
zawafiaw dniu 18 maja 2016 r. w Lublinie

pomigdzy:

Wojew6dztwem Lubelskim
z siedzib4 w Lublinie,20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4,

reprezentowanp przez Zarz4d Woj ew6dztwa, w imieniu kt6rego dzialaj1:

1) Artur Walasek - Wicemarszalek Wojew6dztwa Lubelskiego;

2) Arkadiusz Bratkowski - Czlonek Zarz4du Wojew6dztwa Lubelskiego;

m,tanym dalej,,Zarz4dem Woj ew6dztwa",

a

Stowarryszeniem Lokalna Grupa Dzialania,,Lepsza Przyszlo5i Ziemi Ryckiej"
z siedzib4 w Rykach, 08 - 500 Ryki, przy ul. Wycz6lkowskiego 10 A,
NIP:5060081364 ,

numer KRS 0000 3125 63,

reprezentowanym ptzez:

l) Anna W4sowska - Prezes Zaruqdu;

2) Dariusz Szczygielski - Wiceprezes Zaru4dl

zwanym dalej ,,LGD",

razem zwanymi dalej,,Stronami",

o nastgpujqcej treici:

Okre3lenia i skr6tv

s1.
U?yte w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez spolecznoil, zwanej dalej ,,umow4", okreSleria oznaczaj4:
l) rozporz4dzenie nr 130312013 -rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

m 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajEce wsp6lne przepisy dotycz4ce
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spolecznego, Funduszu Sp6jno5ci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszar6w Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiaj4ce przepisy og6lne dotycz4ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jno6ci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj4ce rozporzqdzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L347 220.12.2013 r., str. 320,2p6Ln. zm.);
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2) ustawa RLKS - ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnyrn z udziil.em
lokalnej spolecznoSci (Dz. U. poz. 378);

3) ustawa PROW - ustawg z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszar6w
wiejskich zudzia\em 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszar6w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata
2014-2020 (Dz. U. poz.349);

4) ustawa PS - ustawg z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji program6w
w zakresie polityki sp6jnoSci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. poz. 1146 zp62n. zm.);

5) ustawa EFMR - ustawg z drua I 0 lipca 201 5 r. o wspieraniu zr6wnowazonego rozwoju
sektora rybackiego zudzialem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.
u. 1358);

6) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. 22014 r. poz. 1182 zp6in. zm.);

7) PROW - Program Roavoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020;
S) PO RYBY - Program Operacyjny,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020;
9) RPO - regionalny program operacyjny, o lct6rym mowa w art. 2 pkt 17 lit. c ustawy

PS;

l0) EFRROW - Europejski Fundusz Rolny narzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich;
I l) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
12) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13) EFS - Europejski Fundusz Spoteczny;
14) LSR - strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznoSi;
l5) RLKS- rozw6j lokalny kierowany przez spolecznofic;
l6) wsparcie realizacji operacji w ramach LSR - wsparcie, o kt6rym mowa w art. 35 ust. I

lit. b rozporz4dzenia nr I 303/20 1 3 ;

17) wsparcie na wdrazanie projekt6w wsp6lpracy - wsparcie, o kt6rym mowa w art. 35

ust. 1 lit. crozporuqdzenia nr 130312013;
18) wsparcie funkcjonowania LGD - wsparcie, o kt6rym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e

rozporz4dzenia nr 13 03 120 13 ;

19) operacja - operacjg w rozumieniu art. 2 pkt.9 rozporz4dzeriarc 130312013;
20) wniosek o prryznarue pomocy - wniosek o udzielenie wsparcia, o kt6rym mowa w art.

35 ust. 1 lit. b rozporzqdzenra ff 130312013, w tym r6wnieZ wniosek o
dofinansowanie;

21) projekt grantowy - projekt grantowy w rozumieniu art. 14 ust 5 ustawy RLKS;
22) organ decyzyjny - organ do kt6rego wiaSciwoSci naleh4 zadania, o kt6rych mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
23) Ramy Wykonania - cele poSrednie i koricowe okreSlone w programie operacyjnym dla

danej osi priorytetowej/prioryetu, o kt6rych mowa w art. 22 rozporzqdzenia nr
r303t20r3.



Postanowienia og6lne

$2.
1. Umowa okreSla prawa i obowi4zki Stron w zakresie warunk6w i sposobu realizacji LSR,

kt6ra przewiduje finansowanie w ramach programu PROW 2014-2020, ze Srodk6w
funduszu EFRROW.

2. LSR wraz zzal4cznikami w wersji papierowej stanowi zalqcznik nr I do umowy.

Termin i obszar realizacji LSR

$3.
l. LGD realizuje LSR w okresie od dnia podpisania umowy do 31.03.2023 r., na warunkach

wynikaj4cych z umowy, ustawy RLKS, ustawy PROWI, ustawy EFMR1 ustawy PSI
i innych wlaSciwych przepis6w prawnych.

2. LGD bgdzie realizowala LSR na obszarze nastgpuj4cych gmin lub ich czgfici, dzielnic
i osiedli, w ramach nastgpuj4cych program6w:

L.p
Gmina

CzgS(, Gminy/

Dzielnica/

Osiedle

Powiat Wojew6dztwo Program

I Ryki caly obszar rycki lubelskie PROW

20r4-2020

2. Dgblin caly obszar rycki lubelskie PROW

2014-2020

StgZyca caly obsz-ar rycki lubelskie PROW

20t4-2020

4. Kloczew calv obszar rycki lubelskie PROW

20r4-2020

5. Ul92 caly obszar rycki lubelskie PROW

20r4-2020

6. Nowodw6r caly obszar rycki lubelskie PROW

20r4-2020



3. Liczba mieszkaric6w zameldowanych na pobyt staly na obszarze objEtym LSR na dzien
31 grudnia 2013 r. wynosi 58 080 (slownie: pigidziesi4t osiem tysigcy osiemdziesi4t),
w tym ----- (slownie: -----------------, stanowi ludno5i miast zanieszkalyih
przez wigcej niz 20000 mieszkaric6w.

Srodki finansowe na realizacjg LSR

$4.
l. WysokoS6 Srodk6w finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

w ramach:

l) PROW ustala sig na: I 575 000 euro (slownie euro: jeden milion pigdset
siedemdziesiQt pigd tysigcy), w tym: | 002173,50 euro (slownie euro: jeden milion
dwa tysi4ce sto siedemdziesi4t trzy i pigddziesi4t eurocent6wf ze Srodk6w

2)

EFRROW, co przy kursie 4 zlleuro stanowi odpowiednio 6 300 000 zi w tym 4 00g
990 

zl (slownie zlotych: cztery miliony osiem tysigcy sze5dset dziewig6dziesi4g2;

2. WysokoS6 Srodk6w finansowych na wsparcie na wdrazanie projekt6w wsp6lpracyl do
2018 roku, w ramach:

l) PROW ustala sig na:31 500 euro_(slownie euro: trzydzieSci jeden fysigcy pig6set),
co przy kursie 4 zlleuro stanowi 126 000 zl (slownie zlotych: sto dwad'ziescia sze$d
tysi gcy) z udzialem Srodk6w EFRRO W2 :

2)

3.

4.

WysokoSi Srodk6w finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala sig na: 371Zs1
euro (slownie euro: trzysta siedemdziesi4t jeden fysigcy dwiescie pigddziesi4t) , co
przy kursie 4 zlleuto stanowi I 485 000 zl (slownie zlotych: jeden milion czterysta
osiemdziesi4t pigd tysigcy)

Wsparcie rcalizacji operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdrazanie projekt6w
wsp6lpracy bgdzie udzielane zgodnie z warunkami okreSlonymi ustawq RLKS, us6wa
PRowl, ustaw4 EFMRI, ustaw4 psl oraz umow4 w ramach dostgpnych srodk6w

i



okreSlonych w ust. l-2, zgodnie z planem finansowym okreSlonym w LSR, na podstawie

odrgbnych um6w.

5. Wsparcie na funkcjonowanie LGD bgdzie udzielane w ramach programu PROW ze

Srodk6w pochodz4cych z funduszu EFRROW zgodnie z warunkami okreSlonymi ustaw4
RLKS, ustaw4 PROWI, ustaw4 EFMRI, ustaw4 PSI oraz umowq do wysokoSci

okreSlonej w ust. 3, na podstawie odrgbnej umowy.

Zobowiazania Stron

$5.
l. LGD zobowiqzuje sig do:

1) osi4gnigcia wynikaj4cych z LSR cel6w i wskaznik6w;

2) zorganizowania nie p62niej ni? 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania w okresie
realizacji operacji biura LGD spelniaj4cego nastgpuj4ce warunki:

a) wyposaZenie w telefon z dostgpem do sieci telekomunikacyjnej,

b) wyposazenie w sprzgt biurowy i komputerowy z dostgpem do sieci Internet;

c) zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji zwiqzanej

z wyborem operacji lub grantobiorc6wl, zgodnie z postanowieniami ustawy

o ochronie danych osobowych;

3) stworzenia lub utrzymania strony internetowej i systematycznej aktualizacji
umieszczonych na niej informacji dotyczqcych LGD, LSR, nabor6w wniosk6w
o przyznarLie pomocy przyczyniaj4cych sig do realizacji LSR oraz wynik6w tych
nabo16w;

4) zapewnienia obecnoSci przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach

pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie

internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura;

5) bezplatnego Swiadczenia przez pracownik6w biura LGD, doradztwa w zakresie

przygotowywania wniosk6w o przyraarLie pomocy i wniosk6w o platnoSi na operacje

realizujqce cele LSR;

6) prowadzenia na bie?4co ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub
oSwiadczeri podmiot6w, kt6rym udzielono doradztwa oruz przedmiotu doradztwa,

w tym nazry programu, w zakresie kt6rego udzielono doradztwa, a takhe naboru,

kt6rego dotyczy i numeru zawartej umowy';

7) przekazywania Zarz1dowi Wojew6dztwa ewidencji, o kt6rej mowa w pkt. 6 vnaz

z wnioskamr o przyznanie pomocy oruz dokumentacj4 potwierdzaj1c1 dokonanie

wyboru operacji, zgodnie z art.23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o kt6rych mowa

w $7;

S) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizacjg operacji

w ramach LSR;

9) oglaszania nabor6w wniosk6w w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR,

zgodnie z harmonogramem nabor6w wniosk6w o udzielenie wsparcia na wdru2anie



operacji w ramach LSR, stanowi4cym zal4cznik nr 2 do umowy, po wczeSniejszym
uzgodnieniu terminu tego naboru zZaru4dem Wojew6dztwa, zgodnie z art.l9 ustawy
RLKS, o ile s4 dostgpne Srodki finansowe na wsparci e realizacji operacji w rarnach
LSR;

10) terminowego oraz prawidlowego przeprowadzaria postgpowania w sprawie wyboru
operacji realizuj4cych cele LSR, zgodnie z art. 2l - 23 ustawy RLKS, w tym
dokonywania wyboru operacji lub grantobiorc6wr, zgodnie z wymogami okreSlonymi
w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS;

11) stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach
LSR, stanowi4cych zal.}cznik nr 3 do umorMy oraz regulaminu organu iecyzyjnego,
stanowi4cego zal4cznik nr 4 do umowyt oraz kryteri6w wyboru operacji- wraz
z procedur4 ustalania lub zmiany kryteri6w, stanowi4cychzalqcznik nr 5 do u*o*y;

12) podawania do publicznej wiadomoSci, w szczeg6lnoSci poprzez zarnieszczenie na
stronie intemetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grant6w ze
wskazaniem zadail kt6re realizuj4l, a takZe protokolu z posiedzeri organu decyzyjnego
dotyczqcych oceny i wyboru operacji lub grantobiorc6wl zawieraj1cych informacjg
o wyl4czeniach w zwi4zkuz potencjalnym konfliktem interes6w;

13) umo2liwienia przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR,
w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorc6wl przez LGD, przez
przedstawicieli organ6w i jednostek organizacyjnych upowaznionych do takich
kontroli;

14) wykonania zalecefi z kontroli realizacji LSR, o kt6rych mowa w art. 8 pkt I ustawy
PROWT, art. 22 i 23 ustawy PSl, art. 27 ust. I pkt 1 ustawy EFMRI oraz zalecen
maj4cych na celu poprawg dzialalno$ci LGD i realizacji LSR, o kt6rych mowa w $ 6
pkt 2 umowy;

15) zatrudniania pracownik6w o kwalifikacjach nie ni1szych ni7 okreslone wopisie
stanowisk, o kt6rych mowa w zal4czniku nr 6 do umowy, atakze szkolenia czlonk6w
organu decyzyjnego i pracownik6w biura LGD zgodnie z planem okreSlonym
w zal4czniku nr 7 do umowy;

16) zapewnienia swobodnego i niedyskryminuj4cego dostgpu do czlonkostwa w LGD
wszystkim podmiotom z obszaru LGD;

17) poddania sig ocenie efektywno5ci realizacji LSR w terminie Wznaczonym przez
Zarzqd Wojew6dztwa orz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny
zrealizowania programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego
przezzaruTd wojew6dztwa w terminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie um6w o praca lub um6w cywilnoprawnych, kt6rych
przedmiotem jest wykonywanie obowi4zk6w zwi4zanych z funkcjonowaniem biura,
os6b Swiadcz4cych odplatne doradztwo na rzecz podmiot6w ubiegaj4cych sig
o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub bgd4cych czlonkami organu
decyzyjnego;

19) przechowywania dokument6w, dotycz4cyeh wyboru i rcalizacji LSR, w tym
dokumentacji zwiqzanych z ocen4, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje



lub zadania sluz4ce osi4gnigciu celu projektu grantowego' oraz wersji archiwalnych

ogloszeri o naborze wniosk6w, nie kr6cej niz do 3l grudnia 2028 roku;

20) poinformowania Zaruqdu Wojew6dztwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

o miejscu przechowywania dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 19, jeheli dokumenty

przechowywane s4 poza siedzib4 LGD oraz poinformowania ZarzEdu Wojew6dztwa

o zmianie miejsca przechowywania tych dokument6w, w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia t€1 zmiany;

2I) utrzymywania skladu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji

poszczeg6lnych sektor6w, kt6ra podlegala ocenie na etapie wyboru LSR;

22) zapewnienia na poziomie podejmowania decyzji aby wladza publiczna - okre6lona

zgodnie z przepisami kajowymi ani zadna z grxp interesu nie posiada wigcej ni| 49o/o

praw glosu zgodnie zbrzsrieniem art. 32 ust. zlit.b rozporzqdzenia 130312013;

23) monitorowania realizacji LSR, w szczeg6lno3ci poprzez:

a) monitorowanie wskaznik6w realizacji cel6w LSR oraz przedsigwzigi,

b) opracowanie i udostgpnienie beneficjentom w szczeg6lnoSci na stronie

internetowej LGD formularza ankiety monitoruj4cej na potrzeby monitorowania

realizacji LSR,

c) skladanie Zarz4dowi Wojew6dztwa do dnia 31 stycznia kuzdego roku realizacji

LSR sprawozdania z rcalizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu

udostgpnionym przez Zarzqd Wojew6dztwa, a w przypadku pierwszego roku

realizacji LSR - w terminie wskazanym przezZarz4d Wojew6dztwa;

24) podawania do publicznej wiadomo6ci, w szczeg6lnoSci poprzez niezwloczne

zanieszczanie na stronie internetowei LGD:

a) LSR;

b) aktualnego zestawienia rzeczowo - finansowego z realizowanych przez LGD
operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania Srodk6w finansowych,

o kt6rych mowa w $ 4 ust. 3,

c) umowy ramowej,

d) statutu LGD,

e) listy czlonk6w LGD,

f) listy czlonk6w zarzqdu lub organu decyzyjnego LGD,

g) regulaminu organu decyzyjnego LGDI,

h) informacji, o kt6rych mowa w art. 2l ust 5 pkt 2 ustawy RLKS;

i) harmonogramu naboru wniosk6w o udzielenie wsparcia na wdra?anie operacji

w ramach LSR;

25) niezwlocznego informowania Zarzqdu Wojew6dztwa o okolicznoSciach mog4cych

mied wptyw na wykonanie umowy oraz niezwlocznego powiadamiania Zarzydu

Wojew6dztwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie;



26) wsp6lpracy z Krajow4 Sieci4 Obszar6w Wiejskich, o kt6rej mowa w art. 55 ustawy
PRow' oraz Komitetami Monitorui?cymi pRowr, po RyByr lub Rpoi,
w szczeg6lnoSci w zakresie przekazywania informacji dotyczqcych realizacji LSR;

27) sktadania Zarz4dowi Wojew6dztwa harmonogramu realizacji planu komunikacji,
w terminie do 30 listopada ka2dego roku rcalizacji LSR, na rok nastgpny,
aw przypadku pierwszego roku realizacji LSR - w terminie 30 dni od dnia podpisania
umowy, a takhe wprowadzenia w nim zmian wynikaj4cych z oceny, o kt6rej mowa w
$6pl'tlumowy;

28) stosowania wytycznych, o kt6rych mowa w art. 8 ust. 2 ustawy PROWI, wt.27 ust. I
pkt 2 ustawy EFMRI orazw art. 7 ustawy pSr;

29) udzielania wszelkich informacji zwiqzanych z realizacj4 LSR na ka2de wezwanie
Zarzydu Wojew6dztwa.

2. w przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR realizacjg projekt6w grantowych, LGD
zobowiqzuje sig stosowad do oceny i wyboru grantobiorc6w procedury wyboru i oceny
grantobiorc6w w ramach projekt6w grantowych, stanowiqce zalqcznik nr g do umowyl
otaz lrt7teria wyboru grantobiorc6w.wraz z procedur4 ustalania lub zmiany kryteri6w,
stanowi4ce zal1czniknr 9 do umowy.t

$6.
Zarz4d Wojew6dztwa zobowi4zuje sig do:

1) dokonywania oceny racjonalnoSci harmonogramu, o kt6rym mowa w $ 5 ust. I pkt 27
umowy' w szczeg6lnoSci poprzez weryfikacjg adekwatnoSci dzialan komunikacyjnych
do wskaznik6w realizacji tych dzialaf^, a t*Le adekwatnodci planowanych efekt6w
dzialan komunikacyjnych do budzetu tychdzialafi, w terminie 14 dni od jego zlo2enia
przez LGD;

2) przeprowadzania analizy sprawozdaf, o kt6rych mowa w $ 5 ust. 1 pkt 23 lit. c
umowy, polegai4cej na weryfikacji zgodnosci danych zawartych w tych
sprawozdaniachz LSR, umow4 oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30 dni od
dnia zlo2enia. Po uzyskaniu wyjaSnieri od LGD w zakresie informacji zawartych
w tych sprawozdaniach, Zarzqd Wojew6dztwamoae wydai LGD zalecenia maj4ce na
celu poprawg dzialalnoSci LGD i realizacji LSR, z podaniem terminu ich wdro2enia;
dokonywania oceny zmian umowy, o kt6re wnioskuje LGD, bior4c pod uwagg
racjonalnosi i zasadnosi tych zmian, atakLe warunki, o kt6rych mowa w $ l0;
Wznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywnoSci realizacji LSR, o kt6rej
mowaw$5ust. lpkt17;

5) zatwierdzania opracowanego przez LGD programu naprawczego w przypadku
uzyskania negatywnego wyniku oceny efektywnoS ci realizacji LSR, o kt6rei mowa
w$5ust. lpkt17;

3)

4)



przeprowadzania kontroli w LGD nie rzadziej ni| raz w roku w celu potwierdzenia

wykonywania przez LGD zobowi4zah okreSlonych w $ 5, w zakresie okre$lonym
pr zez Zar zqd Woj ew6 dztwa ;

informowania LGD o wysokoSci dostgpnych Srodk6w finansowych w przeliczeniu na

ziote w ramach procedury uzgodnienia terminu naboru, o kt6rej mowa w $ 5 ust. 1 pkt
9, przy czym przy ustalaniu wysokoSci dostgpnych Srodk6w, o kt6rych mowa w $ 4
ust. I pkt 1, uwzglgdnia sig kwoty Srodk6w wlasnych beneficjent6w bgd4cych
jednostkami sektora finans6w publicznych, stanowi4ce wymagany krajowy wklad
Srodk6w publicznych.

weryfikacji wniosk6w o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzaj4cej

dokonanie wyboru operacji, o kt6rych mowa w $ 5 ust. 1 pkt 7, zgodnie z art. 23 ust.
2-5 i7 ustawy RLKS i zasadami okre6lonymi w $ 7 umowy.

$7.
Strony zobowi4zuj4 si? do wzajemnej wsp6lpracy i do wsp6lpracy z Agencjq

Restrukturyzacji iModernizacji Rolnictwal, maj4cej na celu zapewnienie wla6ciwej obslugi

oraz monitorowania postgpowania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach

RPOr, PROWT lub PO RYBY 2014-2020t dotycz4cej w szczeg6lnoSci:

l) przekazywania dokumentacji dotycz4cej naboru wniosk6w do Zarz4du Wojew6dztwa
i wymiany informacji pomigdzy LGD i Zarzydem Wojew6dztwa w tym zakresie;

2) oceny zgodnoSci operacji z programem w ramach, kt6rego przewiduje sig realizacjg

LSR;

3) uzupelniania przez LGD brak6w lub przedstawiania wyja6nieri zwiqzanych
z wyborem operacji do finansowania;

4) oceny warunk6w udzielania wsparcia na operacje lub zadania sluz4ce osi4gnigciu celu

projektu grantowegol realizowane w ramach LSR;

5) udostgpniania LGD danych z aplikacji wspieraj4cej obslugg wniosk6w o udzielenie

wsparcia i wniosk6w o platnoSi, m.in. w zakresie danych dotycz4cych wysokoSci

dostgpnych 6rodk6w;

6) gromadzenia i przekazywania danych zwi4zanych z realizacj4 powierzonych zadah

LGD, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD

w zakresie danych, kt6re nie bgdq dostgpne dla Zarz4du Wojew6dztwa lub Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym w ramach aplikacji, o kt6rej mowa

w pkt 5.

Wykonanie umowy

$8.
I . Ieheli do 3 I grudnia 20 1 8 roku LGD:

1) nie osi4gnie co najmniej 20% poziomu kazdego ze wsku2nik6w produktu, kt6ry zostal

przewidziany do realizacji w latach 2016 - 2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje

6)

7)

8)
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2.

finansowanie w ramach RPO dodatkowo nie osi4gnie 85% wartoSci wskaznik6w
produktu ujgtych w Ramach Wykonania,przewidzianej do osi4gnigcia do korica 20lg
roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 200/o Srodk6w finansolvych przeznaczonych na wsparcie
realizacji operacji w ramach LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

a) w ramach PROW dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- I0% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR na operacje dedykowane w LSR

grupom defaworyzowanym,

-20% Srodk6w finansowychnarealizacjg LSR na utworzenie miejsc pracy,
b) w ramach Po RYBY dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- 20% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR na utworzenie/utrzymanie

miej sc pracy i utworzenie przedsigbiorstw

- kwota okreSlona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obnizeniu
o l0 % oraz o tohnicE pomigdzy poziomem wykorzystania Srodk6w finansowych
przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego
programu, okreSlonym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzystania Srodk6w
finansowych przeznaczonych na wsparci e rcalizacji operacji w ramach LSR w ramach
danego programu.

Ie?eli do 31 grudnia2}2l roku LGD:

1) nie osi4gnie co najmniej 85% poziomu kazdego ze wskaZnik6w produktu, kt6ry zostal
ptzewidziany do realizacji w LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie
w ramach RPO nie osi4gnie ponadto 100% wartoSci wska2nik6w produktu ujgtych
w Ramach Wykonania, przewidzianej do osi4gnigcia do korica 2021 roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 50% Srodk6w finansolvych 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% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR na operacje dedykowane
w LSR grupom defaworyzowanym,

- 50% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR na utworzenie miejsc pracy
b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

- 50% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR na utworzenie/utrzymanie
miejsc pracy i utworzenie przedsigbiorstw

obnizeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych drodk6w finansowych
przeznaczonych na wsparcie rcalizacji operacji w ramach LSR w ramach daneso
programu.

Je2eli do 3l grudnia 2018 roku LGD:

1) osi4gnie poziom co najmniej 50%o kazdego ze wskaznik6w produktu, kt6ry zostal
przewidziany do realizacji w latach 2016 - 2018, a w przpadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach RPO dodatkowo zrealizuje w co najmniej B5%o, wskazniki
ujgte w Ramach Wykonania;

3.
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2) wykorzysta co najmniej 40% Srodk6w finanso!\rych na rcalizacjg LSR, a w przypadku

gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta:

a) 20% Srodk6w finansowych na realizacjE LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym i

b) 40% Srodk6w finansowychnarealizacjg LSR na utworzenie miejsc pracy oruz

3) zrealizuje zobowiqzania okeSlone w niniejszej umowie

- kwota okreSlona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu mole zostat
podwyZszona maksymalnie o kwotg stanowiqc4 Z}o/okwoty Srodk6w, o kt6rych mowa
w $ 4 ust. I umowy, o ile dostgpne s4 Srodki finansowe w ramach danego programu -
proporcj onalnie do potrzeb zgloszonych przez LGD.

4. Postanowieniazawarte w ust. 3 nie maj4 zastosowaniaw przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach PO RYBY.

5. Przy ustalaniu poziomu wskaznik6w, zgodnie z ust. l, 2 i 3 pod uwagg brane bgd4

operacje, dla kt6rych platnoS6 zostala wyplacona beneficjentowi odpowiednio do

3 1 grudnia 2018 roku i do 3 I grudnia 2021 roku.

$9.
Srodki finansowe na wsparcie funkcjonowania LGD, okredlone w $ 4 ust. 3 ulegaj4

obnizeniu o 5o/o w przypadku gdy:

1) pomimo wezwania dokonanego przez Zarzyd Wojew6dztwa LGD nie wykona,

w danym postgpowaniu w sprawie wyboru operacji, zobowi4zania, o kt6rym rnowa $

5 ust. I pkt 7 umowy;
2) LGD nie wykona zobowi4zania, o kt6rym mowa $ 5 ust. I pkt 14 umowy.

Zmizna umowy

$ 10.

1. Z zastrzeheniem przepis6w niniejszego paragrafu umowa mole by6 zmieniana na

wniosek kazdej ze Stron.

2. Zmianaumowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewa2noSci.

3. Zmianaumowy oraz jej zat4cznik6w nie mo2e wplywad na:

1) zmianE cel6w og6lnych LSR;

2) zmiang obszaru objgtego LSR, wskazanego w $ 3 ust. 2;

3) niedotrzymanie zobowi4zari okreSlonych w umowie;

4) zmniejszenie na wniosek LGD Srodk6w zaplanowanych do finansowania realizacji
LSR do korica 2018 i 2021 roku w budzecie LSR. okre6lonych w zalaczniku nr 1 do

umowy;

5) zmniejszenie liczby punkt6w otrzymanych przez LGD w poszczegolnych kryteriach

w ramach oceny LSR.

4. Zmiana kryteri6w wyboru operacji odbywa sig zgodnie z zasadami zmiany kryteri6w,

o kt6rych mowa w zil.4czniku nr 5 do umowy, a takle z zachowaniem ich mierzalnoSci.
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Kryteria wyboru operacji zawierajq niebudz4cy w4tpliwoSci interpretacyjnych
szczeg6lowy opis wyjasniai4cy ichznaczenie oraz spos6b oceny.

5' Zmiana kryteri6w wyboru grantobiorc6w odbywa sig zgodnie z zasadanti zmiany
kryteri6w, o kt6rych mowa w zal4czniku nr 9 do umowy, a tatje z zachowamem ich
mierzalno6ci. Kryteria wyboru grantobiorc6w zawienj4 niebudz4cy w4tpliwoSci
interpretacyjnych szczeg6lowy opis wyjadniaj4cy ich znaczenie omzspos6b o..oy,.6. Zmiana:

l) LSR, w zakresie charakterystyki czlonk6w albo partner6w LGD, struktury organu
decyzyjnego LGD;

2) dotycz4ca zal4cznikow w 2-9 do umowy

- nie wymag a zmiany umowy.

7 ' Zmiany, o kt6rych mowa w ust. 6, wymagaj q kazdorazowego poinformowania Zarz4du
wojew6dztwa. zmianE uznaje sig za uzgodnion4, je2eri w ci4gu 30 dni od
poinformowania Zarz4du Wojew6dnwa nie wyrazi on sprzeciwu na proponowane
zmiany.

8' Przepisy ust. 7 nie dotycz4 wprowadzaniazrnianna wniosek Zan1duWojew6dztwa.
9' Kolejny wniosek o zmiang umowy LGD moZe przedloLyc po otrzymaniu stanowiska

ZarzTdu Wojew6dztwa w przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po uplywie
30 dni od dnia przekazania poprzedniego wniosku.

10' W przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RpO ze Srodk6w
finansowych pochodz4cych zEFS lub EFRR, ZarzEd Wojew6dztwa zastrzega sobie
prawo do zmiany umowy wzakresie obnizeniakwot, o kt6rych mowa w $ 4 ust. I i 3
wprzypadku, 9dy, wzwiqzku zniezrealizowaniem cel6w pogrednich okeSlonych
wRamach Wykonania, nast4pi obni2enie Srodk6w finansowych przeznaczonych na
realizacjg osi priorytetowej dedykowanej RLKS, w ramach kt6rej realizowana jest dana
LSR.

Rozrvi4zanie umowy

$ 11.

1' Umowa ulega rczwi}zaniu ze skutkiem natychmiastowym na wniosek LGD. Wraz
z wnioskiem o rozvmqz'anie umowy LGD sktada sprawozd anie z realizacjilSR, o kt6rym
mowa w $ 5 ust. I pkt23 lit. c umowy.

2' Umowa ulega rczwi}zaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
prawomocnym wyrokiem s4du zlo2;enia podrobionych, przerobionych lub
poswiadczaj4cych nieprawdg dokument6w lub oswiadczeri, maj4cych wplyw na
realizacjg LSR.

3' Umowa ulega rozwi4zaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
pnezLGD zobowiqzan o kt6rych mowa w $ 5 ust I pkt 13 i 17.

4. umowa ulega rozwiqzaniu w przypadku niewykonania przez LGD, pomimo
dwukrotnego wezwania dokonane go przez Samorz4d Wojew5dztwa, co najmniej jednego
ze zobovn4zari, o kt6rych mowa w $ 5 ust 1 pkt 2-6, g-12, I 5-l 6, I g_29 i w $ 7 umowy
oraz w przypadku dwukrotnego zastosowania postgpowania okreslonego w $ g.
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5. Samorz4d Wojew6dztwa niezwlocznie powiadamia LGD o rozwi4zaniu umowy.

Postanowienia koricowe

s 12.

l. We wszelkich sprawach dotycz4cych umowy strony bgd4 porozumiewad sig w formie
pi semnej . Kore spo nd encj a zw i1zana z rcalizacj 4 um o wy pr zekazy wana b gdzi e do :

1) LGD na adres:,u1. wycs6lkows[iego 10 A, 08 - 500 Ryki;

2) Zarz4du Wojew6dztwa na adres: Artura Grottgera 4,20 - 029 Lublin.

2. Strony zobowipuj4 sig do powolywania sig na numer umowy *|ut t dat4 podpisania

umowy w prowadzonej migdzy sob4 korespondencji.

3. W przypadku, gdy LGD nie powiadomila Zarzydu Wojew6dztwa o zmiartie swoich

danych zawartych w umowie, wszelk4 korespondencjg wysylan4 przez Zarzqd

Wojew6dztwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaj1 za skutecmie

dorgczona.

$ 13.

1. Wszystkie spory pomigdzy Zarzqdem Wojew6dztwa a LGD wynikaj4ce z umowy,
rozstrzygane bgd4 przez s4d powszechny wlaSciwy dla siedziby Zarzqdu Wojew6dztwa.

2. W sprawach nieuregulowanych umow4 maj4 w szczeg6lnoSci zastosowanie przepisy

akt6w prawnych wymienionych w $ 1 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz. U. 2 201 4 r., poz. l2l z poin. zm.).

$ 14.

1. W przypadku, o kt6rym mowaw art. 11 ust.4 ustawy RLKS, umowa zawartajest pod
warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia, zmian w LSR
zapewniajqcych otrzymanie w ramach oceny kazdego kryterium wyboru LSR co
najmniej minimalnej liczby punkt6w jezeli zostd,a ona okreSlona dla danego kryterium
w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS.

2. Do czasu spelnienia przez LGD warunku, o kt6rym mowa wust. l, umowa nie rodzi

2adnych skutk6w prawnych.

3. Do czasu akceptacji przez Zarz4d Wojew6dztwa zmian, o ktorych mowa w ust. 1, LGD

nie moze oglaszac nabor6w, o kt6rych mowa w $ 5 ust.l pkt 9.

$ 15.

Umowa zostil.a sporz4dzona w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplaruach - po jednym

egzemplarzu dla kaZdej ze stron umowy.
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ZARZ4D WOJEWODZTWA

St0sarz,Yszenis Lrkalna Grupa Driatania

,,Ld;;;;ilfu6i riemi i{vckiei" r'rs w Fv'*ach

' 
ul. Wvczil*aws'"1eiJo 

t 3r" a8-5C0 RYKI

REG0N: 0$043617s, NIP: 506008i 364

KRS: 000031 2563

LGD

#ffidffi: *h,;;,:

ZaN4cznikido umorvy:

l. LSR wraz zzalqcznikami w wersji papierowej;
2. Harmonogramem nabor6w wniosk6w o udzielenie

w ramach LSR;
wsparcia na wdrahanie operacji

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
4. Regulamin organu decyzyjnegor;
5. Kryteria wyboru operacji wrazzprocedur4 ustalania lub zmiany kryteri6w;
6' opisy stanowisk 

-ptecyzujilce 
podzial obowiqzk6w i zakres odpowiedzialno$ci

pracownik6w biura LGD;
7. Plany szkoleri dla czlonk6w organu decyzyjnego i pracownik6w biura LGD;
8. Procedury wyboru i oceny grantobiorc6w w ramach projekt6w grantowychl;
9' Kryteria wyboru grantobiorc6w vrazz procedur4 ustalania lub zmiany kryteri6wl.

Watasek.....
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Przypisy koricowe:

'Je2eli dotvczv
2 SkreSlii punitjezeli nie dotyczy
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