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O Warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez spoIeczno鐙
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ZWanym dal匂”Zarz雀dem Wojew6dztwa”,

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa DziaIania InowrocIaw,

Z Siedziba w InowrocIawiu,

PrZy ul. Kr6lowej Jadwigi 15, 88-100 InowrocIaw,

NIP 5562760925,

numer KRS OOOO583354,

reprezentowanym przez :

Aleksandre Marie Dolihsk雀一Hopcie - Prezes Zarz如u Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Dzia霊ania InowrocIaw

ZWanym dal句”LGD’,,

razem zwanymi dal匂”Stronami”

O naSt?Pujap匂trefoi:
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W umowie o warunkach i sposobie realizaqji strategii rozw句u lokalnego kierowanego przez

SPOlecznose ur SZ-IV-R.433・2・2016 z dnia 19 maja 2016 r., ZaWa両pomi?dzy Zarzadem

Wqjew6dztwa a LGD, WPrOWadza si? naSt?Pl由ce zmiany:

1) w§5wust.1:

a) w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz ”OPeraqji” zast?Puje si? WyraZem

LSR’’,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

rル勅OrZenia lub u存・Zymania j aktualiza乞ii ftrOI少interneto14/ei,・ ”,

C) w pkt 4 po vyrazach ”PraCOWnika biura LGD’’dodaje si? WyraZy ”lub czlonka

ZarZadu”,

d) w pkt 5 wyrazy ”realizl萌ce cele” zast餌巾e si? WyraZami ”realizowane w ramach”,

e) w pkt 6 po wyrazie ”umOWyl’’dodaje si? WyraZy ”O udzielenie wsparcia, O kt6rym

mowa w art. 35 ust. 1 1it・ b rozporz脅dzenia 1303/2013;”,

f) wpkt 7 skre§1a si? WyraZy ”i zasadami, O kt6rych mowaw § 7”;

g) uchylasi?Pkt 12 i 14,

h) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

15) zatrud毒ania pracownik6w o kwal擁加匂ach nie ni乞szych ni乞o加eSlone

W apisie stanovI/isk, O肋orych mowa 14/ Zaiqczniku nr 6 do umo明′; ’’,

i) po pkt 15 dod砧e si?Pkt 15awbrzmieniu:

15q) z`やeWnienia s'Zkoleh czionk6w organu de吻nego i pracownik6w biura

LGD zgodnie zplanem o加eSlo砂m w zalqczniku nr 7 do umo14y; ",

j) uchylasiepkt21 i22,

k) wpkt23:

- We WPrOWadzeniu do wyliczenia po wyrazie ”mOnitorowania” dodeje si?

WyraZy ”i ewaluaqji”,

- 1it. c otrzymuje brzmienie:



”りSkla(ねnie Zarzqdo14,i W汚W6dz勅a do osta加iego dnia lutego ka乞dego roku

realizaqii LSR岬rawozhnia z realizadv LSR, Za rOk p印rzed7i na jZ,rmularzu

udos秘タnior少m przez Zbrzqd Wt2iew6dz勅a, a W prZ岬ad肱pier14,SZegO rOku

realiza匂v LSR - W terminie wskaza砂m przez Zdrzqd Wセiew6dztwa,・”,

- PO lit. c dodaje sie lit. d w brzmieniu:

”d) przeprowadzanie ewaluaqii zwiqza砂′Ch z LSR zgod?ie z procedurq

O加eSlonq w LSR; ”,

1) wpkt24:

- uChylasiQ lit. a,

- 1it. b otrzymuje brzmienie:

少　do ostatniego d?ia lutego ka乞dego roku in佃rma少i o　岬osobie

vy加rzystania jroc鵜14,j訪ansolvyCh, O kt61yCh mowa J 4 ust. 3, 14,S脇z勿qC

CO nCZ/mnieルysokoSC vydotk6w zwiczza′nyCh z・・

- vynagrOdzeniam i c#a praco14,nik6w,

- prOWadzeniem biura,

- SZkoleniami (ガa pracownik614,,

- prOWadzonq przez LGD a砂州iza少の”,

賀W lit. c po wyrazie ”ramOW辞’dodeje sie wyrazy ”WraZ Z Obowiazujapymi

Zalapznikami ; ”,

- W lit. h po wyrazie ”RLKS” dodaje sie wyrazy ”OraZ listy wybranych zadari

Sluzapych osingnieciu celu prqjektu grantowego;”,

一Iit. i otrzymuje brzmienie:

ルogZoszeh o naborze 14/niosk6w o udzielenie明parcia prz)′CZynicziqの′Ch si弓

db realizaq/i LSR, ’’,

- PO lit. i do(壇ie sie lit.j ikwbrzmieniu:

j) protohoタ6w z posiedzeh organu deの功nego,

砂harmonogramu realiza匂v planu komunikacii; ”,

m) w pkt 28 skre§la si? WyraZy ”OraZ W at 7 ustawy PSl”;
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2) w§6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

のprzeproM/adzania kontroli w LGD nie rzaみie/ ni乞raz w roku w celu

potwiercZzenia　砂,めnania przez LGD zobowiqzah o加eSlo砂ch w J　5,

W Za加・eSie i砂bie男ノbra砂,m prZeZ Zbrzqd Wt2iew6dz勅a; ”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

8y∴Weり雄融少i 14,niosk6w o prz)Znanie pomoの′　OraZ　めkumentaqii

po勅ierc如y侵ce/ d諦onanie l砂boru apera擁O kt6rych mowa w J 5 ust. 1

pht 7 zgodlie z ar手17 i art, 23 ust. 2-5 i 7 ustal砂RLKS ”;

3) w§7:

a) uchyla si? Pkt l-4,

b) pkt 6 otrzym可e brzmienie:

のgromac*enia i l ymiar少〈ねr少ch zwiqzarych z realiz。qiq powierzoIayCh za(ねh

LGD, W SZCZeg6lnoSciくね均′Ch monitoringol砂Ch, W砂m lイ′ ramaCh c#?likaqii,

O kt6rei mowa wpht 5∴’;

4) w§8:

a) ust. 1-3 otrzym面色brzmienie:

1. JG乞eli db 31 grud房a 2018 roku LGD.・

J/ nie osiqgnie co nczimniei 40% poziomu ka乞dego ze wskaZnik6w

produktu, kt6砂, ZOStai przewi`沈a′少do realizaqii w LSR w latach 2016

- 2018, a WprZ汐a就u, g少LSR prze14/id勿e /nanso14/anie apera匂v

W ramaCh RPO (力みtkowo nie osiagnie w ramach LSR 85% wartojci

ws巌nik6w produktu　嬢かch w Ramach W殖nania Osi l12,

przewidzianei do osiqgnieciaめめhca 2018 roku lub

2/ nie vykorzysta co nczimniei 60% jrod雄w fnansovych przeznaczo砂ch

na 14,岬arCie realiza匂v aperaqii 14, ramaCh LSR w latach 2016-2018,

a w prz斑?aC%u, gみLSR przewid功e fnansowanie w ramach.・

少　PROW　虎)(ねtkowo nie vykor少厨a co nq/mnie/ 20% jroc雄w

fnansolvyCh przeznaczo砂ch na u勅orzenie/初rzymanie m函SC

praり′ W ramaCh LSR,



り　PO RYBY cわdatkowo nie vykorzysfc’CO nCZimniei 20% jroc鵜w

fnanso14yCh przeznaczo砂,Ch na utworzenieんかZymanie m均sc

praり′ i utworzenie przedsiebiorstw w ramach LSR

一初′Ota O加ejlona w J 4 ust. 1 umovy w ramach切nego programu ulega

obni乞eniu olO　%　oraz o r6乞nice pomiecをy zczplanowa砂,m pOZiomem

lvyわrz)ノStania jroc鵜w /nansovych przeznaczorych na 14/岬arCie realizacii

aperaqii w ramach LSR w ramach denego programu w dれym o加esie,

0加eSloI砂m 14, p加2, aカk少cz砂m pOZiomem lvykorzy駒nia jrod碓14/ /nansovych

przeznaczoI少Ch na 14,岬arCie realizadi印eraqii w ramach LSR 14, ramaCh cわnego

programu, Z ZaStrZe乞eniem, Ze凡u′Ota O加eSlona w J 4 ust・ 1 umoリノ14/ ramaCh

ddnego prog7’amu nie mo乞e ulec obni乞eniu o 14,iec子i ni乞20%・

2. Je乞eli do 31 grud?ia 2021 roku LGD.・

J/ nie osiqgnie co nczimniei　75% poziomu ka乞dego ze 14/S肱Znik6w

produktu, kt6Iy ZOStalprzewidziaI少do realiza匂v w LSR w latach 2016-

2021, a WprZ)pa荻u, g吻′ LSR prze14,idye /nanso14,anie aperaqii

W ramaCh RPO, nie osiczgnie ponac#o w ramach LSR 85% wartoSci

wskaZnik6w produhu　汐?少ch 14/Ramach W庇nania Osi l12,

przewidziancj do osiqgni?Cia do kohca 2023 roku lub

Z/ nie vy加rz)厨a co nczimnie/ 70% jroc鵜14/ fnansolvyCh przeznaczorych

na wやarcie realizadi Qperaqii w ramach LSR w latach 2016-2021,

a w prz)pa荻u, g少LSR przewi勿efnansowanie w ramach・’

少　PROW　くねdotko14,O nie vyhorz)厨a co nczimniei 50% jroc鵜w

fnanso「4yCh przeznaczo砂′Ch na u勅orzenie力研砂manie mie/SC

pracy W ramaCh LSR,

少　PO R】BY dbdotkowo nie vykorz)厨a co nqimniei 50%諒o調かo

fnansovych przeznaczo砂)Ch na u勅orzenieんr砂,manie mieisc

praリノi utworzenie przecZ§'i?biors勅w ramach LSR

-　Obni乞eniu o　30%　ulega kwota nielnykorz所aJeyCh有o荻6w /nansovych

przeznaczorych na w乎,arCie realizadi 。peraq用ramaCh LSR w ramach donego

prOgram u・

3. JG乞eli do 31 grud房a 2018 roku LGD・’
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J/ osi優rie poziom co nqimnie/ 60%肱乞dego ze 14/ShaZnik6w produktu,

kt6Iy ZOStai przewjdziarぴあrealiza少i w latach 2016 - 2018,

a 14, p均paC%u, g少LSR przewidye /nansowanie aperadi w ramach

RPC) dec池tkowo zrealiz2夕e w ramach LSR　"ノ∴CO nClymniei 85%

ws磁niki所ete w Ramach Wy'konania Osi l12, prZeWidZjane do

OSiqgnieciaめ加hca 2018 ro初

2/ lvy加r少Sta CO n少mniei 80% jro荻6w /nansovych przeznaczo砂,Ch na

14/乎,arCie realizaクi apera少i w ramach LSR w latach 2016-2018,

a 14/prZ岬a荻u, g少LSR przewi勿ie /nansowanie w ramach PROW

doくれtめ14,0 1vyめrzysta 40% jroc#がw /紡ansovych przeznaczor少ch na

u勅orzenieん擁少manie mieISC praのノW ramaCh LSR,

jJ realiz所v zobowiqzania o加ejlone 14/ nini擁ze/ umowie

〇九4,Ota O加・eSlona w J 4 ust. 1 umovy w ramach cわnego programu mo乞e zostaC

po毎zona makymalnie o初′Ote S'tanOWiqcq 20%初o砂jro〔旅6w, O kt句)Ch

moWa W J 4 ust. 1 umow男O ile dostepne sq jro就ifnansowe w ramach ddnego

programu - prQpOrqionalnieめpotrzeb zgZoszor少ch przez LGD・ ”,

b) ust. 4 i 5 0trZymuj年brzmienie:

4. Postanowienie zawarte w ust. 3 nie ma zastosowania w od毒esieniu db

pod時短zenia r高′O少jrodk6w, O kt6′yCh InOWa W J 4 ust. 1 pkt 2 z‘mO砂,.

5. Przy Z/Stalaniu poziomu 14/諦aZnik6w i poziomu l砂korzystania jroc掘れ,

fnansol砂Ch zgod宅ie z ust. 1 ; 3, pOd e/Wage brane beくねaperacie, na kt6reくわ

31 grud房a 2018 roku zostalo udzielone w岬arcie. ”,

C) po ust. 5 dodaje sie ust. 6 w brzmieniu:

6　Przy uStalaniu poziomu wskaZnik6w i poziomu明ノkorzystania jroc鵜14,

fnansolvyCh zgodつie z us1 2, pOd uwage brane be‘袖Qperaqie (短や)ノapera乞砂,

kt6re zostaみ′ Zakohczone i piatnojC zostaia d諦onana do 31 grud房a 2021 roku

lub o勿owiedつio3 pod uwage b?dzje bra′ny e均y aperaqii zakohczo′砂do

31 grud房a 2021 roku. WpIZ)padku EFS’przy ustalaniu poziomu wskaZnik6w i

poziomu砂korzy厨ania jroc%6w /nansol砂Ch zgod扉e z ust. 2 pod uwag? brane

be(姫aperac/e/短やy qperaqii, C#a kt6IyCh zatwierdzone zostaみノde 31 grud宅ia

2021 1砂(ね雄i kwal擁kowalne w ramach wniosk6w o piatnoj生’



5) po § 8 dodajesie § 8awbrzmieniu:

§8a.

1. Uzn少v s暗Ze LGD realiztye zobowiqzania o加eSlone w umowie, je乞eli nie

zostaio stwierdzone uc砂bienie 14/ Za加esie realiza匂ii zobowiqzah, O kt6rych

mowa w J 5 i J 7 umol/男ZZaSかZe乞eniem #S1 2-5・

2. Uznqie sie,乞e LGD realiz所e zobo14,iqzania o加eSlone w umowie, je乞eli, mimo

stwierdzenia uc砂bieh w za加esie realiza匂v zobo14,iqzah, O kt6rych mowa

14,J5 ust, 1pkt2, 6-9, 15a, 17, 19, 20, 23, 24, 27-29 iJ 7.’

JJ Zdrzqd W汚肌5cZztwa擁)rmuio14,al zalecenia dJa LGD w zwiqzku ze

St14/ierdzor少mi uc旬′bieniami i co ndylイり老少　raz wezwal LGD do

vykonania zalecenia w za加esie助nego zobowiqzania i

2/ LGD lvyめnalo zalecenia, O肋orych mowa w p巌l i nie s勅ierdzono

加lクnego uc砂bienia w za加esie denego zobowiqzania・

3. U乙nqie sie, Ze LGD realizdye zobowiqzanie, O巌砂m mowa w J 5 ust・ 1 pkt 4

w za加esie obecnosci praCOWnika biura LGD w godzinach praの′ biura,

r6wnie乞∴w prz岬a就u, g少　nieobecno誇pracownika jest o勿owied房O

uzasad?iona, a WiaSciwa i7加rmaq/a jest w mo乞li14/ie nczi加6tszym terminie

zamieszczona w 14,iめczrym mi〔jvcu w siedzibie LGD lub na stronie

internetowei LGD albo w biurze LGD obecJ砂jest czionek zarzqda LGD・

4. Uzn(加sie, Ze LGD realiz所e zobo14,iqzanie, O kt6′ym mOWa W J 5 us手l pkt

lO w za加esie terminowosci prZeprOWa(Zzania post弓po14/ania wやrawie

vyboru aperaqii realiz擁eych cele LSR, r6wnie乞∴w prz)pa荻u, g少

uchybienie terminu nastqpiio z przyczyn niezale乞rych od LGD i zostalo

plSemnie 14リグaSmOne・

5. uznqie s'ie, Ze LGD realiz所e zobowiqzanie, O kt6rym mowa wS 5 ust・ 1pkt lO

"′ Za加esie praw綴014/egO prZeprOWa(Zzania post弓powania wやrawie明′boru

aperacii realiz擁eych cele LSR, je乞eli wnioskodowcom obi砂m `ありm

postepowaniem nie odn6wiono udzielenia w岬arCia ze 14/Zgle勿　na

s勅ierdzone przez Zarzqd W旬ew6ゐtwa uclybienia, StanOWiqce o br

zgohOSci z pr少,nCZimnieijec砂m z明′mOg614,, O kt6rych mowa w art・ 1 7



1 pkt l i ust. 2 usta砂′ RLKS; a wprz)pa`沈u所産erdzenia in砂ch uc砂bieh -

je2eli坤einione sq warunki, O %nych mowa w ust. 2p肋1 i 2. ”;

6) w§9:

a) dotychczasow雀trese oznacza siejako ust. 1;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2/ LGD nie砂,kona zaleceh z kontroli realiza匂v LSR, O kt61yCh mowa w art. 8

pkt l ustal砂PROWl, W ar1 22 i 23 usta-ny PSl, art・ 27 ust・ 1 pkt l usta砂,

EFMRI oraz zalece誘m少。eych na celu paprawe 。z’alalnoSci LGD i realizadi

LSR, O kt6IyCh mowa w J 6pkt 2 umo明/. ’’,

C) dodaje sie ust. 2 wbrzmieniu:

2・ Postanowienie ust・ 1 nie ma zastosowania w prz)pa`沈u, g勿′ W岬arCie na

力n佃ionowanie LGD jest udzielane w ramach PROW z udzialem jro〔沈6w

pochodzqの′Ch z EFRROW ”;

7) w§10:

a) w ust. 3 w pkt 4 po wyrazie ”umOWy,” dodaje sie wyrazy ”Z Wy車zeniem zmian

bedapych konsekwenq年　ZWiekszenia Srodk6w finansovych na wsparcie

funkQjonowania LGD, O kt6rych mowa w §　4 ust. 3, W PrZyPadku LSR

realizowanQj jedynie w ramach PO RYBY;’’,

b) w ust. 6 w pkt l po wyrazach ”Organu decyzyjnego LGD” dodaje sie wyrazy

”OraZ Zalapznika ur 5 do LSR - Plan komunikaqii,”;

8) w§11:

a) ust. 3 i 4 otrzym可abrzmienie:

3. Umowa ulega rozwiqzaniu ze skutkiem na砂chmiasto砂,m W prZWa`泥u

nievy嵐naniaprzez LGD zobowiqzania, O kt句′m mOWa W J 5 ust・ 1 pkt 13・

4. Umowa ulega roz14′iqzaniu w przWac%u, g砂Zbrzqd W匂e14,6dz勅a stwierdzi

trzy加otnie w trakcie realizaq/i umovy nierealizowanie przez LGD 〔ねnego

Ze ZObowi(ZZah, O kt6IyCh mowa w J 5 i w J 7 #mOW男Z ZaStrZe乞eniem ust. 3. ”.

9) w§15:

a) dotychczasow年tre鐘OZnaCZa SiQjako ust. 1,



b) dodaje sie ust. 2 wbrzmieniu:

2. Z宏lqczniki do umolny StanOWiqjcj integralnq czeSC. ”.

§2

Aneks zostal sporzedzony w dw6ch jednobrzmiapych egzemplarzach　-　PO jednym

egzemplarzu dla kaZd匂ze stron.

§3

Aneks obowiazuje od dnia zawarcia.

ZARZAD WOJEWODZTWA

肥W(うDZ丁WA

〇・園

Przypisy kohcowe:

己o島地GⅢ

LGD

Aieksandra Do揖ska-Hopda
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l JeZeli dotyczy

2 uzupelni6 zgodnie z postanowieniami Regionalnego Programu Operac加vgo Wojew6dztwa Podlaskiego na

lata 2014・2020 lub Regionalnego Progl・amu Operacyinego WQjew6dztwa Kし直WSko-Pomorskiego na lata

2014-2020
3 odpowiednio dla EFRROW lub EFRM lub EFRR lub EFS




