku prowadzonego przez sp6ldzielcz4 kasg oszczgdnoSciowo-kredytow4,
na kt6ry maj4 by6 przekazane Srodki finansowe, albo

4) innym dokumencie z banku lub sp6ldzielczej kasy oszczgdnoSciowo-kredytowej
Swiadcz4cym o aktualnym numerze rachunku bankowego lub rachunku prowadzonego
przez sp6l.dzielcz4 kasg oszczgdno5ciowo-kredytow4, pod warunkiem, 2e bgdzie on
zawrerul dane niezbgdne do dokonania przelewu Srodk6w finansowych,

- stanowi4cymzal4cznik do wniosku o przyznanie pomocy,w przypadku gdy Beneficjent
ubiegalsigow1plat9przedzaj4cegofinansowu''iul)2)a)

)2) lub do

wniosku o platnoSd.

15. Przedkladana informacja o numerze rachunku bankowego musi zawiera6 co najmniej:
peln4 narwQ Beneficjenta,b4dLjego cesjonariusza, nazwg banku, w kt6rym prowadzony
jest rachunek bankowy, numer oddzialu oraznzwg miejscowoSci, w kt6rej zna.jduje sig
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siedziba oddzialu banku oraz numer rachunku bankowego w standardzie NRB,
a w przypadku skladania oSwiadczenia Beneficjenta podpis skladaj4cego oSwiadczenie.

16. W przypadku zmiany numeru rachunku bankowego, Beneficjent jest zobowi4zany
niezwlocznie przedlo?yc Zarz4dowi Wojew6dztwa jeden z dokument6w, o kt6rych mowa
w ust. 14, zawieraj4cy aktualn4 informacjg o numerze rachunku, jednak ne p61ruej niz
wrM z wnioskiem o platnoSi skladanym bezpoSrednio po zmiarie numem rachunku
bankowego.

$e
OSwiadczenia Beneficjenta

1. Benefrcjent oSwiadcza, Le:
1) ubiegaj4c siE o przyznanie pomocy w zal<resie okreSlonym we wniosku o przyznanie

pomocy o znaku: UM03-6937-UM0300019116 wraz z zaL4cznikarrri zlo7yN rzetelne
or az zgo dne ze stanem f akty czny m i prawnym o S wi adczen ra or M dokumenty ;2) nie podlega wykluczeniu zgodnie z art. 35 ust. 5 lub ust. 6 rozporz4dzenia
m 64012014:.

3) nie podlega zakazowi dostgpu do Srodk6w publicznych, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3
pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia s4du
i zobowi4zuje sig do niezwlocznego poinformowania Zau4du Wojew6dztwa
o zakazie dostgpu do Srodk6w publicznych, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4
ustawy o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia s4du,
wvdanego w stosunku do Beneficjenta po zawarciuumowy.

$10
Wypowiedzenie umowy

1. Wypowiedzenie umowy nastgpuje w przypadku:
i) rozwi1zania umowy ramowej;
2) nieosi4gnigcia celu operacji okre5lonego w $ 3 ust. 1 w terminie do dnia 31 marca

2023 r.;
3) niespelnienia warunk6w okreslonych w g 5 ust. 2 pkt3lit. a-b;
4) niezlo2enia przez Beneficjenta wniosku o platnoSi w okreslonym w umowie

terminie, z zastrzeheniem $ 6 ust. 3 i 4;
5) odst4pienia przez Beneficjenta od realizacji operacji, o kt6rej mowa w $6) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji nieprawidlowosci6)

3 ust. 1;

zwr4zanych
z ubieganiem sig o przyznanie pomocy;

7) wykluczenia Benef,rcjenta z otrzym.yr,vania pomocy, o kt6rym mowa w art. 35 ust. 5
lub 6 rozporzEdzentartr 64012014

8) orzeczenia wobec Beneficjenta zakazu dostgpu do Srodk6w publicznych, o kt6rych
mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych, na podstawie
prawomocnego orzeczenia s4du po zawarciu umowy;

9) zlohenia przez beneficjenta podrobionych, przerobionych, nierzetelnych
lub stwierdzajqcych nieprawdg dokument6w lub o6wiadczer! maj4cych *piy*
naprzyznanie lub wyplatg pomocy, przy czym w takim przypadku zwrotowi podlega
calo56 wyplaconej kwoty pomocy.

2. Beneficjent mohe rezygnowa(, z realizacji operacji na podstawie pisemnego wniosku
o rozwi4zartie umowy.

o W rozumieniuart.2 pkt 36 rozporz4dzenianr 130312013.
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t.

$11
Zwrot wyplaconej pomocy

Zarz4d Wojew6dztwa 24da od Beneficjenta zwrotu nienaleZnie lub nadmiernie pobranej
kwoty pomocy, z zastrzeheniem ust. 2, w przypadku ustalenia niezgodnoSci realizacji
operacji z ustaw4, rozporzEdzeniem oraz umow4 lub przepisami odrgbnymi,
aw szczeg6lnoSci wyst4pienia jednej z nastgpuj4cych okolicznoSci:
1) zaistnienia okolicznoSci skutkuj4cych wypowiedzeniem umowy, o kt6rych mowa

w$ 10;
2) niespelnienia przez Beneficjenta co najmniej jednego ze zobowi4zari okreSlonych

umow4, w tym:
a) nieprzechowywania dokument6w zwi1zarrych z przyzrran4 pomoc4 do dnia,

w kt6rym uplynie 5 lat od dnia wyplaty ostatniej transzy pomocy, przy czym
zwrotowi podlega kwota pomocy w wysokoSci proporcjonalnej do okresu,
w kt6rym nie spelniono wymogu, z tym 2e ne wigcej nt? 3% wyplaconej kwoty
pomocy,

b) uniemoZliwienia przeprowadzenia kontroli zwiqzartych z przyznarrg pomoc4
w trakcie realizacji operacji orazw okresie 5 lat liczonym od dnia wyplaty ostatniej
transzy pomocy - przy czym w takim przypadku pomoc podlega zwrotowi
w zakresie, w jakim uniemoZliwienie przeprowadzenia kontroli nie pozwolilo na
oceng warunk6w przyznaria pomocy lub zachowania wyplaconej pomocy, kt6rych
spelnienie mialo by6 sprawd zone poprzez przeprowadzenie kontroli ;

3) innych wladczych rozstrzygnigd uprawnionych organ6w paristwowych lub orzeczen
s4dowych stwierdzaj4cych popelnienie przez Beneficjenta, w zwiEzku z ubieganiem
sig o przyznanie lub wyplatg pomocy, czyn6w zabronionych przepisami odrgbnymi,
przy czry w takim przypadku zwrotowi podlega nienaleZnie lub nadmiernie
wyplacona kwota pomocy.

Z uwzglEdnieniem regulacji ujgtych w ust. 1, Beneficjent moZe zachowal prawo
do calo5ci albo czgSci pomocy:
1) w czg6ci dotycz4cej operacji, kt6ra zostala zrealizo ana zgodnie z warunkami,

o kt6rych mowa w $ 8 ust. 1, lub
2) jeheli uzyskal zwolnienie, o kt6rym mowa w $ 13 ust. 1.

Beneficjent zwraca nienaleZnie lub nadmiernie pobran4 kwotg pomocy powigkszon4
o odsetki obliczone zgodnie ztst.4.
Odsetki naliczane sQ w wysokoSci jak dla zalegloSci podatkowych, za okres migdzy
terminem zwrotu Srodk6w przez Beneficjentaryzrnczonym w piSmie powiadamiaj4cym
o koniecznoSci zwrotu, a datq zwrotu caloSci zadlu2enia lub odliczenia.
Beneficjent zobowiqzuje sig zwr6ci6 caloSi lub czgS6 otrzymanej pomocy w terminie
60 dni od dnia dorgczenia pisma powiadamiaj4cego o koniecznoSci zwrotu Srodk6w,
a po uplywie tego terminu - do zwrotu caloSci lub czgSci otrzymanej pomocy wraz
znaleLnymi odsetkami.
M

i,
pedlega zrrreterv: przez Benefiqienta rvraz z edsetkarni rv rrysekesei ekre$lerqi jak dla

i
ed dnia dergezenia Benefiqientewi wezn'ania de jqi zrrretu,

2.

3.

4.

5.

6.
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8. W yprzedzaj4ce finansowanie : 
I )a)

1 ) wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem;
2) pobrane nienaleZnie lub w nadmiernej wysokoSci;
- podlega zwrotowi przez Beneficjentawraz z odsetkami w wysokoSci okreslonej jak dla
zalegloSci podatkowych, liczonymi od dnia przekazania v,ryprzedzaj4cego finansowania,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia wezwaniado jego zwrotu.
Zwrotowi, o kt6rym mowa w ust. 8, podlega odpowiednio ta czgsi wyprzedzajEcego
finansowania, lK'Jra zostala wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem albo pobrana
nienaleZnie lub w nadmiemej wysokoSci. l)a)

Zwrotu Srodk6w, o kt6rych mowa w ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 8 oraz zwrotu odsetek
naliczonych od zaliezkilqprzedzaj4cego finansowanial) Beneficjent dokona na rachunek
bankowy Agencji, przeznaczony dla Srodk6w odzyskiwanych lub zwr6conych przez
Beneficjenta w ramach PROW na lata 2014-2020 o numerze 05 f 010 1010 0088 2014
9840 0000. Beneficjent zobligowany do zwrotu Srodk6w finansowych w tytule wplaty
podaje numer umowy oraz zaznacza, i2 dokonuje zwrotu Srodk6w finansowych
nienaleZnie lub nadmiernie pobrynej kwoty pomocy lub Srodk6w finansowych
wyplaconych tytulem zr1irezlrj+DlvWrzedzaj4cego finansowanial)a) w ramach
poddzialania,,Wsparcie narzecz koszt6w bie2qcych i aktywizacji" objgtego Programem
Rozwoju Obszar6w Wiej skich na lata 20 I 4-2020.

s12
Zmiana umowy

Umowa moze zostat zmieniona na wniosek kdzdej ze Stron.
Zmiana doty cz4ca zalqcznikow nr 1 i 2 ne wymaga zmiany umowy.
Zmiana, o kt6rej mowa w ust. 2, wymaga kuzdorczowo poinformowania Zarz4du
wojew6dztwa. Zmiang uznaje sig za uzgodnionE, jezeli w ci4gu 30 dni od dnia
poinformowania Zarz4du Wojew6dztwa nie wyrazi on sprzeciwu na proponowane
zmiany.
zmiana umowy wymaga zachow ania formy pisemnej po d rygorem niewazno sci.

$13
Sila wy2sza i nadanyczajne okoliczno5ci

W przypadku niewykonania co najmniej jednego ze zobowi1zari, o kt6rych mowa w $ 5,
$ 6 ust. l-2 oraz $ 8 ust. 1, z powodu zaistnienia okolicznoSci o charakterze sily wyaszej
lub nadzwyczajnych okolicznoSci, okreslonych w przepisach unijnychT), Beneficjent
rno?e zostal calkowicie lub czgSciowo zwolniony przez Zarzqd Wojew6dztwa
z wykonania tego zobowiqzania lub za zgodq Zarz4dt Wojew6dztwa zmianie moze ulec
termin jego wykonania.
W sprawie zwolnienia z wykonania kt6regokolwiek ze zobowi1zan lub zmiany terminu
wykonania zobowiEzan o kt6rych mowa w ust. 1, Beneficjent sklada w IJrzEdzie
Marszalkowskim wniosek, awieraj4cy opis sprawy wraz z azasadnieniem oraz
niezbgdnymi dokumentami, w terminie 15 dni roboczych od dnia, w kt6rym Beneficjent

7 Art.2 ust.2 roryorzqdzenianr 130612013 oraz art. 4 roryorz4dzenia nr 64012014.

9.

10.

l.
2.
3.

4.

t.

2.
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lub upowaznionaprzez niego osoba s4 w stanie dokonai czynnoSci zlo2enia takiego
wniosku.

$14
Zab ezpieczenie wyko n an ia umowy

1. Zabezpieczeniem nale?ytego wykonania przez Beneficjenta zobowi1zari okreSlonych
w umowie jest weksel niezupelny (in blanco) wraz z deklaracj4 wekslowq sporz4dzon4
na formularzu udostgpnionym przez Zarzqd Wojew6dztwa wraz ze wzorem umowy,
podpisywany przez Beneficjenta w obecnoSci upowaZnionego pracownika ZarzEdu
Wojew6dztwai AoZony w Urzgdzie Marszalkowskim w dniu zawarcia umowy.

2. W przypadku wypelnienia przez Beneficjenta zoboviqzan okreSlonych w umowie,
ZarzEd Wojew6dztwa zwr6ci Beneficjentowi weksel, o kt6rym mowa w ust. 1 po uplywie
5 lat od dnia wyplaty przez Agencjg ostatniej transzy pomocy.

3. Zarzyd Wojew6dztwa zwraca Beneficjentowi niezwlocznie weksel, o kt6rym mowa
wust. 1, wprzypadku:
1) wypowiedzentaumowy przed dokonaniem wyplaty pomocy;
2) odmowy wyplaty caloSci pomocy;
3) zwrotu przez Benehcjenta caloSci otrzymanej pomocy wraz z naleZnymi odsetkami,

zgodnie z $ 11.

4. W pr4padku, gdy Beneficjentowi przyznano wryprzedzajqce finansowanie,
zabezpieczeniem wlaSciwego jego wydatkowania jest weksel niezupelny (in blanco) wraz
z deklaracj4 wekslow4 sporzqdzonE na formularzu udostgpnionym przez Zarz4d
Wojew6dztwa wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez Beneficjenta w obecnoSci
upowaZnionego pracownika Zarz4du Wojew6dztwa i zlohony
Marszalkowskim w dniu zawarcia umowy.l)a)

5. Zarzqd Wojew6dztwa zwraca niezwlocznie Beneficjentowi weksel, o
w ust. 4,w szczeg6lnoSci w przypadku: l)a)

1) uptywu terminu, na jaki zabezpieczenie zostalo udzielone;
2) wypelnieni a przez Benefi cj ent a zabezpieczonych zob owi4zan
3) zwrotu caloSci otrzymanego vrryprzedzaj4cego finansowania wraz z nale2nymi

odsetkami.

j--na

8 WysokoSd zaliczki oraz warunki jej wyplaty, w tym koniecznoSd ustanowienia dokumentu prawnego
zabezpieczenia wydatkowaria zaliczki okreSla art. 42 ust. 2 i art. 63 roryorz1dzenia nr 130512013 oraz
r ozporz4dzenie w sprawie zaliczek.

e Forma zaberyieczenia zaliczki jest okreSlana przez Beneficj entaprzy zawieraniu umowy.

w UrzEdzie

kt6rym mowa
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$ls
Postanowienia w zakresie korespondencji

1. Strony bgd4 porozumiewai sig pisemnie we wszelkich sprawach dotycz4cych realizacji
umowy. Korespondencja zwiqzana z realizacj4 umowy przekazywanabgdzie przez:
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2.

J.

4.

1) Beneficjenta na adres: Urz4d Marszalkowski Wojew6dztwa Lubelskiego
w Lublinie, Departament Program6w Rozrvoju Obszar6w Wiejskich,
20-029 Lublin, ul. M. Sklodowskiej - Curie 3;

2) Zarzyd Wojew6dztwa na adres:

Stowarryszenie Lokalna Grupa Dzialania ,,Lepsza PrzyszloSd Ziemi Ryckiej",
08-500 Ryki, ul. Wycz6lkowskiego 10A;

Strony zoboviqruj4 sig do podawania numeru umowy w prowadzonej przez nie
korespondencji.
Beneficjent jest zobowi4zarry do niezwlocznego przesylania do Zarzqdl Wojew6dztwa
pisemnej informacji o zmianie swoich danych identyfikacyjnych zawafich w umowie.
Zmianata nie wymaga dokonania zmiany umowy.
W przypadku niepowiadomienia przez Beneficjenta Zarzqdu Wojew6dztwa o zmianie
swoich danych identyfikacyjnych zawartych w umowie, wszelk4 korespondencjg
wysylan4 przezZarz4d Wojew6dztwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony
uzna;4 za dorgczon4.

$16
Srodki zaskarieni^

Beneficjentowi przystuguje prawo do wniesienia do Zarzydu Wojew6dztwa proSby
o ponowne rczpatrzerie sprawy wraz z uzasadnieniem w zakresie rozstrzygniEcia
Zarz4du Wojew6dztwa dotycz4cego: oceny wniosku o platnoS6, r62nicy migdzy
wnioskowan4 kwot4 pomocy a kwot4 Srodk6w zatwierdzonych do wyplaty, odmowy
wyplaty caloSci albo czgSci pomocy, zaistnienia przeslanek do wypowiedzenia umowy,
w terminie 2I dni od dnia dorgczenia Beneficjentowi pisma o danym rozstrzygnigciu.
Szczeg6lowe zasady dotycz4ce wnoszenia przez Beneficjenta proSby o ponowne
rozpatrzerie sprawy okreSla pismo o danym rozstrzygnigciu, przesyLane przez Zarz4d
Woj ew6dztwa rczpatnfiqcy wnioski Beneficj enta.

3. Zarzyd Wojew6dztwa rozstrzyga w sprawach, o kt6rych mowa w ust. 1, w terminie
30 dni od dnia wniesienia proSby o ponowne rozpatrzenie sprawy wrzzuzasadnieniem.
Beneficjent zobowi4zany jest do zNolenia uzupelnieri lub wyjaSnieri w terminie
14 dni od dnia dorgczenia wezwania do zloleniauzupelnief lub wyjaSnieri.
Je2eli Beneficjent nre zloLyl uzupelniei lub wyjaSnieri w terminie, o kt6rym mowa w ust.
4, Zarz4d Wojew6dztwa dokonuje rozpatzenia proSby o ponowne rozpatrzerue sprawy
w oparciu o posiadane dokumenty.
Wezwanie Beneficjenta do zlohenia uzupelnieri lub wyjaSnieri wstrzymuje bieg terminu,
o kt6rym mowa w ust. 3 do czasu uzyskania tych uzupelnieri lub wyjaSnieri lub uplywu
terminu, o kt6rym mowa w ust. 4.

Jezeli w trakcie rozpatrywania proSby o ponowne rozpatrzenie sprawy niezbgdne jest
uzyskanie dodatkowych wyjaSnieri lub opinii innego podmiotu lub przeprowadzenie
czynnoSci kontrolnych, termin, o kt6rym mowa w ust. 3 v,rydluha sig o czas niezbgdny do
uzyskania tych wyjaSnieri lub opinii lub podpisania lub odmowy podpisania raportu
z czywto1ci kontrolnych, o czym Zarz4d Wojew6dztwa informuje Beneficjenta.
Termin, o kt6rym mowa w ust. 4 uwa?a sig za zachowany, jeheli przed jego uplywem
nadano pismo w polskiej plac6wce pocztowej operatora wyznaczonego albo zlo2ono
w Urzgdzie Marszalkowskim.
ZNohenie proSby o ponowne rozpatrzenie sprawy po uplywie terminu, o kt6rym mowa
w ust. 1 skutkuje pozostawieniem proSby o ponowne rczpatrzenie sprawy bez
rozpatrzeria lub skierowaniem sprawy do windykacji, w przypadku koniecznoSci
odzyskania wyplaconej B enefi cj entowi kwoty pomocy.

l.

2.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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10. Wszystkie spory pomigdzy Zarz1dem Wojew6dztwa a Beneficjentem rczstrzygane bgd4
przez s4d powszechny wlasciwy dla siedziby Samorz4du wojew6dztwa.

$17
Akty prawne maj4ce zastosowanie

W sprawach nieuregulowanych umow4 maj4 w szczeg6lnoSci zastosowanie przepisy:
1) tozporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130312013 z dnta 17 grudnia

2013 r. ustanawiaj4cego wsp6lne przepisy dotycz4ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnoSci,
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz
Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiaj4cego przepisy og6lne
dotyczqce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Sp6jnoSci i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz uchylaj4cego rozporzEdzenie Rady (UIE) nr 108312006 (Dz. IJrz. IJE L 347
220.12.2013, str. 320, zpoLn. zm.);

2) rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130512013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszar6w wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny
narzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich (EFRROW) i uchylaj4cego rozporz1dzenie Rady
(wE) nr 169812005 (Dz.urz.uEL347 220.12.2013, str. 4B7,zp6hn.zm.);

3) rozporzEdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130612013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie finansowania wsp6lnej polityki rolnej, zarzEdzarua ni1
i monitorowania jej oraz uchylaj4cego rozporz1dzenia Rady (EWG) nr 352178, (WE)
rtr 165/94, $rE) w 2799198, (WE) rr 81412000, (WE) nr 129012005 i (WE) nr 48512008
(Dz.Urz. UE L 347 220.12.2013, str. 549, zpoLn. zm.);

4) rozporzqdzenia delegowanego Komisji (UE) nr 640/2014 z dnia 11 marca 2014 r.
uzupelniaj4cego rozporzqdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr l.3A612013
w odniesieniu do zintegrowanego systemu zarz4dzarua i kontroli oraz warunk6w
odmowy lub wycofania platnoSci oruz do kar administracyjnych maj4cych zastosowanie
do platnoSci bezpoSrednich, wsparcia rozwoju obszar6w wiejskich oraz zasady
wzajemnej zgodnoSci (Dz.Urz. UE L l8I220.06.2014, str. 48);

5) rozporzqdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 80812014 z dnra 17 lipca 2014 r.
ustanawiaj4cego zasady stosowania rozporz4dzenta Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 130512013 w sprawie wsparcia rozwoju obszar6w wiejskich przez Europejski
Fundusz Rolny narzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich (EFRROW) (Dz.tJrz.IJEL227
231.07.2014, str. i8);

6) rczporzqdzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 80912014 z dnta 17 lipca 2014 r.
ustanawiaj4cego zasady stosowania rczporz4dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 130612013 w odniesieniu do zintegrowanego systemu zuz4dzania i kontroli,
Srodk6w rozwoju obszar6w wiejskich oraz zasady wzajemnej zgodnoSci (Dz. rJrz. tJE
L 227 231.07.2014, str. 69, zp52n. zm.);

7) rczporz}dzenia delegowanego Komisji (UE) nr 90712014 zdnra 11 marca 2014 r.
uzupelniaj4cego rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 130612013
w odniesieniu do agencji platniczych i innych organ6w, zarz4dzatia finansami,
rozrtczaria rachunk6w, zabezpieczen oraz stosowania euro (Dz. rJrz. uE L 255
228.08.2014, str. 18, zp62n. zm.);

8) rozporuqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dttra 23 pu2dziernika 2015 r.
w sprawie szczeg6lov,rych warunk6w i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach
poddzialania ,,Wsparcie na rzecz koszt6w bieh1cych i aktywizacji" objgtego Programem
Rozwoju Obszar6w Wiejskich nalata20l4-2020 (Dz.IJ. poz. 1822);
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9) rozponqdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie
zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich nalata2014-2020 (Dz.U.
poz.1857);

10) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 22016 r. poz. 380);
11) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

(Dz. U. 22014 r. poz. 1438, zp6in. zm.);
12) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2073 r., poz. 885,

zp6in.zm.);
13) ustar,vy z dma 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar6w wiejskich z tdziaLem

Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich
w ramach Programu Roavoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 349
i 1888 oraz 22016 r. poz. 337);

14) ustawy z dnta27 maja2}l5r. o finansowaniu wsp6lnej polityki rolnej (Dz. U. poz. 1130);
15) ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym zudzialem lokalnej spolecznoSci

(Dz. U. poz.378);
16) ustawy z dnra 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 r.,

poz. 2135 i 2281 oraz z 2016 r. poz. 195).

$18
Zal4cznil<i

Zal1cznkanistanowi4cymiintegraln4czgit,umowys4:
1) Zal4cznknr 1 - Przewidywane transze pomocy;
2) i.

1.

$le
Postanowienia kofcowe

Umowa zostala sporz4dzona w trzech jednobrzmi4cych egzemplarzach, z kt6rych jeden
otrzymuje Beneficjent, a dwa Wojew6dawo.
Umowa obowiqzuje od dnia jej zawarcia.

itj ICFM RSZA.''']K

dt ;vfZ Grabu:uk

Beneficjent

Stowarzy*enie Lnkalna Grupa Daia+ani.!

,,Lepsza Przysr{r:Sn Zismi il'?[]iiei" a's w Fiykach

til Wyczdll.cwskk:g;t i0a, A3'5AA R'tKl

BEG0N: ti0043617i1 NiP; 506008i364
KRSr 010031 2563

2.
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Zal4cznknr 1 do umowy o przyznaniu pomocy nr I z dnia Q7^..20rc r.

Przewidywane transze pomocy

Nr
transzy

Planowany termin zloZenia
wniosku o olatnoSd

Przewidywana kwota
wnioskowanej pomocy

(w il)

Przewidywana kwota
rozliczaj4ca zaliczkg

(w zl)

I 2 0 7

m-c rok
174 000,00

II

m-c rok

2 0 l
57 000,00

III

m-c rok

2 0 I
57 000,00

IV

m-c rok

2 0 I 7
57 000,00

m-c rok

2 0 8
57 000,00

VI

m-c rok

2 0 8
57 000,00

VII

m-c rok

2 0 I 8
57 000,00

VIII

roK

2 0 I 8
57 000,00

IX

rok

2 0 I 9 57 000,00

X

rok

2 0 9 57 000,00

XI

m-c rok

2 0 9 57 000,00

XII

m-c rok

2 0 I 9 57 000,00

XIII

m-c

2 0 2 0

rok

57 000,00
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2 0 2 0

fok

2 0 2 0

2 0 2 0

rok

2 0 2 1

rok

XVIil 2 0 2 I

rok

2 0 2 I

rok

2 0 2

roK

2 0 z 2

rok

a 0 2 2

rok

2 0 2 2

rok

z 0 2 2

roK

MAHSZATEK

Yt.,ICEM SZA::K

Beneficjent

S low a r z-riz e n i t L c k o : !l a i; I tl !l ? il: i ala n i a

,,Lgp$za Fr;ysrhsi: ,'lierri ;'lircki+i" r:is w fiykach
ril Wvr:ziKtwtt.iet:t iXil (B 5AA RI'KI

REG0N. A50.13617q r\iP; 50e6FgJ&20 z2l
i(fl3: ail0ii12503
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Planowany termin rvyplaty zaliczki

N transzy
zaliczki Planowany termin wyplaty zaliczki Kwota transzy zaliczki

(w a)

m-c rok

2

m-c rok

J

m-c rok

4

m-c rok

5.

m-c rok

6

m-c rok

7.

m-c rok

8

m-c rok

9

lll-u rok

l0

m-c rok

m-c rok

RAZEM

Wojew6dztwo

U- I /PROW 20 | 4-2020 I 19.4 I 16 I I I z

Beneficjent

Stona2l z2l


