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zawartaw dniu ....1t].t..Q.b--.,......2016 r. w Poznaniu

pomigdzy:

Woj ew6dztwem Wielko polskim
z siedzib4 Urzgdu Marszalkowskiego Wojew6dztwa Wielkopolskiego w:
6l-714 Poznafi, al. NiepodlegloSci 34,
reprezentowanym przez Zarz4d Wojewodzfira, w imieniu kl6rego dziaNal1:
I ) Krzy sztof Grabowski, Wicemarszalek Woj ew6 llztw a Wielkopolskiego ;

zwanym dalej ,,Zanz4dem Woj ew6dztwa",

a

Stowarzyszeniem Ziemi Grodziskiej Leader

z siedzib4 w Grodzisku Wielkopolskim,
przy ul. Powstaric6w Chocieszyrf,skich 23 F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

NIP 9950177108
numer KRS 0000259023

reprezentowanym przez:

1) Natalig Odwain4, Prezesa,

2) Sabing Rutkowske, Skarbnika

zwanym dalej ,,LGD",

razem zwanymi dalej ,,Stronami",

o nastgpujqcej trefci:

Okre5lenia i skr6ty

$ 1 .
IJzyle w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez spolecznoSi, zwanej dalej ,,umow4", okreSlenia oznaczaj4:

I ) rozporzqdzenie nr 1303/2013 - rozporz4dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiaj4ce 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

OWA O WART]NKACH I SPOSOBIE REALIZA
TEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOLECZN
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oraz ustanav/iaj4ce przepisy og6lne dotycz4ce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp6jnofci
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylaj4ce rczporz4dzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 @z.Un.WL347 220.12.2013 r., str. 320, zp6in.zm.);

2) ustawa RLKS - ustawQ z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z rudnilen
lokalnej spoleczno6ci (Dz. U. poz.378);

3) ustawa PROW - ustawg z dnia 20 lutego 2015 t. o wspieraniu rozwoju obszar6w
wiejskich z ttdziaJLem Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na vocz Rozwoju
Obszar6w Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata
201 4-2020 (Dz. U. pz. 349 ze ar);

4) ustawa PS - ustawE z dnia ll lipca 2014 r. o zasadach realizacji program6w
w zakresie polityki sp6jno6ci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
A. L Dz. U. z 2016 r., poz. 217)

5) ustawa EFMR - ustawg z dnia l0 lipca 2015 r. o wspieraniu zr6wnowaZonego rozwoju
sektora rybackiego z trdzialem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.
U. poz. 1358);

6) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawg z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ocbronie
danych osobowych t. t.Dz. U. 22015 r., poz.2135 z,e nn;1;

7) PROW - Program Rozwoju Obszarow Wiej ski ch na lata 2014-2020;
8) PO RYBY - Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020;
9) RPO - regionalny program operacyjny, o kt6rym mowa w art.2 pkt 17 lit. c ustawy

PS;
10) EFRROW - Europejski FunduszRolny na rzrc,z Rozwoju Obszarow Wiejskich;
l1) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
l2) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13) EFS - Europejski Fundusz Spolecmy;
14) LSR - strategia rozwoju lokalnego kierowane go przez spolecznoS6;
15) RLKS- rozw6j lokalny kierowany przez spolecznoSd;
16) wsparcie rcalizacji operacji w ramach LSR - wsparcie, o ll6rym mowa w art. 35 ust. I

lit. b rozpon4dzenia nr 1303/2013;
17) wsparcie na wdra2nie projekt6w wsp6lpracy - wsparcie, o kt6rym mowa w art. 35

ust. I lit. c rozpon4dzenia nr 1303/2013:
lE) wsparcie funkcjonowania LGD - wsparcie, o kt6rym mowa w art. 35 ust. I lit. d i e

r ozpotz4dzenia nr | 303 / 20 | 3 ;
19) operacja - operacjg w rozumieniu art. 2 pkt.9 roqorz4dzenia nr 1303/2013;
20) wniosek o przyznanie pomocy - wniosek o udzielenie wsparcia, o ll6rym mowa w art.

35 ust. I lit. b rozpov4dzenia nr 130312013, w tym r6wnie2 wniosek o
dofinansowanie:

2l) projekt grantowy - projekt grantowy w rozumieniu art. 14 ust 5 ustawy RLKS;
22) organ decyzyjny - organ do kt6rego wla5ciwodci naleaq zadnia, o kt6rych mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
23) Ramy Wykonania - cele po5rednie i kofcowe okre6lone w programie operacyjnym dla

danej osi priorytetowej/priorytetu, o kt6rych mowa w art. 22 rozporz4dzenia nt
t303/2013.



Postanowienia og6lne

$ 2 .
l. Umowa okreSla prawa i obowiqpki Stron w zakresie warunk6w i sposobu realizacji LSR,

kt6ra przewiduje finansowanie w ramach programu: Program Rozrvoju Obszar6w
Wiejskich na lata 2014-2020, ze Srodk6w funduszu: Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozrvoju Obszar6w Wiejskich

2. LSR wraz z zalqczrrikami w wersji papierowej stanowi zalqczrrik nr I do umowy.

Termin i obszar realizacji LSR

$ 3 .
l. LGD realizuje LSR w okresie od 2016 do 2023, na warunkach wynikajqcych z umowy,

ustawy RLKS, ustawy PROWT, ustawy EFMRT ustawy PSr i innych wlaSciwych
przepis6w prawnych.

2. LGD bEdzie realizowala LSR na obszarze nastgpuj4cych gmin lub ich czgsci, dzielnic
i osiedli, w ramach nastEpuj4cych program6w:

L.p. Gmina
CzgSd Gminy/

Dzielnica/ Osiedle
Powiat Wojew6dztwo Program

I Grodzisk

Wielkopolski

caly obszar gniny grodziski wielkopolskie PROW 2014-2020

2. Rakoniewice
caly obszar gniny grodziski wielkopolskie PROW 2014-2020

3 . Wielichowo caly obszar gniny grodziski wielkopolskie PROW 20t4-2020

4. Granowo caty obszar grniny grodziski wielkopolskie PROW 2014-2020

5 . Kamieniec
caly obszar gniny grodziski wielkopolskie PROW 20t4-2020

3. Liczba mieszkaric6w zameldowanych na pobyt staly na obszarze objgtym LSR na dziefi
3l grudnia 2013 r. wynosi 50 971 (slownie: pip6dziesi4t tysigcy dziewigdset
siedemdziesiqt jeden), w tym 0 (slownie: zero) stanowi ludno5d miast zarieszkalych
przez wigcej nrz 20000 mieszkaric6w.



Srodki finansowe na realizacjg LSR

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

w ramach:

1) PROW ustala siQ na: 1 750 000 euro (slownie euro: jeden milion siedemset
pipddziesiqt tysigcy 0/100), w tym: 1113 525 euro (slownie euro: jeden milion sto
tzyna5cie tysipcy pigdset dwadzieScia pip6 0/100) ze 6rodk6w EFRROW, co przy
kursie 4 zlleuro stanowi odpowiednio 7 000 000 zl (slownie zlotych: siedem milion6w
0/100), w tym 4 454 100 zl (slownie zlotych: cztery miliony czterysta pigddziesiqt
cztery tysiqce sto 0/100)2;

2)

3 ) i

+v{yffi

ze{iffi

b)
M.

2. WysokoSi Srodk6w finansowych na wsparcie na wdraharrie projektow wsp6lpracyt do

2018 roku, w ramach:

l) PROW ustala sig na:35 000,00 euro (slownie euro: trzydzie5ci pipd tysipcy 0/100),
co przy kursie 4 zlleuro stanowi 140 000 r00 zl (slownie zlotych: sto czterdzieSci
tysigcy 0/100) zudzialem Srodk6w EFRROW';

2)
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EF}4R1

Wysoko$6 Srodk6w finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala siE na: 412 500

euro (slownie euro: czterysta dwana5cie tysigcy pigdset 0/100) , co przy kursie

4 zlleuro stanowi I 650 000 zl (slownie zNotych: jeden milion sze5dset pigddziesiqt

tysigcy 0/100)

Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdraZanie projekt6w

wsp6lpracy bEdzie udzielane zgodnie z warunkami okreSlonymi ustaw4 RLKS, ustaw4

PROWI, ustaw4 EFMRI, ustawq PSI oraz umowq w ramach dostgpnych Srodk6w

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

odrgbnych um6w.

Wsparcie na funkcjonowanie LGD bEdzie udzielane w ramach programu Program

Rozrvoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 ze Srodk6w I z<deialer.

iredk6w(niepotrzebne 
skreslii) pochodz4cych

3 .

4.

5 .

4



z funduszu: Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich
zgodnie z warunkami okreSlonymi ustaw4 RLKS, ustaw4 PROWI, ustawq EFMRI,
ustaw4 PSr oraz umow4 do wysokoSci okre$lonej w ust. 3, na podstawie odrgbnej
umowy.

Zobowiqzania Stron

s5 .
1. LGD zobowi4puje siE do:

l) osi4gnigcia wynikaj4cych z LSR cel6w i wskaznik6w;

2) zorgantzowania nie p62niej ni? 30 dni od zawarcia umory onz utrzymania w okresie
realizacji operacji biura LGD spelniajqcego nastgpujqce warunki:

a) wypostlzenie w telefon z dostgpem do sieci telekomunikacyjnej,

b) wypositzenie w sprzgt biurowy i komputerowy z dostEpem do sieci Internet;

c) zagwararfiowanie 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 informacj i dotycz4cych LGD, LSR, nabor6w wniosk6w
o przyznanie pomocy przyczyniaj4cych siQ do realizacji LSR oraz wynik6w tych
nabo16w;

4) zapewnienia obecnoSci przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach
pracy biura oraz umieszczenia w widoczrrym miejscu w biurze LGD oraz na stronie
internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura;

5) bezplatnego Swiadczenia przez pracownik6w biura LGD, doradrtura w zakresie
przygotowywania wniosk6w o przyznarie pomocy i wniosk6w o platnoS6 na operacje
realizuj4ce cele LSR;

6) prowadzenia na bieZ4co ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub
oSwiadczeri podmiot6w, ktorym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa,
w tym nazwy programu, w zakresie kt6rego udzielono doradrtura, a takhe naboru,
kt6rego dotyczy i numeru zawartej umo*yt;

7) przekazywania Zarzqdowi Wojewodmva ewidencji, o kt6rej mowa w pkt. 6 wraz
z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacjq potwierdzajqcq dokonanie
wyboru operacji, zgodnie z art. 23 ust. I ustawy RLKS i zasadami, o kt6rych mowa
w $7;

8) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizacjE operacji
w ramach LSR;

9) oglaszarria nabor6w wniosk6w w ramach wsparcia rcalizacji operacji w ramach LSR,
zgodnie z harmonogramem nabor6w wniosk6w o udzielenie wsparcia na wdruhanie
operacji w ramach LSR, stanowiqcym zalqcznik nr 2 do umowy, po wczeSniejszym



uzgodnieniu terminu tego naboru z Zarzqdem Wojew6dztwa, zgodnie z art. l9 ustawy

RLKS, o ile s4 dostEpne Srodki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach

LSR;

l0) terminowego oraz prawidlowego przeprowadzartia postEpowania w sprawie wyboru

operacji realizujqcych cele LSR, zgodnie z art. 21 23 ustawy RLKS, w tym

dokonywania wyboru operacji lub grantobiorc6wr, zgodnie z wymogami okreSlonymi

w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS;

1l) stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach
LSR, stanowi4cych zalqczrik nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzvjnego,
stanowi4cego z.alqcznik nr 4 do umowyt oraz kryteriow wyboru operacji wraz
z procedurq ustalania lub zmiany kryeri6w, stanowi4cych zalqcznik nr 5 do umowy;

12) podawania do publicznej wiadomoSci, w szczegolnoSci poprzez zarnieszczenie na

stronie internetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grant6w ze

wskazaniem zadahkt6re realizt${, atakie protokolu z posiedzehorganu decyzyjnego

dotyczqcych oceny i wyboru operacji lub grantobiorc6wt zawieraj4cych informacjE

o wylqczeniach w zwiqzku z potencjalnym konfliktem interes6w;

13) umoZliwienia przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR,

w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorc6wr przez LGD, przez

przedstawicieli organ6w i jednostek organizacyjnych upowaznionych do takich

kontroli;

la) wykonania zaleceh z kontroli realizacji LSR, o kt6rych mowa w art. 8 pkt I ustawy

PROWT, art. 22 i 23 ustawy PSt, art. 27 ust. I pkt I ustawy EFMRT oraz zaleceh

maj4cych na celu poprawQ dzialalnosci LGD i realizacji LSR, o kt6rych mowa w $ 6

pkt2 umowy;

15) zatrudniania pracownik6w o kwalifikacjach nie nizszych niZ okre$lone w opisie

stanowisk, o kt6rych mowaw zalqczniku nr 6 do umowy, atakhe szkolenia czlonk6w

organu decyzyjnego i pracownik6w biura LGD zgodnie z planem okreSlonym

w zalqczniku nr 7 do umowy;

16) zapewnienia swobodnego i niedyskryminujqcego dostEpu do czlonkostwa w LGD

wszystkim podmiotom z obszaru LGD;

17) poddania sig ocenie efektywnoSci realizacji LSR w terminie Wznaczonym przez

Zarzqd Wojew6 d^wa oraz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny

zrealizowania programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego

przezZarzqd Wojew6d^waw terminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie um6w o pracQ lub um6w cywilnoprawnych, kt6rych

przedmiotem jest wykonywanie obowiqzkow zwiqzanych zfunkcjonowaniem biura,

os6b Swiadcz4cych odplatne doradztwo na rzecz podmiot6w ubiegaj4cych siq

o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub bgd4cych czlonkami organu

decyzyjnego;

19) przechowywania dokument6w, dotycz4cych wyboru i rcalizacji LSR, w tym

dokumentacji zwiqzarrych z ocenfo wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje

lub zadania sluz4ce osi4gnigciu celu projektu grantowe go' orat wersji archiwalnych

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



20) poinformowania Zan1du Wojew6dztwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
o miejscu przechowywania dokument6w, o kt6rych mowa w pkt 19, jezeli dokumenty
przechowywane s4 poza siedzib4 LGD oraz poinformowania Z,al:zSd'u Wojew6dztwa
o zmianie miejsca przechowywania tych dokument6w, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tej zmiany ;

2l) utrzymywania skladu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji
poszczeg6lnych sellor6w, kt6ra podlegala ocenie na etapie wyboru LSR;

22) zzpewnenua na poziomie podejmowania decyzji aby wladza publiczna - okre6lona
zgodnie z przepisami krajowymi ani indna z grup interesu nie posiada wipcej nrz 49%
praw glosu zgodnie z brzmieniem art . 32 nst. 2 lit. b rozporz4dzeni a 130312013;

23) monitorowania realizacji LSR" w szczeg6lnoSci poprzezi

a) monitorowanie wskrZnik6w realizacji cel6w LSR oraz przedsipwzip6,

b) opracowanie i udostppnienie beneficjentom w szczeg6lno6ci na stronie
internetowej LGD formularza ankiety monitoruj4cej na potrzeby monitorowania
realizacji LSR,

c) skladanie Zaru4dowi Wojew6dztwa do dnia 3l stycznia kazdego roku realizacji
LSR sprawozdania z realiz,acji LSR" za rok poprzedni na formularzu
udostgpnionym prznz Zarz4d Wojew6dztwa" a w przypadku pierwszego roku
realizacji LSR - w terminie wskazanym przez Z,anqd Wojew6dztwa;

24) podawania do publicznej wiadomo6ci, w szczeg6lno6ci poprzez niezwlocnre
zanieszrzanie na stronie intemetowei LGD:

a) LSR;

b) aktualnego zestawienia tzeczawo - finansowego z realizowanych prznz LGD
operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania irodk6w 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 wdnr2anie operacji
w ramach LSR;

25) nienilocmego informowania Zarz$tt Wojew6dztwa o okoliczno6ciach mogQcych
mied wplyw na wykonanie umowy oraz niezwlocznego powiadamiania Zanz1du
Wojew6dAwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie;

26) wspotpracy z Krajowq Sieci4 Obszarow Wiejskich, o kt6rej mowa w art. 55 ustawy
PROWr oraz Komitetami Monitorujqpymi PROWT, PO RYBYT lub RPOI,
w szczeg6lnodci w zakresie przekazywania informacji dotyczqcych realizacji LSR;



27) skladania Zarzqdowi Wojewodztvra harmonogramu rcalizacji planu komunikacji,

w terminie do 30 listopada kazdego roku realizacji LSR, na rok nastEpny,

aw przypadku pierwszego roku realizacji LSR - w terminie do 30 czefiNca 2016 r.,

atakae wprowadzeniaw nim nnian wynikaj4cych z oceny, o kt6rej mowa w $ 6 pkt I

umowy;

28) stosowania wylycznych, o kt6rych mowa w art. 8 ust. 2 ustawy PROWI, art.27 ust. I

pkt2ustawy EFMRT orazw art. 7 ustawy PSt;

29) udzielania wszelkich informacj i zwiryanych z rcalizacja LSR na kuhde wezwanie

Zarz4du Wojew6d^wa.

2. W przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR realizacjE projekt6w grantowych, LGD

zobowiqzuje siE stosowai do oceny i wyboru grantobiorc6w procedury lvyboru i oceny

grantobiorc6w w ftlmach projekt6w grantowych, stanowi4c e zalqczrrik nr 8 do umowyl

orv kryteria wyboru grantobiorc6w wraz z procedur4 ustalania lub zmiany kryeri6w,

stanowi4c e zalqcznik nr 9 do tr-o*y.t

$ 6 .
Zarzqd Woj ewo d^wa zobowi4puj e sig do :

l) dokonywania oceny racjonalnoSci harmonogramu, o kt6rym mowa w $ 5 ust. I pkt27

umowy, w szczeg6lnoSci poprzez weryfikacjE adekwatnoSci dziaNah komunikacyjnych

do wskaZnik6w realizacji tych dzialafi, a takZe adekwatnoSci planowanych efekt6w

dzialafikomunikacyjnych do budZetu tych dzialan, w terminie 14 dni od jego zlohenia

przez LGD;

przeprowadzarria analizy sprawozdaf, o kl6rych mowa w $ 5 ust. I pkt 23 lit. c

umowy, polegajqcej na weryfikacji zgodnoSci danych zawartych w tych

sprawozdaniach z LSR, umowq oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30 dni od

dnia zloaenia. Po uzyskaniu wyjaSnieri od LGD w zakresie informacji zawartych

w tych sprawozdaniach, Zarzqd Wojew6 d^wa mohe wyda6 LGD zalecenia maj4ce na

celu poprawQ dziaNalnoSci LGD i realizacji LSR, z podaniem terminu ich wdrozenia;

dokonywania oceny zmian umowy, o kt6re wnioskuje LGD, bior4c pod uwagQ

racjonalnoSi i zasadno5d tych zmian, atakZe warunki, o kt6rych mowa w $ l0;

Wznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywnoSci realizacji LSR, o ktorej

m o w a w $ 5 u s t .  l p k t l T ;

zatwierdzania opracowanego przez LGD programu naprawczego w przypadku

uzyskania negatywnego wyniku oceny efektywno5ci realizacji LSR, o kt6rej mowa

w $ 5 ust. I pkt 17;

przeprowadzarria kontroli w LGD nie rzadziej niZ raz w roku w celu potwierdzenia

wykonywania przez LGD zobowiqzan okreSlonych w $ 5, w zakresie okreSlonym

przez Zarzqd Woj ew6 d^w a;

informowania LGD o wysokoSci dostEpnych Srodk6w finansowych w przeliczeniu na

zlote w rurmach procedury uzgodnienia terminu naboru, o kt6rej mowa w $ 5 ust. I pkt

2)

3)

4)

s)

6)

7)



9, przy czp przy ustalaniu wysokoSci dostEpnych Srodk6w, o k16rych mowa w $ 4
ust. I pkt l, uwzglgdnia siQ kwoty Srodk6w wlasnych beneficjent6w bgd4cych
jednostkami sektora finans6w publicznych, stanowiqce wymagany krajowy wklad
Srodk6w publicznych.

8) weryfikacji wniosk6w o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzajqcej
dokonanie wyboru operacji, o kt6rych mowa w $ 5 ust. I pkt 7, zgodnie z art. 23 ust.
2-5 i 7 ustawy RLKS i zasadami okreSlonymi w $ 7 umowy.

$ 7 .
Strony zobowiqgujq siQ do wzajemnej wsp6lpracy i do wsp6lpracy z Agencj4

Restrukfuryzacji i Modernizacji Rolnictwar, majqcej na celu zapewnienie wlaSciwej obslugi

oraz monitorowania postgpowania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach

RPOI, PROwt lub PO RYBY 2014-2020r dotyczqcej w szczeg6lnoSci:

1) przekazywania dokumentacji dotyczqcej naboru wniosk6w do Zarzqdu Wojew6drtwa

i wymiany informacji pomigdzy LGD i Zarzqdem Wojew6dztwa w tym zakresie;

2) oceny zgodnoSci operacji z programem w ramach, kl6rego przewiduje siE realizacjg

LSR;

3) uzupelniania przez LGD brak6w lub przedstawiania wyja5nieri zwiqzarrych

z wyborem operacji do finansowania;

4) oceny warunk6w udzielania wsparcia na operacje lub zadaria sluZ4ce osi4gniEciu celu
projektu grantowegol realizowane w ramach LSR;

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

wsparcia i wniosk6w o platno6i, m.in. w zakresie danych dotyczqcych wysokoSci

dostEpnych Srodk6w;

6) gromadzenia i przekazywania danych zwiqzarrych z realizacj4 powierzonych zadaft

LGD, ze szczeg6lnym uwzglgdnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD

w zakresie danych, kt6re nie bede dostgpne dla Zarzqdu Wojew6dztwa lub Agencji

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

w pkt 5.

Wykonanie umowy

s8 .
1. Jeheli do 3l grudnia20l8 roku LGD:

l) nie osi4gnie co najmniej 20% poziomu kazdego ze wskuinik6w produktu, kt6ry zostaN
przewidziany do realizacji w latach 2016 - 2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach RPO dodatkowo nie osi4gnie 85% wartoSci wskaznik6w
produktu ujEtych w Ramach Wykonania, przewidzianej do osi4gnigcia do korica20lS
roku lub
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2) nie wykorzysta co najmniej 20% 6rodk6w finansowych prz.enraczonych na wsparcie
realizacji operacji w ramach LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

a) w ramach PROW dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- l0% irodk6w finansowych na realizacjE LSR na operacje dedykowane w LSR

grupom defaworyzowanym,
- 20% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR na utworzenie miejsc pracy,

b) w ramach PO RYBY dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- 20% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR na utworzenie/utrzymanie

miejsc pracy i utworzenie przedsiEbiorstw
- kwota okredlona w $ 4 ust. I umowy w ramach danego programu ulega obniircniu
ol0 Vo otaz o r6inicp pomiedzy poziomem wykorzystania 6rodk6w finansowych
przeznaczanych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego
programu, okre3lonym w pkt.2, a faktycznym poziomem wykorzystania Srodk6w
finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach
danego programu.

2. JEzEli do 31 grudnia 2021 roku LGD:

1) nie osiqgnie co najmniej 85% poziomu kazdego ze wskrlnik6w produktu, kt6ry zostal
przewidziany do realizacji w LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie
w ramach RPO nie osiqgnie ponadto 100% warto6ci wskainik6w produktu ujQtych
w Ramach Wykonania, przewidzianej do osiqgniq cia do koirca 2021 roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 50% Srodk6w finansowych prz.eanaczonych na wsparcie
realizacji operacji w ramach LS& a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie
w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- 30% 6rodk6w finansowych na realizacjg LSR na operacje dedykowane

w LSR grupom defaworyzowanym,
' - 50% 6rodk6w finansowych na realizacjg LSR na utworzenie miejsc pracy

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- 50% Srodk6w finansowych na realizacjp LSR na utworzenie/utrzymanie

miejsc pracy i utworzenie przedsiEbiorstw
- obnizeniu o 30%o ulega kwota niewykorzystanych 6rodk6w finansowych
przemaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego
programu.

3. Je2eli do 3l grudnia 2018 roku LGD:

l) osi4gnie poziom co najmniej 50Vo kazAego ze wskalnik6w produktu, lt6ry zostal
przewidziany do realizacji w latach 2016 - 2018, a w pr4padku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach RPO dodatkowo nealinile w co najmniej 85%, wskalniki
ujpte w Ramach Wykonania;

2) wykorzysta co najmniej 40% Srodk6w finansowych na realizacjg LSR, a w przypadku
gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta:

a) 20% 6rodk6w finansowych na realiacjg LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym i
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b) 40% Srodk6w finansowych na realizacjE LSR na utworzenie miejsc pracy oraz

3) zrealizuje zobowiqzaniaokreSlone w niniejszej umowie

- kwota okreSlona w $ 4 ust. I umowy w ramach danego programu moze zostat
podwyZszona maksymalnie o kwotg stanowi4cq2D% kwoty 5rodk6w, o kt6rych mowa
w $ 4 ust. I umowy, o ile dostEpne s4 Srodki finansowe w ramach danego progrurmu -

proporcjonalnie do potrzeb zgloszonych przez LGD.

4. Postanowienia zawarte w ust. 3 nie majazastosowania w przypadku gdy LSR przewiduje

finansowanie w ramach PO RYBY.

5. Przy ustalaniu poziomu wskaznik6w, zgodnie z ust. 1, 2 i 3 pod uwagg brane bede
operacje, dla kt6rych platnoS6 zostala wyplacona beneficjentowi odpowiednio do
3l grudnia20l8 roku i do 3l grudnia202l roku.

s9 .
Srodki finansowe na wsparcie funkcjonowania LGD, okreSlone w $ 4 ust. 3 ulegaj4
obnizeniu o 5oh w przypadku gdy:

l) pomimo wezwania dokonanego przez Zarzqd Wojew6d^wa LGD nie wykona,
w danym postEpowaniu w sprawie wyboru operacji, zobowiqzaria, o kt6rym mowa $
5 ust. I pkt 7 umowy;

2) LGD nie wykona zobowi4zania, o k16rym mowa $ 5 ust. I pkt 14 umowy.

Zmiana umowy

$ 10.

l. Z zastrzeheniem przepis6w niniejszego paragrafu umowa mohe byd zmieniana na
wniosek kahdej ze Stron.

2. Zmianaumowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
3. Zmianaumowy oraz jej zalqcznik6w nie moze urptywai na:

1) zmiang cel6w og6lnych LSR;
2) zmiang obszaru objEtego LSR, wskazanego w $ 3 ust. 2;

3) niedotrzymanie zobowiqzan okre$lonych w umowie;
4) zmniejszenie na wniosek LGD Srodk6w zaplanowanych do finansowania realizacji

LSR do korica2}lS i2021 roku w budzecie LSR, okre6lonych w zalqczniku nr I do
umowy;

5) zmniejszenie liczby punkt6w otrzymanych przez LGD w poszczeg6lnych kryteriach
w ramach oceny LSR.

4. Zmiana kryteri6w wyboru operacji odbywa sig zgodnie z zasadami zmiany kryteri6w,
o kt6rych mowa w zal1czniku nr 5 do umowy, a takhe z zachowaniem ich mierzalnoSci.
Kryteria wyboru operacji zawierajq niebudz4cy wqtpliwoSci interpretacyjnych

szczegolorvy opis wyjaSniaj4cy ich znaczenie oraz spos6b oceny.
5. Zmiana kryteri6w wyboru grantobiorc6w odbywa siQ zgodnie z zasadami zmiarry

kryteri6w, o kt6rych mowa w zalqczniku nr 9 do umowy, a takie z zachowaniem ich
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mierzalnoSci. Kryteria wyboru grantobiorc6w zawierajq niebudzqcy wqtpliwo6ci

interpretacyjnych szczeg6lowy opis wyjaSniaj4cy ich zrraczenie orazspos6b ocenyt.

6. Zmiana:

1) LSR, w zakresie charakterystyki czlonk6w albo partner6w LGD, struklury organu

decyzyjnego LGD;

2) dotyczqca zalqczrtik6w nr 2-9 do umowy

- nie wymaga zlriany umowy.

7. Zmiany, o kt6rych mowa w ust. 6, wymagai4,kuhdorazowego poinformowania Zarzqdu

Wojewod^wa. Zmiang vnraje sie za uzgodnion% jeheli w ci4gu 30 dni od

poinformowania Zarzqdu Wojew6d^wa nie vtyrazi on sprzeciwu na proponowane

zmiany.

8. Przepisy ust. 7 nie dotyczewprowadzaniaztrianna wniosekZarzqdu Wojew6d^wa.

9. Kolejny wniosek o zmianQ umowy LGD mohe przedlo?yi po otrzymaniu stanowiska

Zarzqdu Wojewod^wa w przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po uplywie

30 dni od dnia przekazarriapoprzedniego wniosku.

10. W przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPO ze $rodk6w

finansowych pochodz4cych zEFS lub EFRR, Zarzqd Wojew6dzttva zastrzega sobie

prawo do zmiany umowy w zak,resie obnihenia kwot, o kt6rych mowa w $ 4 ust. I i 3

w przypadku, gdy, w zwiqzku z niezrealizowaniem cel6w po5rednich okreSlonych

w Ramach Wykonania, nast4pi obni2enie Srodk6w finansowych przernaczonych na

realizacjg osi priorytetowej dedykowanej RLKS, w ramach kt6rej realizowana jest dana

LSR.

Rozwi4zanie umowy

$ 11.

l. Umowa ulega rozwiqzaniu ze skutkiem natychmiastowym na wniosek LGD. Wraz

z wnioskiem o rozwiqzanie umowy LGD sklada sprawozdanie z realizacji LSR, o kt6rym

mowa w $ 5 ust.l pkt23 lit. c umowy.

2. Umowa ulega rozwiqzaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia

prawomocnym wyrokiem s4du zlolenia podrobionych, przerobionych lub

poSwiadczajqcych nieprawdE dokument6w lub oSwiadczen, maj4cych \ ptyw na

realizacjE LSR.

3. Umowa ulega rozwiryaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania

przez LGD zobowi4zd, o kt6rych mowa w $ 5 ust I pkt l3 i 17.

4. Umowa ulega rozwiqpaniu w przypadku niewykonania przez LGD, pomimo

dwukrotnego wezwania dokonanego przez Samorz4d Wojew6dnwa, co najmniej jednego

ze zobowiryafi, o kt6rych mowa w $ 5 ust I pkt24,8-12,15-l 6,18-29 i w $ 7 umowy

oraz w przypadku dwukrotnego zastosowania postgpowania okreSlonego w $ 9.

5. Samorz4d Wojewodztryaniezwlocznie powiadamia LGD o rozwiqzaniu umowy.
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Postanowienia koricowe

$ 12.

1. We wszelkich sprawach dotycz4cych umowy strony bEdq porozumiewad sig w formie

pisemnej. Korespondencja zwi4zarrazrealizaciqumowy przekazywanabEdzie do:

1) LGD na adres: Stowarzyszenie Ziemi Grodziskiej Leader, ul. Powstaric6w

Chociesryrf, skich 23F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski;

2) Zarzqdu Wojew6dztwa na adres: Urzqd Marszalkowski Wojew6dlztwa

Wietkopolskiego, Departament Program6w Rozwoju Obszar6w Wiejskich'

al. Niepodleglo5ci 34, 6l-714 Poznartt.

2. Strony zobowiqzuj4 sig do powolywania sig na numer umowy wraz z dat1 podpisania

umowy w prowadzonej migdzy sob4 korespondencji.

3. W przypadku, gdy LGD nie powiadomila Zarz4du Wojew6d^vta o zmianie swoich

danych zawartych w umowie, wszelk4 korespondencjg wysylan4 przez Zarzyd

Wojew6dnwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, Strony vznaj1 za skuteczrie

dorgczon4.

$ 13.

l. Wszystkie spory pomigdzy Zarz4dem Wojew6dztwa a LGD wynikaj4ce z umowy,

rozstrzygane bEde przez s4d powszechny wla5ciwy dla siedziby Zarz4du Wojew6dztwa.

2. W sprawach nieuregulowanych umow4 maj4 w szczeg6lnoSci zastosowanie przepisy

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

Kodeks cywilny Q . t. Dz. U . z 2016 r ., poz. 380 ze zm.) .

$ 14.

l. W przypadku, o kt6rym mowa w art. I I ust. 4 ustawy RLKS, umowa zav,rartajest pod
warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia, zlrriart w LSR
zapewniaj4cych otrzymanie w ramach oceny kazdego kryterium wyboru LSR co
najmniej minimalnej liczby punkt6w jeZeli zostala ona okreSlona dla danego kryterium
w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS.

2. Do czasu spelnienia przez LGD warunku, o k16rym mowa wust. l, umowa nie rodzi

Zadny ch skutk6 w prawnych.

3. Do czasu akceptacji przez Zarz4d Wojew6dztvta zl.niarr, o kt6rych mowa w ust. 1, LGD

nie moze oglaszad nabor6w, o kt6rych mowa w $ 5 ust.l pkt 9.
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$
Umowa zostala sporz4dzona w dw6ch
egzemplarztr dla kazdej ze stron umowy.

aARZ4D WOJEWODZTWA

egzemplarzach - po jednym

15.

jednobrzmi4cych

LGD

Stowar;ysienie Ziem i  GrorJ: i ;k ie l

! . -eacJer
ul. Powst. Chocieszyriskich 23F
62-065 Grodzisk it/ieikepo :ski

Zal4czniki do umowy:

1. LSR wraz z zal4czrrikami w wersji papierowej;

2. Harmonogramem nabor6w wniosk6w o udzielenie wsparcia na wdrazanie operacji
w ramach LSR;

3. Procedury wyboru i oceny operacji w fttmach LSR;

4. Regulamin organu decyzyjnegol;

5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedur4 ustalania lub zmiany kryteri6w;

6. Opisy stanowisk precyzuj4ce podzial obowi4zk6w i zakres odpowiedzialnoSci
pracownik6w biura LGD;

7. Plany szkoleri dla czlonk6w organu decyzyjnego i pracownik6w biura LGD;

8. freeedwy rvt'beru i eeeny g ;
g.

Ptzypisy koricowe:

I Jezeli dotyczy
2 SkreSlid punkt je2eli nie dotyczy

e z e s  Z a r z q d u

l c t l i a  O d w a i n a
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