
、//

zawata w dniu.雛坤竣嬢w Tomiu

pomie砂:

Wojew6dztwem Kujawsko - Pomorskim

z siedzib雀W Toruniu)

reprezentowanym przez zarz租W加w6dztwa・ W imieniu kt6rego dzia頓

1) Piotr CaIbecki - MarszaIek Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskego;

2) SIawomir KopyS6 - CzIonek Zarz軸u Wojew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego;

zwanym dal吐v,Zarz軸em Woj ew6dztwa”’

Stowarnyszeniem Lokalna Grupa DziaIania InowrocIaw

z siedziba w InowrocIawiu’

przy ul. Kr6lowej Jadwigi 15, 88-100 InowrocIaw

NⅢ 5562760925,

numer KRS OOOO583354,

1) Aleksandre Marie Doli血s車- Hopcie - Prezesa Zarz叫Stowarzyszenia Lokalna

Grupa DziaIania InowrocIaw

zwanym dal匂”LGD”,

razem zwanymi dalej ”Stronami”,

/

!

′

l

J

 

l



O naStep乙jqcei treSci.’

Okrestenia i skr6ty

§1.

Udyte w umowie o waruhkach i sposobie realiza匂i strategii rozwqju lokalnego kierowanego

PrZeZ SPOleczno§6, ZWanQj dalQj ”umOWa”, OkreSlenia oznacza叩p

l) rozporzadzenie m 1303/2013 - rOZPOrZadzenie Parlamen巾Europ匂Skiego i Rady (UE)

ur 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawlaJape WSP61ne przepisy dotyczape

Europ句Skiego Funduszu Rozwqju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Spolecznego, Funduszu Sp句nosti, Europ匂Skiego Funduszu Rolnego na rzecz

RozwQju Obszar6w WiQjskich oraz EuropQjskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

OraZ uStanaWlaJape PrZePISy Og6lne dotyczape Europ匂skiego Funduszu Rozw(Uu

Regionalnego, Europ匂Skiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Sp句noSci

i Europ匂skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchyl砧ape rozporz社zenie

Rady (WE) ur lO83/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., Str. 320, Z P6Zn. zm.);

2) ustawa RLKS - uStaWQ Z dnia 20 lutego 2015 r. o rozw匂u lokalnym z udzialem

lokalnej spoIeczno§ci (Dz. U. poz. 378);

3)　ustawa PROW - uStaWQ Z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozw句u obszar6w

Wi匂skich, Z udzialem §rodk6w EuropQjskiego Funduszu Rolnego na rzecz RozwQ】u

Obszar6w WiQjskich w ranach Programu Rozw句u Obszar6w WiQjskich na lata

2014-2020 (Dz. U. poz. 349);

4) ustawa PS - uStaWQ Z dnia ll lipca 2014 r. o zasadach realizaQji program6w

W Zal虹esie polityki sp句nofoi finansowanych w perspektywie finansow匂2014-2020

(Dz. U. poz. 1146 z p6Zn. zm.);
5) ustawa EFMR - uStaWe Z dnia lO lipca 2015 r. o wspieraniu zr6wnowaあnego rozwQju

Sektora rybackiego z udzialem Europ句Skiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1358);
6) ustawa o ochronie danych osobowych - uStaWQ Z dnia 29 siexpnia 1997 r. o ochronie

danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z p6Zn. zm.);

7) PROW - Program RozwQju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020;

8) PO RYBY - Program Operacカny ”Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020;

9) RPO - regionalny progran operacyjny, O kt6rym mowa w art. 2 pkt 17 1it. c ustawy

PS;

1 0) EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz RozwQju Obszar6w Wiejskich;

1 1) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki;

12) EFRR - Europ匂Ski Fundusz RozwQju Regionalnego;

13) EFS - Europ匂ski Fundusz Spoleczny;

14) LSR - Strategia rozwQju lokalnego kierowanego przez spoleczno§6;

1 5) RLKS- roZW句Iokalny kierowany przez spolecznoS6;

16) wsparcie realiza垂operaqji w ramach LSR - WSParCie, O kt6rym mowa w art. 35 ust・ 1

1it. b rozporzadzenia nr 1303/2013;

17) wsparcie na wdraZanie prQjekt6w wsp61pracy - WSParCie, O kt6rym mowa w art. 35

ust. 1 1it. c rozporz祖zenia ur 1303/2013;

18) wsparcie funk匂OnOWania LGD - WSParCie, O kt6rym mowa w art. 35 ust・ 1 1it. d i e

rozporz社zenia ur 1303/201 3;

19) operaqia - OPera匂Q W rOZumieniu art. 2 pkt. 9 rozporz如zenia nr 1303/2013;
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20) wniosek o przyznanie pomocy - Wniosek o udzielenie wsparcia, O kt6rym mowa w art.

35　ust. 1 1it. b rozporz社zenia m 1303/2013, W tym r6wnieZ wniosek

O dofinansowanle;

21) p重句ekt grantowy - PrQjekt grantowy w rozumieniu art. 14 ust 5 ustawy RLKS;

22) organ decyzyjny - Organ do kt6rego wla§ciwo§ci nale祖zadania, O kt6rych mowa

W art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;

23) Rany Wykonania - Cele po§rednie i kohcowe okre§1one w programie operacyjnym dla

danQj osi priorytetowQj/priorytetu, O kt6rych mowa w art. 22　rozporzedzenia

nr 1303/2013.
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Postanowienia og6Ine

§2.

1. Umowa okresta prawa i obowi従Zki Stron w zakresie wa則nk6w i sposobu realiza串LSR,

kt6ra przewid可e finansowanie w ranach programu/6w: Regionalnego Programu

Operacy]negO W(房w6dztwa Kuiawsko - Pomorskiego lata 2014-2020, Ze §rodk6w

funduszu/y: EFS.

2. LSR wraz z za車znikami w wer即paplerOWej stanowi zalapznik nr l do umowy.

Termin i obszar realizacji LSR

§3.

1. LGD realizuje LSR wokresie od daty podpisania umowy do 31・12.2023 roku, na

warunkach wynike彊pych z umowy, uStaWy RLKS, uStaWy PROWl, uStaWy EFMRl

ustawy ps l i imych wla§ciwych przepis6w prawnych.

言上+GDノbedzie realizovyala LSR na obszarze nast紗可apych gmin lub ich cz肇ci, dzielnic

i osiedli, W ramaCh nastQPujapych program6w:

Lp. �Gmina �Cze§6Gminy/ Dzielnica/ Osied量e �Powiat �Wojew6dztwo �Program 

1. �m. �Obszarcalego �inowroclawski �重垂awsko- �RPO 

Inowroc‡aw �miasta ��POmOrSkie 

3. Liczba os6b zanieszkalych na obszarze o句中ym LSR na dzieh 31 grudnia 2013 r. wynosi

75　001 (SIownie: Siedemdziesiat pie6　tysiecy jeden), Wtym　75 001 (SIownie:

siedemdziesiat pie6 tysiecy jeden) stanowi ludnoS6 miast zamieszkalych przez wiQC匂

ni乞20 000 mieszkahc6w.

Srodki鯖nansowe na realizacje LSR

§4.

1. Wysoko§6　§rodk6w finausowych na wsparcie realizaqji operaql W ramaCh LSR

w ramach:

1) PRO†手T髄t亀la∴3i争論: e晋C (慮品玉e錨でc: ), ㍊′サm: e晋C (3士cマ孟e錨rc: )

こe色rc創こ窮撰RRO下手T, CC辞すl難詰eイ二二㌢鎚rC雷t櫨〇五〇車cwi霊孟c　こ主Ⅵr t)職　三三

(嶺c下記e z圭ctych: )2;
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2)葦
3) RPO W句ew6dztwa Kujawsko - Pomorskiego ustala siQ na: 1 122 177,97 euro

(SIownie euro: jeden milion sto dwadzieScia dwa tysi雀Ce StO Siedemdziesiat siedem

器器岩盤言霊葦器慧葦蕊謹器楽露語薄㌍帥

Wtyn:

a)　curo (glowniocuro: ) zo6rodk6wEFRR2;

b) 1 122 177,97 euro (SIownie euro: jeden milion sto dwadzie§cia dwa tysi雀Ce

sto siedemdziesi卸siedem 97/100) ze stodk6w EFS2.

2. Wysoko§6紅odk6w finausowych na wsparcie na wdraZanie prQjekt6w wsp6車acyl do

2018 ro血, W ranaCh:

3. Wysoko§6紅odk6w finansowych na wsparcie funk匂onowania LGD ustala siQ na:

280 544,49 euro (Sfownie euro: dwieScie osiemdziesi糾tysiecy pi?6set czterdzieSci

CZtery 491100) , CO PrZy kursie 4 zl/euro stanowi l 122 177,96 zI (SIownie zIotych: jeden

血i獲ion sto dwadziestia dwa tysi雀Ce StO Siedemdziesi卸siedem 96/100).

4. Wsparcie realiza匂i operaql W ramaCh LSR oraz wsparcie na wdraZanie prQjekt6w

WSP61pracy bQdzie udzielane zgodnie z warunkani okreSlonymi ustawa RLKS, uStaWa

PROWl, uStaWa EFMRl, uStaWa PSI oraz unowa w ranach dostQPnych紅odk6w

Okre針onych w ust. 1-2, ZgOdnie z planem finansowym okrestonym w LSR, na POdstawie

Odrd〕nyCh um6w.

5. Wsparcie na funk匂onowanie LGD bQdzie udzielane w ramach programu RPO

WQjew6dztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 ze §rodk6w / z出zi諸鋭E

㌫e{HE6w(niepotrzebne skre錐) pochodzapych z funduszu EFS zgodnie z wamkami

okre釘onymi ustawa RLKS, uStaW包PROWl, uStaW色EFMRl, uStaWa PSl oraz umowa do

WySOkosti okreSIon句w ust. 3, na POdstawie odr小nej umowy.

Zobowi鮮ania Stron

§5.

1. LGD zobowi街中e siQdo:

1) osi雀gniQCia wynik勾apych z LSR ce16w i wskaZnik6w;

2) zorganizowania nie p6Zni匂niZ 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania

realiza匂i operaqji biura LGD spehi匂apego nast秒tjape warunki:

a) wyposaあnie w telefon z dostQPem do sieci telekomunikacyjnej,

b) wypesaZenie w sprzQt hiurowy i komputerowy z dost群m do sieci Intemct待
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c)　zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumenta匂i zwiazan句

z wyborem opera車lub grantobiorc6wl, ZgOdnie z postanowieniani ustawy

O OChronie danych osobowych;

3) stworzenia lub utrzymania strony intemetow匂i systematyczn匂　aktualizaqii

umieszczonych na niej infoma串dotyczapych LGD, LSR, nabor6w wniosk6w

o przyznanie pomocy przyczyniajapych siQ do realiza垂LSR oraz wynik6w tych

nabor6w;

4) zapewnienia obecnofoi przynajrmi匂jednego pracownika biura LGD w godzinach

pracy biura oraz umieszczenia w widocznym ml句SCu W biurze LGD oraz na stronie

intemetow匂LGD infomaql O CZaSie pracy tego biura;

5) bezpねtnego §wiadczenia przez pracownik6w biura LGD, doradztwa w zakresie

PrZygOtOWyWania wniosk6w o przyznanie pomocy i wniosk6w o platno§6 na operaqe

realizujape cele LSR;

6) prowadzenia na bieZapo ewiden串udzielanego doradztwa w fomie r匂est則1ub

o§wiadcze允podmiot6w, kt6rym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa,

w tym nazwy programu, W Zakresie kt6rego udzielono doradztwa, a takZe naboru,

kt6rego dotyczy l numeru ZaWa両umowyl ;

7) przekazywania Zarzadowi WQjew6dztwa ewiden垂, O kt6r匂mowa w pkt・ 6 wraz

z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumenta(ねPOtWierdzajap包dokonanie

wyboru operaql, ZgOdnie z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, O kt6rych mowa

W§7;

8) rozpowszechniania infoma坤O ZaSadach przyznawania pomocy na realizaqiQ OPeraqii

W ramaCh LSR;

9) oglaszania nabor6w wniosk6w w ramach wsparcia realiza垂operaqii w ramach LSR,

zgodnie z hamonogranem nabor6w wniosk6w o udzielenie wsparcia na wdraZanie

OPeraql W ramaCh LSR, StanOWlapym Zalapznik ur 2 do umowy, PO WCZe§ni匂SZym

uzgodnieniu teminu tego naboru z Zarz祖em WQjew6dztwa, ZgOdnie z art. 19 ustawy

RLKS, O ile sa dost餌ne §rodki finansowe na wsparcie realiza匂i operaql W ramaCh

LSR;

10) teminowego oraz prawidlowego przeprowadzania postepowania w sprawie wyboru

OPera垂realizujapych cele LSR, ZgOdnie z art. 21鵜23 ustawy RLKS, Wtym

dokonywania wyboru opera函1ub grantobiorc6wl, ZgOdnie z wymogami okre§1onyml

W art. 17 ust. 2 ustawy RLKS;

1 1) stosowania do oceny i wyboru opera萌procedur wyboru i oceny operaQji w r?maCh

慧書誌聖霊C謹書宝器霊荒窪言霊洋書認諾
Z ProCedur礼ustalania lub zmiany kryteri6w, StanOWiapych zal雀cznik nr 5 do umowy;

12) podawania do publicznQj wiadomofoi, W SZCZeg61noSci poprzez zanieszczenie na

StrOnie intemetowQj LGD, 1isty wybranych i niewybranych opera車lul’grant6w ze

wskazaniem zadah kt6re realizujql, a takZe protokofu z posiedzeh organu decyzyJnegO

dotyczacych oceny i wyboru opera車lub grantobiorc6wI zawier句apych infoma堰

O WyIaczeniach w zwiazku z poten匂alnym konfliktem interes6w;

6



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

wtym dokonywania wyboru opera辞し1ub grantobiorc6wI przez LGD, PrZeZ

PrZedstawicieli organ6w i jednostek organizacカnych upowaZnionych do takich

kontroli;

14) wykonania zalece丘z kontroli realiza車LSR, O kt6rych mowa w art. 8 pkt l ustawy

PROWl, art. 22 i 23 ustawy PSl, arL 27 ust. 1 pkt l ustawy EFMRI oraz zaleceh

m亘iapych na celu poprawQ dziaねlnosti LGD i realizaqji LSR, O kt6rych mowa w § 6

Pkt 2 umowy;

15) zatrudniania pracownik6w o kwalifikapjach nie niZszych niZ okre§1one w opisie

StanOWisk, O kt6rych mowa w zalaczniku ur 6 do unowy, a takZe szkolenia czfonk6w

Organu decyzy〕negO i pracownik6w biura LGD zgodnie z planem okrestonym

W Zalapzniku ur 7 do umowy;

16) zapewnienia swobodnego i niedyskrymin可apego dost紗u do cztonkostwa w LGD

WSZyStkim podmiotom z obszaru LGD;

17) poddania siQ OCenie efektywnofoi realiza匂i LSR w teminie wyznaczonym przez

Zarzad WQjew6dztwa oraz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku t匂oceny

Zrealizowania programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego

PrZeZ Zarz社WQjew6dztwa w teminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie un6w o pracQ lub um6w cywilnoprawnych, kt6rych

PrZedmiotem jest wykonywanie obowiazk6w zwiazanych z funkqjonowaniem biura,

OS6b　§wiadczapych odplatne doradztwo na rzecz podmiot6w ubieg句apych siQ

O WSParCie realizaqji operaql W ramaCh LSR lub bQd雀cych czIonkami organu

decyzy甲egO ;

19) przechowywania dokument6w, dotyczapych wyboru i realiza匂i LSR, Wtym

dokumentapji zwiazanych z ocena, Wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operaqe

lub zadania sfuZape osiagnieciu celu prQjektu grantowego1 0raZ Wer句i archiwalnych

Ogfosze允o naborze wniosk6w, nie kr6c匂niZ do 3 1 grudnia 2028 roku;

20) poinfomowania Zarzadu W匂ew6dztwa w teminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

O mlqSCu PrZeChowywania dokument6w, O kt6rych mowa w pkt 19, jeZeli dokumenty

PrZeChowywane sa poza siedzib色LGD oraz poinfomowania Zarz社u WQjew6dztwa

O Zmlanle ml句SCa PrZeChowywania tych dokument6w, W teminie 14 dni od dnia

Zaistnienia t匂zmiany;

21) utrzymywania skladu organu decyzカnego z zachowaniem r印rezentaqji

poszczeg6lnych sektor6w, kt6ra podlegala ocenie na etapie wyboru LSR;

22) zapewnienia na poziomie pod匂mowania decyzji aby wladza publiczna - OkreSIona

ZgOdnie z przepisami kr勾OWymi aniあdna z g調P interesu nie posiada wiQCQj ni乞49%

PraW glosu zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2 1it. b rozporz社zenia 1303/2013;

23) monitorowania realiza匂i LSR, W SZCZeg61nofoi poprzez:

a) monitorowanie wskainik6w realizaQji ce16w LSR oraz przedsiQWZiQ6,

-
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り
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b) opracowanie i udostqmienie benefi匂entom w szczeg61noSci na stronie

intemetowej LGD fomularza ankiety monito叫japej na potrzeby monitorowania

realizaqii LSR,

c) skladanie Zarz如owi W句ew6dztwa do dnia 3 1 stycznia kaZdego roku realizaqji

LSR sprawozdania z realizaqii LSR, Za rOk poprzedni na fomularzu

udostq)nionym przez Zarz租W句ew6dztwa, a W PrZyPadku pierwsZego roku

realizapji LSR - W teminie wskazanym przez Zarz社WQjew6dztwa;

24) podawania do pul)1icznQj wiadomoSci, W SZCZeg6lno§ci poprzez niezwIoczne

zanieszczanie na stronie intemetowQj LGD:

a) LSR;

b) aktualnego zestawienia rzeczowo - finansowego z realizowanych przez LGD

operaql OraZ infomaQJI O SPOSObie wykorzystania Srodk6w finansowych,

O kt6rych mowaw § 4 ust・ 3,

C) umowy ramowQj,

d) statutu LGD,

e) 1isty czIonk6w LGD,

f) 1isty czIonk6w zarz社u lub organu decyzyjnego LGD,

g) regulaninu organu decyzカnego LGDl,

h) infoma匂i, O kt6rychmowaw art. 21 ust 5 pkt 2 ustawyRLKS;

i) hamonogramu nal)Oru Wniosk6w o udzielenie wsparcia na wdra乞anie operaqji

W ramaCh LSR;

25) niezwIocznego infomowania Zarz雀du W句ew6dztwa o okoliczno§ciach mogapych

mie6 wplyw na wykonanie umowy oraz niezwIocznego powiadamiania Zarzadu

WQjew6dztwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie;

26) wsp61pracy z Kredowa Siecia Obszar6w Wi匂Skich, O kt6rQj mowa w art. 55 ustawy

pROWI oraz Komitetani Monito巾apymi PROWl, PO RYBYl lub RPOl,

w szczeg61no§ci w zakresie przekazywania infoma匂i dotyczapych realizaqji LSR;

27) skladania Zarz社owi WQjew6dztwa hamonogranu realiza匂i planu komunikaqii,

wteminie do　30 1istopada kaZdego roku realiza串　LSR, na rOk nast紗ny,

a w przypadku pierwszego roku realiza専LSR - W teminie jednego miesiapa od daty

zawarcla nmlgSZg umOWy lub w przypadku LSR wybranych warunkowo naJPOZnl句

w dniu zIoZenia poprawion匂LSR, a takZe wprowadzenia w nim zmian wynik砧apych

Z OCeny, O kt6r匂mowaw § 6 pkt l unowy;

28) stosowania wytycznych, O kt6rych mowa w arL 8 ust・ 2 ustawy PROWl, arL 27 ust. 1

pkt 2 ustawy EFMRI oraz w at 7 ustawy PSl;

29) udzielania wszelkich infoma垂zwiazanych z realizaqja LSR na ka乞de wezwanie

Zarz社u WQj ew6dztwa.

2. W przypadku gdy, LGD przewid可e w LSR realiza(彊PrQjekt6w grantowych, LGD

zobowi街中e siQ StOSOWa6 do oceny i wyboru grantobiorc6w procedury wybo即i oceny

grantobiorc6w w ranach pr可vkt6w grantowych, StanOWlaCe Za梗znik nr 8 do unowyl
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OraZ kryteria wyboru grantobiorc6w wraz z procedur礼ustalania lub zmiany kryteri6w,

stanowlape Zalapznik ur 9 do umowy. 1

§6.

Zarz如WQjew6dztwa zobowiazuje siQ do:

1) dokonywania oceny ra匂onalnosti hamonogranu, O kt6rym mowa w § 5 ust. 1 pkt 27

umowy, W SZCZeg61no§ci poprzez weryfikade adekwatnofoi dzialah komunikacyjnych

do wskaZnik6w realiza匂i tych dziaねh, a tak乞e adekwatnof七i planowanych efekt6w

dzialah komunikacyjnych do budZetu tych dzialah, W teminie 14 dni od jego zloZenia

PrZeZ LGD;

2) przeprowadzania analizy sprawozdah, O kt6rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 1it. c

unowy, POleg匂apQj na wery丘ka匂i zgodnosti danych zawartych w tych

SPraWOZdaniach z LSR, umOWa OraZ imymi dokumentami LGD, W teminie 30 dni od

dnia zIoあnia. Po uzyskaniu wカainieh od LGD w zakresie infomaql ZaWartyCh

W tyCh sprawozdaniach, Zarz社WQjew6dztwa moZe wyda6 LGD zalecenia ma蝦pe na

Celu poprawQ dzialalnoSci LGD i realizaQji LSR, Z POdaniem teminu ich wdroZenia;

3) dokonywania oceny zmian unowy, O kt6re wnioskyje LGD, biorap pod uwagQ

raQjonalno§6 i zasadnoS6 tych zmian, a tal之e warunki, O kt6rych mowa w § 10;

4) wyznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywnofoi realiza匂i LSR, O kt6r匂

mowaw§ 5ust. 1 pkt 17;

5) zatwierdzania opracowanego przez LGD programu naprawczego w przypadku

uzyskania negatywnego w)miku oceny efektywno§ci realizaqji LSR, O kt6r匂mowa

W§5ust. 1pkt17;

6) prz印rowadzania kontroli w LGD nie rzadzi匂niZ raz w roku w celu potwierdzenia

Wykonywania przez LGD zobowiazah okrestonych w § 5, W Zakresie okre釘onym

PrZeZ Zarzad WQj ew6dztwa;

7) infomowania LGD o wysoko§ci dost継)nyCh §rodk6w宜nansowych w przeliczeniu na

ZIote w ramach procedury uzgodnienia teminu naboru, O kt6rQj mowa w § 5 ust. 1 pkt

9, PrZy CZym PrZy uStalaniu wysokoSci dost錨)nyCh §rodk6w, O kt6rych mowa w § 4

ust. 1 pkt l, uWZglQdnia siQ kwoty §rodk6w wlasnych bene丘匂ent6w bedapych

jednostkami sektora finans6w publicznych, StanOWlape Wymagany krajowy wkIad

§rodk6w publicznych.

8) wery丘kaQji wniosk6w o przyznanie pomocy oraz dokunenta扇potwierdz勾apQj

dokonanie wyboru opera車, O kt6rych mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, ZgOdnie z art. 23 ust.

2-5 i 7 ustawy RLKS i zasadani okrestonymi w § 7 unowy.

§7.

Strony zobowiap両a siQ do wz句ermej wsp6車racy i do wsp61pracy z Agen匂a

RestrukturyzaQji i Modemizaqii Rolnictwal, majap匂na celu zapewnienie wiaSciwQj obsfugi

OraZ mOnitorowania postQPOWania w sprawie wyboru opera匂i finansowanych w ran

RPOl, PROWl lub PO RYBY 2014-20201 dotyczapg w szczeg61nosti:



1) przekazywania dokumenta箪dotyczapQj nal)Oru Wniosk6w do Zarz如u WQjew6dztwa

i wymiany infomaql POmiQdzy LGD i Zarz社em WQjew6dztwa w tym zakresie;

2) oceny zgodno誼operady z programem w ramach, kt6rego przewi(坤e SiQ realizac彊

LSR;

3) uzupelniania przez LGD brak6w lub przedstawiania wyjainieh zwiazanych

z wyborem operaqji do finansowania;

4) oceny warunk6w udzielania wsparcia na operaQje lub zadania shLZape osingniQCiu celu

prqjektu grantowegol realizowane w ramach LSR;

5) udost鉱)niania LGD danych z aplika車wspiere彊p匂ObshlgQ Wniosk6w o udzielenie

wsparcia i wniosk6w o pねtno§6, m.in・ W Zakresie danych dotyczacych wysoko§ci

dostq)nyCh §rodk6w;

6) gromadzenia i przekazywania danych zwiazanych z realizacねPOWierzonych zadah

LGD, Ze SZCZeg6lnym uwzglQdnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD

w zakresie danych, kt6re nie bQda dost紗ne dla Zarzedu Wqjew6dztwa lul) Agen車

Restrukturyza華i Modemiza車Rolnictwa, W tym W ranaCh aplika垂, O kt6r句mowa

WPkt5.

Wykonanie umowy

§8.

1. JeZelido 31 grudnia2018 rokuLGD:

1) nie osingnie co n匂rmi句20% poziomu ka乞dego ze wskaZnik6w produktu, kt6ry zostal

przewidziany do realiza申W latach 2016 - 2018, a W PrZyPadku gdy LSR przewi(坤e

finansowanie w ramach RPO dodatkowo nie osiagnie 85% wartofoi wskaZnik6w

produktu t東tyCh w Ramach Wykonania, PrZeWidzian匂do osiagnipeia do kohca 201 8

roku lub

2) nie wykorzysta co n匂rmi匂20%紅odk6w finansowych przeznaczonych na wsparcie

realiza専operaql W ramaCh LSR, a W PrZyPadku gdy LSR przewi(巾e宜nansowanie

a) w ramach PROW dodatkowo nie wykorzysta co n勾rmi車

- 10% irodk6w丘nansowych na realizade LSR na operaqie dedykowane w LSR

grupom defaworyzowanym,

- 20% §rodk6w宜nansowych na realizaqiQ LSR na utworzenle mlqiSC PraCy,

b) w ranach PO RYBY dodatkowo nie wykorzysta co natrmi車

- 20% §rodk6w finansowych na realizaqjQ LSR na utworzenie/utrzymanie

mlqSC PraCy i utworzenie przedsiむiorstw

- kwota okre乱ona w § 4 ust. 1 umowy w ranach danego progranu ulega obniZeniu

o lO % oraz o r6ZnicQ POmiQdzy poziomem wykorzystania §rodk6w finansowych

przeznaczonych na wsparcie realizaQji operaql W ranaCh LSR w ranach danego

programu, Okre釘onym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzystania Srodk6w

finansowych przeznaczonych na wsparcie realiza垂OPeraql W ramaCh LSR w ramach

danego progranu.

2. Jeあli do 31 grudnia2021 rokuLGD:
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1) nie osi鍵nie co n勾rmiej 85% poziomu ka之dego ze wska乞nik6w produktu, kt6ry zostal

przewidziany do realiza匂i w LSR, a W PrZyPadku gdy LSR przewid可e宜nansowanie

W ramaCh RPO nie osi狸nie ponadto lOO% wartofoi wskaZnik6w produktu ujQtyCh

W Ramach Wykonania, PrZeWidzian匂do osi縫niQCia do kohca 2021 roku lub

2) nie wykorzysta co n勾rmi匂50%紅odk6w finansowych przeznaczonych na wsparcie

realiza匂i operaql W ramaCh LSR, a W PrZyPadku gdy LSR przewiduje finansowanie

wramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najrmi事

- 30%缶odk6w finansowych na realiza(彊LSR na opera匂e dedykowane

W LSR grllPOm defaworyzowanym,

- 50%紅odk6w finansowych na realizaQjQ LSR na utworzeme mlqSC PraCy

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co n牛irmi車

- 50% stodk6w finansowych na realizacjQ LSR na utworzenie/utrzymanie

ml句SC PraCy i utworzenie przedsiむiorstw

-　ObniZeniu o　30%　ulega kwota niewykorzystanych　缶odk6w finansowych

PrZeZnaCZOnyCh na wsparcie realiza匂i operaqll W ramaCh LSR w ramach danego

Progranu.

3. JeZeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) osi鍵nie poziom co n勾rmi匂50% kaZdego ze wska互nik6w produktu, kt6ry zostal

PrZeWidziany do realizaQji w latach 2016 - 201 8, a W PrZyPadku gdy LSR przewid可e

finansowanie w ranach RPO dodatkowo zrealizuje w co n勾rmiQj 85%, WSkaZniki

tj申e w Ramach Wykonania;

2) wykorzysta co n勾rmiQj 40%紅odk6w finansowych na realizacjQ LSR, a W PrZyPadku

gdy LSR przewid可e宜nansowanie w ranach PROW dodatkowo wykorzysta:

a) 20%紅odk6w finansowych na realizaQjQ LSR na opera匂e dedykowane w LSR

gmpom defaworyzowanym l

b) 40%紅odk6w finansowych na realiza匂Q LSR na utworzenie miejsc pracy oraz

3) zrealiz可e zobowi辞ania okre針one w nini匂sz匂umowie

- kwota okreSIona w § 4 ust. 1 unowy w ramach danego programu mo乞e zosta6

POdwyZszona maksymalnie o kwotQ StanOWiapa 20% kwoty紅odk6w, O kt6rych mowa

W § 4 ust. 1 unowy, O ile dostQPne S礼stOdki finansowe w ranach danego progranu -

PrOPOr匂onalnie do potrzeb zgloszonych przez LGD.

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

finansowanie w ramach PO RYBY.

5. Przy ustalaniu poziomu wskaZnik6w, ZgOdnie z ust. 1, 2 i 3 pod uwagQ brane bed色

OPera匂e, dla kt6rych pねtno§6 zostala wyplacona benefiQjentowi odpowiednio do

31 grudnia2018 roku i do 31 grudnia2021 ro血.　　　　　　　　　　)

§9.

Srodki finansowe na wsparcie funkgivnowania LGD, Okre§1one w § 4 ust. 3 u19

ObniZeniu o 5% w przypadku gdy:

巨劃



1) pomimo wezwania dokonanego przez Zarz社W句ew6dztwa LGD nie wykona,

w danym post錆owaniu w sprawie wyboru opera垂, ZObowi呼ania, O kt6rym mowa

§ 5 ust. 1 pkt 7 umowy;

2) LGD nie wykona zobowiazania, O kt6rym mowa § 5 ust. 1 pkt 14 unowy.

Zmiana umowy

§10.

1. Z zastrzeあniem przepis6w nmlgSZegO Paragrafu umowa moZe by6 zmieniana na

Wniosek kaZdQj ze Stron.

2. Zmiana unowy wymaga zachowania fomy pISemn匂pod rygorem niewaZnoSci.

3. Zmiana umowy orazj句zaねcznik6w nie moZe wplywa6 na:

1) zmianQ Ce16w og6lnych LSR;

2) zmianQ Obszaru objQtegO LSR, WSkazanego w § 3 ust・ 2;

3) niedotrzymanie zobowiazah okrestonych w unowie;

4) zrmi句SZenie na wniosek LGD §rodk6w zaplanowanych do finansowania realiza垂

LSR do kohca 2018 i 2021 roku w budZecie LSR, Okrestonych w zakyzniku nr l do

umOWy;

5) zmiQjszenie liczby punkt6w otrzymanych przez LGD w poszczeg61nych kryteriach

W ramaCh oceny LSR.

4. Zmiana kryteri6w wyboru operaQji odbywa siQ ZgOdnie z zasadani zmiany kryteri6w,

o kt6rych mowa w za梗znil田町5 do umowy, a takZe z zachowaniem ich mierzalnodei・

Kryteria wyboru opera函　ZaWier祖　niebudzapy w辞pliwofoi inteapretacカnych

szczeg61owy opIS Wyjainiajapy ich znaczenie oraz spos6b oceny.

5. Zmiana kryteri6w wyboru grantobiorc6w odbywa sie zgodnie z zasadami zmiany

kryteri6w, O kt6rych mowa w za梗zniku ur 9 do umowy, a takZe z zachowaniem ich

mierzalnoSci. Kryteria wyboru grantobiorc6w zawier祖　niebudzapy w辞Pliwofoi

interpretacyjnych szczeg61owy opIS Wyja§ni彊y ich znaczenie oraz spos6b ocenyl.

6. Zmiana:

1) LSR, W Zakresie charakterystyki czIonk6w albo partner6w LGD, Struktury organu

decyzy担egO LGD;

2) dotyczapa zalapznik6w ur 2-9 do umowy

- nie wymaga zmiany umowy.

7. Zmiany, O kt6rych mowa w ust. 6, Wymag祖kandorazowego poinfomowania Zarz租u

W句ew6dztwa. ZmianQ uZnape SIQ Za uZgOdnionも　jeZeli w clngu　30　dni od

POinfomowania Zarzadu WQjew6dztwa nie wyrazi on sprzeciwu na proponowane

Zmiany.

8. Przepisy ust. 7 nie dotyczawprowadzania zmian na wniosek Zarz社u WQjew6dztwa.

9. Kol匂ny wniosek o zmianQ unOWy LGD moZe przedloZy6 po otrzymaniu stanowiska

Zarz租u W句ew6dztwa w przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po uplywie

30 dni od dnia przekazania poprzedniego wniosku.
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10. W przypadku gdy LSR przewid可e finansowanie w ramach RPO ze　料odk6w

finansowych pochodz雀cych z EFS lub EFRR, Zarz租W句ew6dztwa zastrzega sobie

PraWO do zmiany umowy w zakresie obniZenia kwot, O kt6rych mowa w § 4 ust. 1 i 3

W PrZyPadku, gdy, W ZWia乙ku z niezrealizowaniem ce16w po§rednich okre釘onych

W Ramach Wykonania, naStapi obniあnie紅odk6w finansowych przeznaczonych na

realiza(彊OSi priorytetowQj dedykowanQj RLKS, W ranaCh kt6rQj realizowana jest dana

LSR.

Rozwi雀Zanie umowy

§11.

1. Umowa ulega rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym na wniosek LGD. Wraz

Z Wnioskiem o rozwlaZanie umowy LGD sklada sprawozdanie z realiza匂i LSR, O kt6rym

mowaw § 5 ust.1 pkt 23 1it. cumowy.

2. Umowa ulega rozwlaZaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia

PraWOmOCnym WyrOkiem sedu zIoZenia podrobionych, PrZerObionych lub

PO§wiadcz句apych niaprawde dokument6w lub o§wiadcze允, m勾apych wpIyw na

realizaqjQ LSR.

3. Umowa ulega rozwlaZaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania

PrZeZ LGD zobowiazah, O kt6rych mowaw § 5 ust l pkt 13 i 17.

4. Umowa ulega rozwlaZaniu w przypadku niewykonania przez LGD, POmimo

dwukrotnego wezwania dokonanego przez Samorzed W(房w6dztwa, CO n勾rmiQj jednego

Ze ZObowiazah, O kt6rych mowa w § 5 ust l pkt 2-6, 8-12, 15-16,18-29 i w § 7 umowy

OraZ W PrZyPadku dwukrotnego zastosowania postepowania okre§1onego w § 9.

5. Samorz社WQjew6dztwa niezwtocznie powiadamia LGD o rozwlaZaniu umowy.

Postanowienia ko血cowe

§12.

1. We wszelkich sprawach dotycz雀cych unowy strony bQda porozumiewa6 siQ W fomie

PISerm匂. Koresponden匂a zwlaZana Z realiza融umowy przekazywana bQdzie do:

1) LGD na adres: ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36, 88-100 Inowroc霊aw;

2) Zarz社u WQjew6dztwa na adres: Plac Teatra獲ny 2, 87-100 Toru血.

2. Strony zobowiazuja siQ do powo書ywanla SIQ na numer umOWy WraZ Z dat色podpisania

unowy w prowadzonej miQdzy sob色korespondenくれ

3. W przypadku, gdy LGD nie powiadomila Zarzadu W句ew6dztwa o zmianie swoich

danych zawartych w umowie, WSZelk礼　korespondenqjQ WySy an色　PrZeZ Zarz如

W。ew6dztwa zgodnie z posladanymi przez niego danym’Strony uzn碑sfute71e

dorQCZOna.
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§13.

1. Wszystkie spory pomiQdzy Zarzadem W(加w6dztwa a LGD wynike彊pe z umowy,

rozstrzygane bQda przez s社powszec血y wlaiciwy dla siedziby Zarzedu Wqiew6dztwa.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa m明W SZCZeg61noSci zastosowanie przepISy

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

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., POZ. 121 z p6Zn・ Zm・)・

§14.

1. W przypadku, O kt6rym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy RLKS, umOWa ZaWartajest pod

warunkiem wprowadzenia, W teminie 30 dni od dnia zawarcia, Zmian w LSR

zapewnid彊ych otrzymanie w ramach oceny kaZdego krytehun wyboru LSR co

n砧mi匂minimaln匂1iczby punkt6w jeあli zostala ona okrestona dla danego kryterium

w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust・ 3 ustawy RLKS.

2. Do czasu spe血ienia przez LGD warun血, O kt6rym mowa wust. 1, unOWa nie rodzi

Zadnych skutk6w prawnych.

3. Do czasu akcapta垂PrZeZ Zarz租W句ew6dztwa zmian, O kt6rych mowa w ust. 1, LGD

nie moZe oghasza6 nabor6w, O kt6rych mowa w § 5 ust.1 pkt 9.

§15.

Umowa zostala sporzedzona w dw6ch jednobrzmiapych egzemplarzach - PO jednym

egzemplarzu dla ka如匂ze stron umowy.

ZARZAD WOJEWODZTWA

・・臨…・山..・品・?.音・.し、・・裏・,・. ,・・つられゼ…

LGD

………P薙Z鴇継神職・・・……・…

Alek産金nd

STOWARZYSZ浩N I E

LOKALNA GRUPA DZIALANIA蹄OWROC獄高′

88-100 Inowroclaw, ul. Kr6lowぐj Jadwi‡= 5

N王P: 556-276-09-25, R掠対話362鱒046う

KRS: 0000う83櫛4
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ZaI雀CZniki do umowy:

1. LSR wraz z zalapznikami w wer叩papleroWqi;

2. Hamonogranem nabor6w wniosk6w o udzielenie wsparcia na wdraZanie operaql

W ramaCh LSR;

3. Procedury wyboru i oceny operaql W ranaCh LSR;

4. Regulamin organu decyzyJnegOl;

5. Kryteha wyboru operaqji wraz z proceduraustalania lut) Zmiany kryteri6w;

6. Opisy stanowisk precyz叩ape POdzial obowi辞k6w i zakres odpowiedzialnofoi

PraCOWnik6w biura LGD;

7. Plany szkoleh dla czfonk6w organu decyzy]negO I PraCOWnik6w biura LGD;

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorc6w w ramach prQjekt6w gmtowychl;

9. K士yteria wyboru grantobiorc6w wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteri6wl ・

Przypisy kohcowe:

l Je乞eli dotyczy

2 skre§li6 punkt jeZeli hie dotyczy
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