
Aneks nr l do umowy

O Warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
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DziaIania InowrocIaw

ZWanym dal匂”LGD’’,

razem zwanymi dalQj ”Stronami”

O naSt?P函Cg巨reici:



匿劃

W umowie o warunkach i sposobie realizaqji strategii rozwqju lokalnego kierowanego przez

SPOlecznoS6 nr SZ-IV-R・433.2・2016 z dnia 19 maja 2016 r., ZaWart句pomi?dzy Zarzadem

WQjew6dztwa a LGD, WPrOWadza sie nast?Pujace zmiany:

1) w§5wust.1:

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

LSR’’,

b) pkt 3 otrzymし直brzmienie:

3/ s勅′OrZenia lub utrzymania i aktualizaqii JtrO砂internetowei,・ ”,

C) w pkt 4 po wyrazach ”PraCOWnika biura LGD” dodaje si? WyraZy ”lub czIonka

ZarZ脅du”,

d) w pkt 5 wyrazy ”realiz函ce cele” zastepuje si? WyraZami ”realizowane w ramach”,

e) w pkt 6 po wyrazie ”umOWyl” dod4ie si? WyraZy ”O udzielenie wsparcia, O kt6rym

mowa w art. 35 ust. 1 1it. b rozporzadzenia 1303/2013;”,

f) w pkt 7 skre乱a si? WyraZy ”i zasadami, O kt6rych mowa w § 7”;

g) uchylasi?Pkt 12i 14,

h) pkt 15 otrzym巾e brzmienie:

15) zatrud扉ania pracownik6w o初′a筋加dach nie ni乞s少,Ch ni乞o加eSlone

W apisie stano14/i帝, O kt6砂,Ch mowa w zaiqczniku nr 6 db umol砂; ’’,

i) po pkt 15 dodaje si?Pkt 15awbrzmieniu:

15cz) zqpewnienia s'Zkoleh czlonk6w organu deの勿nego i pracownik6w biura

LGD zgodnie zplanem o加ejlo砂m w zalqczniku nr 7 `カumolvy; ",

j) uchylasi?Pkt21 i22,

k) wpkt23:

- We WPrOWadzeniu do vyliczenia po wyrazie ”mOnitorowania” dodaje si?

vyrazy ”i ewaluaqii”,

- 1it. c otrzymuje brzmienie:



”q/ skladanie Zarzqくわwi W旬e14,6dztwa de ostatniego d扉a lutego加e加go roku

realizaqii LSRやrawozhnia z realiza匂v LSR, Za rOk pqprze勿i na jbrmularzu

udbstepniorym przez ZプrZqd Wtriew6dz勅a, a W prZ)pa荻u pierwszego roku

realizaqii LSR - W terminie ws肱za砂′m prZeZ Zdrzqd Wdye14/6dz勅a;”,

一PO lit. c dod砧e sie lit. d wbrzmieniu‥

”d) prz?prOWadzanie ewalua匂v zwiqzar少ch z LSR zgod?ie z proce勿rq

O加eSlonq w LSR; ”,

l) wpkt24:

- uChylasie lit. a,

- 1it. b otrzym可e brzmienie:

少　cね　ostatniego dつia lutego ka乞虎go roku irゆrmaqii o　やosobie

vykorz準/ania jro荻6w/nansol砂Ch, O kt6nych mowa J 4 ust・ 3, WSkaz∂jvzc

CO nCZimni弓i l砂SOko誇lルカtk6w zwiqza砂′Ch z・●

- vynagrOdzeniam i d/a praco14/nik614/,

- prOWadzeniem biura,

- SZkoleniami 〈ガa pracownik6w,

- prO14/adzonq przez LGD ak少wiza少の”,

- W lit. c po vyrazie ”ramOW9j” dodeje sie vyrazy ”WraZ Z Obowiazujapymi

Zal雀cznikami ; ”,

- W lit. h po wyrazie ”RLKS” dodeje si? WyraZy ”OraZ listy wybranych zadah

Sluzapych osingni?Ciu celu prQjektu grantowego;”,

- 1it. i otrzymuje brzmienie:

j/ ogZoszeh o naborze wniosk6w o udzZelenie w岬arcia prz))CZ),niqiqのノCh sie

db realizaq/i LSR, ”,

- PO lit. i dodaje si? lit.j ikwbrzmieniu:

砂protokoi6w z posiedzeh organu de吻nego,

砂harmonogramu realiza匂v planu komun羅物v; ”,

m) w pkt 28 skre§1a sie wyrazy ”OraZ W art. 7 ustawy PSl”;
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2) w§6:

a) pkt 6 otrzym可e brzmienie:

のprzeprowadzania kontroli w LGD nie rzadzie/ ni乞raz w roku w celu

potwiercZzenia vyめnania przez LGD zobowiqzah o加eSlorych w J　5,

W Za加esie i砂bie砂,brar少m przez Zorzqd Wセiew6dz勅a; ”,

b) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

少∴weり雄巌di wniosk614/ O prZ)佑nanie pomoの′　OraZ dokumentaqii

po勅ierdz少qc字i dokonanie砂′boru Qpera擁O %rych mowa w J 5 ust. 1

pht 7 zgod?ie z art. 17 i art 23 ust. 2-5 i 7 ustalルRLKS ”,・

3) w§7:

a) uchyla siQ Pkt l-4,

b) pkt 6 otrzym可e brzmienie:

のgromadzenia i vymia砂, Cめりch zwiqza砂′Ch z realizaqi(Z pO14,ierzo砂ch za(協

LGD, W j'ZCZeg6lnoSciくね砂′Ch monitoringo14yCh, W少m lイノramaCh czplika擁

O kt6re/ mowa wp舶5. ”,・

4) w§8:

a) ust. 1-3 otrzymuj包brzmienie:

1. JG乞eliめ31 grud扉a 2018 rohu LGD.・

JJ nie osiqgnie co nqimniei 40% poziomu ka乞dego ze ws磁nik6w

produktu, kt6Iy ZOStal przewidziaアリ〈カrealizaqii w LSR w latach 2016

- 2018, a 14,prZ)pa(沈u, g砂LSR prze14,i勿e /nanso14,anie aperac/i

14, ramaCh RPOくわdatkowo nie osiczgnie w ramach LSR 85% wartoまci

w諦aZnikbw produklu d夷砂ch w Ramach W殖onania Osi l12,

przewidzianei do osiqgniecia (わめhca 2018 roku lub

Z/ nie vykorzysta co nqimniei 60% jrod寂5w fnansovych przeznaczoアリch

na w坤arcie realizacii aperadi w ramach LSR w latach 2016-2018,

a w prz)paC%u, g少LSR przewid功e〆nansowanie w ramach.・

少　PROW　め初tkowo nie l砂korz)厨a co nqimni弓i 20% jrodk6w

fnansolvyCh przeznaczor少Ch na u勅orzenieんかzymanie m帝sc

praの川) ramaCh LSR,



少　PO RYBY dodatめ14,O nie 1砂んorz)厨a co n少mnie/ 20% jro荻6w

fnansovych przeznaczo砂ch na utworzenieんr砂manie mieisc

praq′ i u勅orzenie przedsiebiorstw w ramach LSR

一初′Ota O加ejlona w J 4 ust. 1 umol男′ W ramaCh donego programu ulega

obni乞eniu olO　%　oraz o rozniCe pOmiedy zqplanowarym poziomem

vykorz)思肋nia jroc雄w /nansovych przeznaczo′少Ch na明parcie realiza匂v

apera乞ii w ramach LSR w ramach danego prog7.amu 14/ (めりm o加esie,

okreSloアリm 14, pkt 2, a f7砂czrym poziomem明′korz)時tania有o裸6w /nansovych

przeznaczoJ砂Ch na w岬arcie realizadi aperaqii w ramach LSR w ramach (ねnego

programu, Z ZaStrZe乞eniem, Ze応o′Ota O加eSlona w J 4 ust・ 1 umo-4ty 14, ramaCh

hnego programu nie mo乞e ulec obni乞eniu o wi弓c?i ni乞20%・

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

1) nie osiqgnie co ncz/mniei 75% poziomu ka乞dego ze 14,SkaZnik6w

proみ勅kt6′y ZOStaiprzew肱ia′ぴあrealiza少i w LSR w latach 2016-

2021, a 14/prZ)paC%u, g少LSR przewiddye #nansowanie aperaqii

w ramach RPO, nie osiqgnie ponac#o w ramach LSR 85% wartoSci

wskaZnik6w proc脇u d夷fych wRamach V函onania Osi l12,

przew肱ianei do osi優niecia do kohca 2023 roku lub

2) nie -vykorz)厨a co n`g所?niei 70% jrod疑w /訪ansovych przezna。zo′笹h

na明parcie realizacii `やera匂v w ramach LSR w latach 2016-2021,

a w prz)pad#u, g少LSR przewi勿efnansowanie w ramach・’

少　PROW doめkowo nie vy加r砂Sta CO nCZimniei 50% jroc%w

fnansovych przeznaczo′砂Ch na u勅orzenieんrz)′manie miそ/SC

praのノW ramaCh LSR,

少　PO R】低Y do`融kowo nie 14rykorzysJa co nczimnicj 50% jro。‘be5w

fnansovych przeznaczo,γCh na u勅orzenie初zymanie mic:函

praey i研u′OrZenie przedsiebiors勅′ W ramaCh LSR

_ 。bni乞eniu o 30% ulega勅ota nie-nykorz)厨a砂ch jro仇iv #nansovych

przeznaczo7eyCh na wやarcie realiza〆i叩erac,i W ramaCh LSR w ramach 。anego

prOgram u・

3. Je乞eli db 31 gru勿ia 2018 roku LGD・・

圃



1) osiqgnie poziom co nqimniei 60%厄o乞dego ze 14/SkaZnik6w proc寂ktu,

庇砂zostai przew履iary do realizadi w latach 2016 - 2018,

a wprz溜a就u, g少L鎚przewid功e fnansowanie apera匂v w ramach

RPO, dedatkowo zrealiz勿e w ramach LSR w co nq/mniei 85%

ws磁niki∴疾te w Ramach W痢onania Osi l12, prZeWidzjane db

OSiqgniecia do kohca 2018 roku,

2/ 14yめ7少S'ta CO nqimniei 80% jro荻6w /nanso14ツCh przeznaczorych na

14,やarCie realiza匂i aperadi w ramach LSR w latach 2016-2018,

a wprz坊a就u, g少LSR prze14,i勿ie /nanso14,anie w ramach PROW

doあtめwo wyめrzysta 40% jro勧めw #nansovIツCh przeznaczonych na

u加′OrZenieんtrzymanie m函SC praのノW ramaCh LSR,

jJ realiz所v zobowiqzania okre詔one w nini〔亦Ze/ umo14/ie

-ん′Ota O加eSlona w J 4 ust. 1 umovy w ramachくねnego programu mo乞e zostaC

poありzszona ma駕ymalnie o厄u′Ote 5’tanO14/iczcq 20% kwo砂jro荻614/, O kt6rych

mowa w J 4 ust. 1 umo明らO ile dbstepne s’q jro荻ifnansowe w ramach cねnego

programu -prapOrCionalnie db potrzeb zgioszo′砂Ch przez LGD・ ”,

b) ust. 4 i 5 otrzymujabrzmienie:

4. Postano14/ienie zawarte w ust. 3 nie ma zastosowania w od房esieniu db

poん少お'Zenia kwo少舟oc雄w, O kt6IyCh mOWa W J 4 ust. 1 pkt 2 umo明ノ・

5. Przy ustalaniu poziomu WSkaZnik6w i poziomu vyめrz)厨ania jroc掘れγ

fnansovych zgodlie z ust. 1 ; 3, pOd uwage brane be帥apera擁na kt6re db

31 grudlia 2018 roku zostaio udzielone w岬arcie. ”,

C) po ust. 5 dodaje si? uSt. 6 w brzmieniu:

6　Przy ustalaniu poziomu wskaZnik6w i poziomu lnykorzystania jrodk6w

fnansovych zgod?ie z ust. 2, pOd uwag? brane be(袖aperaGie佃tcやy Opera匂リ,

kt6re zosta砂zakohczone i piatno需zostaiaくわんonana do 31 grud房a 2021 roku

lub o吻owiedつio3 pod 2/14/age bed2je bra′ny et`やaperaqii zakohczo′砂Cわ

31 grud房a 2021 roku. Wprz)padku EFS prz)ノuStalaniu poziomu wskaZnik6w i

poziomu砂korz)厨ania jroc鵜14/ /nanso1砂Ch zgodlie z us1 2 pod uwag? brane

bec*e aperacie/短偲)′ aperaCii, C#a勅orych za勅ierdzone zostaみ′ゐ31 grud?ia

2021 1nydotki凡u′al坊howalne w ramach wniosk6w o platnoS生’



5) po § 8 dod砧esi? § 8awbrzmieniu:

§8a.

1. Uznczie sie, 2e LGD realiz砂e zobowiqzania o加ejlone w umowie, je乞eli nie

zostaio s'tWierdzone uc砂bienie w za加esie realiza少i zobowiqzah, O kt句′Ch

mowa w J 5待7 umolイ男ZZaStrZe乞eniem ust・ 2-5・

2. uzn勿ie sie,乞e LGD realiz汐e zobowiqzania o加eSlone w umowie, je乞eli, mimo

s勅′ierc*enia uc旬′bieh w za加esie realizadi zobo14/iqzah, O kt6rych mowa

WJ5ust. 1pkt2, 6--9, 15a, 17 19, 20, 23, 24, 27-29iJ 7.’

1) Zdrzqd W2/ew6dztwa擁rmuiowal zalecenia da LGD w zwiqzku ze

s勅′ierdzo砂mi uchybieniami i co nqi14〆ク　raz wez"′al LGD do

聞y加nania zalecenia w za加esie初nego zobowiqzania i

2/ LGD lvy加naio zalecenia, O kt句′Ch mowa w pkt l i nie stwierckono

加lクnego uchybienia w za加esie denego zobowiqzania・

3. Uzndye sie,乞e LGD realizlぴe zobowiqzanie, O kt6′ym mOWa W J 5 ust・ 1 pkt 4

w za加esie obecnoscz pracownika biura LGD w godzinach praの′ biura,

r614/nie乞　w prz岬a荻u, g砂　nieobecnoSC praco14/nika jest o勿owied扉o

uzasad房ona, a Wiajciwa inわrmaq/a jest w mo乞liwie nczihr6tszym terminie

zamieszczona w widocz砂m m函SCu 14/ Siedzibie LGD lub na stronie

interneto14/ei LGD albo w biurze LGD obec7nyjest czionek zarzqch LGD・

4.抜n句やsi弓, Ze LGD realiz砂e zobowiqzanie, O kt6′ym mOWa W J 5 ust・ 1 pkt

lO w za加esie termino14,OSCi prZeprOWadzania postそpo14/ania w岬rawie

14ryboru apera匂v realiz砂の′Ch cele LSR, r6wnie乞∴w prz)pa荻u, g勿′

uc砂bienie terminu nas秘諦o z przyczyn niezale乞r少ch od LGD i zostaio

pisemnie一イ所ajnione・

5. LZnczie s'ie, Ze LGD realiz砂e zobo14,i。zanie, O kt6′ym mOWa WJ 5 ust・ 1 pkt lO

w za加esie praw綴owego przeprowadzania postepowania w岬rawie l砂boru

apera乞ii realiz巧手の)Ch cele LSR, je乞eli 14/nioskohwcom obi砂mみ砂m

pos梗OWaniem nie odn6wiono udzielenia 14/やarCia ze wzgl?み　na

s勅′iercめne przez Zdrzqd W匂ew演お初a ucl少bienia, S'tanOWiqce o br

zgo勿oSci z przynczimni弓jjed砂m z砂,mOg614,, O kt6rych mowa w art・ 17



1 pkt l i ust. 2 ustalルRLKS; a wprz斑)a荻u s'勅ierdzenia inrych uc砂bieh -

je乞eli坤elnione sq warunki, O kt6rych mowa w ust. 2pんt l i 2. ”;

6) w§9:

a) dotychczasowatrese oznacza sie jako ust. 1 ;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2/ LGD nie砂,kona zaleceh zめntroli realiza乞ii LSR, O kt6iyCh mowa w art. 8

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

EFMRI oraz zalece誘mc頼ych na celu p`xpraW? 。zjaialnojci LGD j realizaGii

LSR, O kt6rych mowa w J 6pkt 2 umo14/y ”,

C) dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

2・ Postano14,ienie ust. 1 nie ma zastosowania 14, prZ)pa荻u, g少14,岬arCie na

方nk少OnOWanie LGD jest udzielane w ramach PROW z udzialem jroc鵜w

pochodzqの′Ch z EFRROW ”;

7) w§10:

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

bedapych konsekwenqa-　ZWiekszenia stodk6w finansowych na wsparcie

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

realizowanQj jedynie w ranach PO RYBY;”,

b) w ust. 6 w pkt l po wyrazach ”Organu decyzyjnego LGD” dodaje si? WyraZy

”OraZ Zalacznika nr 5 do LSR - Plan komunikaqji,”;

8) w§1l:

a) ust. 3 i 4 otrzymuj包brzmienie:

3. Umowa ulega roz.wiqzaniu ze Jkutkiem na砂Chmiasto砂,m W prZ汐a荻a/

nievyめnaniaprzez LGD zobowiqzania, O kt6Jym mOWa 14/ J 5 ust. 1 pkt 13.

4. Umowa ulega rozwiqzaniu w prz)pa荻u, g少Zdrzqd W旬ew6dz勅a JtWierdzj

けZy加otnie w trakcie realizaGii umovy nierealizowanie przez LGD cねnego

Ze ZObowiqzah, O kt67yCh mowa w J 5 i w J 7 wmovy, Z ZaStrZe乞eniem ust. 3. ’’.

9) w§15:

a) dotychczasow年trese OZnaCZa Sie jako ust. 1 ,



b) dodaje sie ust. 2 w brzmieniu:

2. Zdlqczniki do umoln理'tanOWiqjei integralnq czeSC. ”.

§2

Aneks zostal sporzadzony w dw6ch jednobrzmiapych egzemplarzach　-　PO jednym

egzemplarzu dla kazdQj ze stron.

§3

Aneks obowi呼可e od dnia zawarcia.
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