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z siedzIbą w Krakowie, ul. Basztowa 22,31-156 Kraków, adres do korespondencji

ul' Racławicka 56, 30-017 Kraków,
reprezentowanym ptzezZarząd Województwa, w imieniu którego działa:

1) Pan GrzegorzBrach- Zastępca Dyrektora Depańamentu Funduszy Europejskich
zw anym dalej,,Zarządem Woj ewódz tw n",

ą

Stowarryszeniem Lokalna Grupa Działania rrPartnerstwo n^ Jurze"

z siedzibą w Chrzanowie
przy uL Focha 3,3Ż-500 Cbrzanow
NIP 6282161785
numer KRS 0000262087
reprezentowanym pruez'.

1)

2)

3)

zwanym dalej ,,LGD",

razem zwanymi dalej ,,Stronami",

o następuj qcej treś ci.'

określenia i skróĘ

$1.
UŻyte w umowie o warunkach i sposobte realtzai1i strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społecznośc, zwanej dalej ,,umową'', okreśIenia oznaczają:
1) rozporządzenie nr I303l20I3 _ rozporządzęnte Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nt I303l20I3 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego' Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
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iEuropejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenle
Rady (WE) nr 108312006 (Dz. Urz. UE L 347 z2O.I2.2013 r., str. 32O, zpóŹn. zm.);

2) ustawa RLKS - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałęm
lokalnej społeczności (Dz. U. poz' 378);

3) ustawa PROW - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich zudziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju obszarów Wiejskich nu
lata 2014-2020 (Dz.U. poz.349);

4) ustawa PS - ustawę z dnia II ltpca 2014 r. o zasadach rcaltzacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowe.j 2O14-2O2O
(Dz. U . poz. 1746 z późn. Zm.);

5) ustawa EFMR - ustawę z dnia o
rybackiego z udziałęm Europej skiego
1 3s8);

6) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U. z20I4 r. poz. 1182 zpożn. zm.);

7) PROW - Program Rozwoju obszarów Wiejskich nalata}Ol|-ŻOŻO;
8) PO RYBY - Program Operacyjny,,Rybactwo i Morze" nalataZO14202O
9) RPo - regionalny program operacyjny, o którym mowa w art. 2 pkt I7 lit. c ustawy

PS;
10) EFRROW - Europejski Fundusz Rolny naIzęcz Rozwoju obszarów Wiejskich;
1 1) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
12) EFRR * Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13) EFS - Europejski Fundusz Społeczny;
14) LSR - strategia rozwoju lokalnego kierowanego pIzęz społecznośó;
15) RLKS- rczwój lokalny kierowany przez społecznośó;
16) wsparcie realtzacji operacji w ramach LSR - wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. l

lit. b rozporządzenia nt 1303 12013 ;

17) wsparcie na wdrazanie projektów współptacy _ wsparcie, o którym mowa w art. 35
ust. 1 lit. crozporuądzenianr 130312013;

18) wsparcie funkcjonowania LGD - wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e
tozpotządzenia nr 1303 l20I3 ;

19) operacja - operację w rozumieniu art. 2 pkt.9 rozporuądzeniant I3O3I2OI3.
20) wniosók o pizyznanie pomocy - wniosek o udzielenie wsparcia, o którym ńo1lyu w art.

35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 130312013, w tym również wniosek o
dofinansowanie;

2l) projekt grantowy - projekt grantowy w rozumieniu art. l4 ust 5 ustawy RLKS;
22) organ decyzyjny - organ do którego właściwości naleŻą zadania, o których mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
23) Ramy Wykonania - cele pośrednie i końcowe okręślone w plogramie operacyjnym d]a

danej osi priorytetowej/priorytetu, o których mowa w art. 22 tozpotządzenia nr
130312013.

wspieraniu zrównowazonego rozwoju sektora
Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. I). poz.
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Postanowienia ogólne

$2.
1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR,

która przewiduje finansowanie w ramach programrr/ów PROW, ze środków funduszu/y:
EFRROW.

Ż. LSR wraz zzałączntkami w wersji papierowej stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Termin i obszar realizacji LSR

s3.
1. LGD realizuje LSR w okresie od 2016 roku do 2023 rcku, na warunkach wynikaj ących z

umowy, ustawy RLKS, ustawy PRowl' ustawy EFMRl ustawy PS1i innych właściwych
przepisów prawnych.

2. LGD będzie realizowała LSR na obszarze następujących gmin lub ich części, dzielnic
i osiedli, w ramach następujących programów:

3. Liczba mieszkańców zameldowanych na pob1.t stały na obszarze objętym LSR na dzień
31 grudnia 2013 r. wynosi I27 30I (słownie: sto dwadzieścia siedem tysięcy trzysta
jeden).w tym 58 4I9 (słownie: pięÓdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewiętnaście)
stanowi ludno ść miast zamieszkaLy ch przez więcej niŻ 200 0 0 mie szkańców'

L.p. Gmina
Część Gminy/

Dzielnica/ Osiedle
Powiat Województwo Program

1 Alwemia cała gmina chrzanowski małopolskie PROW

2. Babice cała gmina chrzanowski małopolskie PROW

aJ. Cllrzanów
v'yLącznie obszat

wiejski
chrzanowski małopo1skie PROW

4. Libię cała gmina chrzanowski małopolskie PROW

5. Trzebirua
vryłącznie obszar

wiejski
chrzanowski małopo1skie PROW

v/
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1,

Srodki finansowe na realŁację LSR

$4.
WysokoŚć Środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR
w ramach:

1) PROW ustala się na: 1 900 000,00 euro (słownie euro: jeden milion dziewięćset
tysięcy 00/100)' w tym: 1208 970,00 euro (słownie euro: jeden milion dwieście osiem
tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt 00/100) ze środków EFRRoW, co przy kursie 4
złleuto stanowi odpowiednio 7 600 000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów
szeŚćset tysięcy 00/100) w tym 4 835 880 zł (słownie złotych: cztery miliony osiemset
trzy dzieści pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt)2;

2) i€------€ure+

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..:,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ze śfodkó}v EFł\{R ee pfzy kufsie 'l zł/eBfe
2;

3) ePg U/ejewóaztwa ,,, i

w tym:

€t) ,,,,,r,,,,,,r,,,,r,,,,,,, €Bfo (Sło\\'fłig €t}foi ,,,,.',,,r,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,r,r,,,,,,, \

zeif€dkffiR1

ze-srgdł<ffiSą

WysokośÓ środków finansowych na wsparcie na wdrazanie projektów współpracyl do

2018 roku, w ramach:

1) PROW ustala się na: 23 750,00 euro (słownie euro: dwadzieŚciatrzy tysiące siedemset
pięćdziesiąt 00/100), co ptzy kursie 4 złlęuro stanowi 95 000,00 zł (słownie złotych:
dziewięÓdziesiąt pięć tysięcy 00/100) zudziałem środków EFRRoW2;

2)

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,zł (słowfłie złetyełł: ,,,,,,,,,,,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) Ze śfodkó}Y
eełą*1

Wysokośó Środków finansowych na wsparcie fuŃcjonowania LGD ustala się na:

439 375,00 euro (słownie euro: czterysta trzydzieści dziewięÓ tysięcy trzysta
siedemdziesiąt pięó 00/100), co pIZy kursie 4 złlęuro stanowi 1757 500,00 zł (słownie

złotych:jeden milion siedemset pięódziesiąt siedem tysięcy pięćset 00/100)'

Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdtaŻanie projektów
współpracy będzie udzielane zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS' ustawą

PROWI, ustawą EFMRI, ustawą PSl oraz umową w ramach dostępnych Środków

określonych w ust. I-Ż, zgodnie z planem finansowym określonym w LSR, na podstawie

odrębnych umów.

5. Wsparcie na funkcjonowanie LGD będzie udzielane w ramach programu PRoW ze

Środkow/ffi(niepotrzebneskreślió)pochodzącychzfunduszuEFRRoW

2.

3.

4.

zgodnie z waruŃami określonymi ustawą RLKS' ustawą PRoWl, ustawą EFMRI' 
l ,u.w



ustawą PSl oraz umową do wysokości określonej w ust. 3' na podstawie odrębnej

umowy.

Zobowiązania Stron

s5.
l. LGD zobowiąnĄe się do:

1) osiągnięcia wynikających z LSR celów i wskazników;

2) zotganizowania nie później niż 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania w okresie

realizacji operacji biura LGD spełniającego następujące warunki:

a) wyposazenie w telefon z dostępem do sieci telekomunikacyjnej,

b) wyposazenie w sprzęt biurowy i komputerory z dostępem do sieci Internet;

c) zagwarurftowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej
z wyborem operacji lub grantobiorcówl, zgodnie z postanowieniami ustawy

o ochronie danych osobowych;

3) stworzenia lub utrzymania strony internetowej i systematycznej aktualizacjt
umieszczonych na niej informacji dotyczących LGD, LSR, naborów wniosków
o ptzyznanie pomocy przyczyniających się do rcalizacji LSR oraz wyników tych
naborów;

4) zapewnienia obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach

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

internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura;

5) bezpłatnego świadczenia przez pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie
przygotowywania wniosków o ptzyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje

realtzljące cele LSR;

6) prowadzenia na bieŻąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub

oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa,

w tym naz-vqq programu' w zakresię którego udzielono doradztwa, a takŻe naboru,

którego dotyczy i numeru zawartej umowyl;

7) przekazywania Zarządowi Wojewodztwa ewidencji, o której mowa w pkt. 6 wraz
z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie

wyboru operacji, zgodnie z art' 23 ust' 1 ustawy RLKS t zasadarri. o których mowa

w $7;

8) Iozpowszechniania informacji o zasadachprzyznawania pomocy narealizację operacji

w ramach LSR;

9) ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR,
zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdraŻantę

operacji w ramach LSR, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy' po wcześniejszym

uzgodnieniu terminu tego naboru z Zarządem Województwa, zgodnie z art. 19 ustawy
t]

V



10)

RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wsparcierealizacji operacji w ramach
LSR;

terminowego oIaZ prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru
operacji realtzujących cele LSR, zgodnie z art. 21 - 23 ustawy RLKS' w tym
dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl, zgodnie Z wymogami określonymi
w ar1. 17 ust. 2 ustawy RLKS;
stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach
LSR, stanowiących załączntk nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzyjnego,
stanowiące go załączttik nr 4 do umowyl oraz l<r7Ąeriów wyboru operacj i wraz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów' stanowiących załącznik nr 5 do umowy;
podawania do publicznej wiadomości, w szczegolności poprzez zamieszczenie na
stronie internetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grantów ze
wskazaniem zadań które realizująI, a także protokołu z posiedzeń olganu decyzyjnego
dotyczących oceny i wyboru operacji lub grantobiorcówl zawierających informację
o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów;

umożliwienla przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR'
w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl ptzęz LGD, przez
przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych upowaznionych do takich
kontroli;

14) wykonania zalecęń z kontroli realizacji LSR, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
PROWI, art' 22 i 23 ustawy PSl, art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy EFMR1 oraz zalecęn
mających na celu poplawę działalności LGD i realizacjt LSR, o których mowa w s 6
pkt 2 umowy;

15) zatrudniania pracowników o kwalifikacjach nie niŻszych ntŻ okreŚlone w opisie
stanowisk, o których mowa w załączn|ku nr 6 do umowy, a także szkolenia członków
organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z pIanem określonym
w załącznlkunr 7 do umowy;

16) zapewnienia swobodnego i niedyskryminującego dostępu do członkostwa w LGD
wszystkim podmiotom z obszaru LGD;

17) poddania się ocenie efektywności realizacji LSR w terminie .vqtznaczonym przez
Zatząd Wojewodztwa otaz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny
zręaltzowania programu naprawczego opracowanego ptzez LGD i zatwierdzonego
przezZarząd Województwa w terminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których
przedmiotem jest wykonywanie obowiązkow związanych z fuŃcjonowaniem biura,
osób świadczących odpłatne doradztwo na rzęcz podmiotów ubiegających się
o wsparcie realtzacjt operacji w ramach LSR lub będących członkami organu
decyzyjnego1,

19)przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru i rea|izacji LSR, wtym
dokumentacjt zwtązanych z oceną' wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje
lub zadania słuŻące osiągnięciu celu projektu grantowegol oraz wersji archiwalnych
ogłoszeń o nabotze wniosków, nie krócej niŻ do 31 grudnia 2028 roku;

l1)

t2)

t3)
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20) poinformowania Zarządu Województwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 1.9, jeŻell dokumenty
przechowywane są poza siedzibą LGD oraz poinformowania Zarządu Województwa
o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tej zmtany ;

ŻI) utrzymywania składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji
poszczegolnych sektorów, która podlegała ocenie na etapie wyboru LSR;

22) zapewnienia na poziomie podejmowania decyzji aby władza publiczna - określona

zgodnie z ptzepisami krajowymi ani Żadna z grw interesu nie posiada więcej niŻ 49oń

praw głosu zgodnie zbrzmientem art. 32 ust' zlit.b rozporządzenta I303l20I3;

2 3 ) monitorowania rcaIizacji L SR, w szczegó|nośct poprzez:

a) monitorowanie wskaŹników tealtzacji celów LSR oraz przedsięwzięć,

b) opracowanie i udostępnienie beneficjentom w szczególnoŚci na stronie
intemetowej LGD formularza ankiety monitorującej na potrzeby monitorowania
realizacji LSR,

c) składanie Zarządowi Województwa do dnia 31 stycznia kazdego roku realizacji
LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu
udostępnionym przez Zarząd Województwa, a w przypadku pierwszego roku
rcalizacjt LSR - w terminie wskazanym pTzezZarząd Województwa;

24) podawaria do publicznej wiadomości, w szczególności poptzez niezwŁoczne

zamieszczanie na stronie internetowej LGD:

a) LSR;

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

o których mowa w $ 4 ust. 3,

c) umowy ramowej,

d) statutu LGD,

e) listy członków LGD,

0 listy członkow zarządu lub organu decyzyjnego LGD,
g) regulaminu organu decyzyjnego LGDI,

h) informacji, o których mowa w art. 21 ust 5 pkt2 ustawy RLKS;

i) harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdruŻanie operacji

w ramach LSR;

25) ntezwłocznego informowania Zatządu Województwa o okolicznościach mogących

mieć wpływ na wykonanie umowy oraz nięzwłocznego powiadamianla Zarządu

WojewódŻwa o zmianie swoich danych zawartychw umowie;

26) współpracy Z Krajową Siecią obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 55 ustawy

PROW1 oraz Komitetami Monitorującymi PROWI, Po RYBYl lub RPol,
w szczegóIności w zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR;



27) składania Zaruądowi Województwa harmonogramu realizacji planu komunikacji,
w terminie do 30 listopada ku;zdego roku realizacji LSR, na rok następny,
aw przypadku pierwszego roku realizacji LSR - w tęrminie 60 dni od dnia zawarcia
umowy' a także wprowadzenia w nim zmian wynikających z oceny' o której mowa w
$6pktlumowy;

28) stosowania w1tycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawy
pkt 2 ustawy EFMRT orazw art. 7 ustawy PSI;

29) udzielania wszelkich informacjt zwtązanych z realizacją LSR

PROWI, art.27 ust. 7

na kuŻde wezwanie
Zarządu Województwa'

Ż' W przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR rcalizację projektów grantowych, LGD
zobowiązuje się stosowaó do oceny i wyboru grantobiorców procedury wyboru i oceny
grantobiorców w ramach projektów grantowych, stanowiące załącznlk nr 8 do umowyl
oraz Wyteria wyboru grantobiorcow wTaz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
stanowiące załącznlknr 9 do umowy.l

s6.
Zarząd Województwa zobowiązuje się do:

1) dokonywania oceny racjonalności harmonogramu, o którym mowa w $ 5 ust. 1 pkt 27
umowy' w szczegolności poprzez weryftkację adekwatności działań komunikacyjnych
do wskaźników realizacji tych działan, a takŻe adekwatności planowanych efektów
działan komunikacyjnych do budzetu tych działań, w terminię 14 dni od jego złożenta
przez LGD;

2) przeprowadzania analizy sprawozdan, o których mowa w $ 5 ust. 1 pkt 23 lit. c
umowy' polegającej na weryfikacji zgodności danych zawartych w tych
sprawozdaniach z LSR, umową oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30 dni od
dnta złożenia. Po uzyskaniu wyjaśnień od LGD w zakresie informacji zawartych
w tych sprawozdaniach, Zarząd Województwamoże wydać LGD zalecenia mające na
celu poprawę działalnoŚci LGD trealizacjt LSR, z podaniem terminu ich wdrozenia;

3) dokonywania oceny zmlan umowy, o które wnioskuje LGD, biorąc pod uwagę
racjonalnoŚó i zasadność tych zmian, atakże waruŃi, o których mowa w $ 10;

4) Wznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywności realizacji LSR, o której
mowaw $ 5 ust. l pkt 17;

5) zatwterdzania opracowanego ptzez LGD programu naprawczego w przypadku
uzyskania negaty'wnego wyniku oceny efektywności realizacji LSR, o której mowa
w$5ust.1pkt17;

6) przeprowadzanta kontroli w LGD nie ruadziej niŻ raz w roku w celu potwierdzenia
wykonywania przez LGD zobowiązan określonych w $ 5, w zakłesie określonym
ptzez Zar ząd Woj ewó dztwa;

7) informowania LGD o wysokości dostępnych środkow finansowych w przelicZenlu na
złote w ramach procedury uzgodnienia terminu naboru, o której mowa w $ 5 ust. 1 pkt l

i
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9,przy czym przy ustalaniu wysokości dostępnych środków, o których mowa w $ 4
ust. 1 pkt 1, uwzględnia się kwoty środków własnych beneficjentów będących
jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład
środków publicznych.

8) weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy otaz dokumentacji potwieńzającej
dokonanie wyboru operacji, o których mowa w s 5 ust. 1 pkt 7, zgodnie z art. 23 ust.
2-5 i7 ustawy RLKS tzasadami określonymi w $ 7 umowy.

$7.
Strony zobowiązują Się do wzajemnej współpracy i do współpracy z Agencją
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwal, mającej na celu zapewnienie właściwej obsługi
oraz monitorowania postępowania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach

RPol, PROW1 lub Po RYBY 2014-2020I dotyczącej w szczegóIności:

1) przekazywania dokumentacji dotyczącej naboru wniosków do Zarządu Województwa
i wymiany informacji pomiędzy LGD i Zarządem Województwa w tym zakresie;

2) oceny zgodności operacji z progtamem w ramach, którego przewiduje się realizację

LSR;

3) uzupełniania przez LGD braków lub przedstawiania wyjaśnień związanych
z wyborem operacji do finansowania;

4) oceny warunków udzielania wsparcia na operacje lub zadania słuzące osiągnięciu celu
projektu grantowegor rcahzowane w ramach LSR;

5) udostępniania LGD danych z apItkacji wspierającej obsługę wniosków o udzielenie
wsparcia i wniosków o płatnośó, m.in. w zakresie danych dotyczących wysokości
dostępnych środków;

6) gromadzenia i przekazywania danych zwtązanych z realłzacją powierzonych zadan
LGD' Ze szczegóInym uwzględnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD
w zakresie danych, którę nie będą dostępne dla Zarządu Województwa lub Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym w ramach aplikacji' o której mowa

w pkt 5.

Wykonanie umowy

s8.
1. JężeIt do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmntej Ż0% poziomu kazdego ze wskaźntków produktu, który został
przewtdziany do rcalizacji w latach 2016 - 2018, aw przypadku gdy LSR przewiduje

finansowanie w ramach RPo dodatkowo nie osiągnię 85%o wartoŚci wskaŹników
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produktu ujętych w Ramach Wykonania,ptzewidzianej do osiągnięcia do końca 2018
roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 20oń środków finansolvych plzęZnaczonych na wsparcie
reahzacjt operacji w ramach LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

a) w ramach PROW dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

- 10% Środków finansowychnarealizację LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym,

_20o^ środków finansowychnaręalizację LSR na utworzenie miejsc pracy'
b) w ramach PO RYBY dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
* Ż0% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie/utrzymanie

miejsc pracy i utworzęnie przedsiębiorstw

- kwota określona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obnizeniu
o 10 %o oraz o rożnicę pomiędzy poziomem wykorzystania środków finansowych
przęznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego
plogramu, określonym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzystania środków
finansowych przeznaczonych na wsparci e realizacji operacji w ramach LSR w ramach
danego programu.

2. Jężeli do 31 grudnia2l2l roku LGD:
1) nie osiągnie co najmniej 85% poziomu kuzdego ze wskłŹn1ków produktu, który został

przewtdziany do realizacji w LSR, aw przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie
w ramach RPo nie osiągnie ponadto I00% wartości wskazników produktu ujętych
w Ramach Wykonania, przewidzierrrej do osiągnięcia do końca 2021 roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 50% środków finanso!\ych przęznaczonych na wsparcie
realtzacjt operacji w ramach LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie
w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
_ 30% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane

w LSR grupom defaworyzowanym,

- 50% środków finansowychnarca|izację LSR na utworzenie miejsc pracy
b) PO RYBY, dodatkowo nie wykoruysta co najmniej:

* 50% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie/utrzymanie
miejsc placy i utworzenie przedsiębiorstw

obnizeniu o 30oń ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych
pTzęznaczonych na wsparcie rea|izacji operacji w ramach LSR w ramach danego
programu.

3. JeŻelt do 31 grudnta2018 roku LGD:
1) osiągnie poziom co najmniej 50oń każdego Ze wskaŹników produktu, który został

przewidziany do realizacji w latach 2016 -2018, aw przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanię w ramach RPo dodatkowo zrealizuje w co najmniej 85oń, wskaŹniki
ujęte w Ramach Wykonania;

2) wykorzysta co najmniej 40Yo Środków finansolvych na realtzację LSR, a w przypadku 
ń

gdy LSR przewiduje ftnansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta' 
il\ tt
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a) 20Yo środków finanso!\Tch narcalizację LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym i

b) 40%o środków finansolvych narealizację LSR na utworzenie miejsc ptacy oraz

3) zrealizuje zobowiązania określone w niniejszej umowie
* kwota określona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu moŻe zostac
podwyzszona maksymalnie o kwotę stanowiącą 20Yokwoty środków, o których mowa
w s 4 ust. 1 umoWY, o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego programu -
proporcj onalnie do potrzeb zgŁoszony ch przez LGD.

4. Postanowięniaza'warte w ust. 3 nie mają zastosowanLaw ptzypadku gdy LSR przewiduje
finansowanię w ramach Po RYBY.

5. Przy ustalaniu poziomu wskaŹników' zgodnię z ust. 1, 2 i 3 pod uwagę brane będą

operacje, dla których płatnośó została wypłacona beneficjentowi odpowiednio do

31 grudnia 2018 roku i do 31 grudnia 2021 roku.

$e.
Środki finansowe na wsparcie funkcjonowania LGD, określone w $ 4 ust. 3 ulegają

obnizeniu o 5%ow przypadku gdy:

1) pomimo wezwania dokonanego przęz Zarząd Województwa LGD nie wykona,

w danym postępowaniu w sprawie wyboru operacji' zobowiązatia, o którym mowa $

5 ust. 1 pkt 7 umowy;
2) LGD nie wykona zobowtązania, o którym mowa $ 5 ust. 1 pkt 14 umowy.

Zmiana umowy

$ 10.

1. Z zastrzężeniem przepisów niniejszego paragrafu umowa moŻe byc zmieniana na

wniosek kaŻdel ze Stron.

2. Zmianaumowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3. Zmianaumowy oraz jej zaŁącznikow nie moŻe wpływać na:

1) zmianęcelów ogólnych LSR;
2) zmianę obszaru objętego LSR, wskazanego w $ 3 ust. 2;

3) niedotrzymanie zobowiązan określonych w umowie:

4) zmniejszenie na wniosek LGD środków zaplanowanych do finansowanla realtzai1t
LSR do końca 2018 i 202I roku w budżecie LSR, określonych w załącznlku nr i do

umowy;
5) zmniejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczegolnych kryteriach

w ramach oceny LSR.

4. Zmlana kryteriów wyboru operacji odbywa się zgodnie z zasadami zmtany kryteriów'

o których mowa w załączniku nr 5 do umowy, a takŻe z zachowaniem ich mierzalności. l
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7.

Kryteria wyboru operacji zawierają niebudzący wątpliwości interpretacyjnych
szczegołowy opis wyjaśniąący ich znaczenie otaz sposób oceny.

5. Zmtana kryteriów wyboru grantobiorców odbywa się zgodnie z zasadami zmtany
kryteriów, o których mowa w załączniku nr 9 do umowy, a til<Że z zachowaniem ich
mierzalności. Kryeria wyboru grantobiorców zawierają niebudzący wątpliwości
interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ichznaczęnie oraz sposób ocenyl.

6. Zmtana:

1) LSR, w zakresie charakterystyki członków albo partnerów LGD, struktury organu
decyzyjnego LGD;

2) dotycząca załącznikow nt 2-9 do umowy

- nie wymaga zmiany umowy.

Zmiany, o których mowa w ust. 6' wymagaj ą każdorazowego poinformowania Zarządu
Województwa. Zmianę uznaje się za uzgodnioną, jeżeli w ciągu 30 dni od
poinformowanta Zarządu Województwa nie v"rytazi on sprzeciwu na ploponowane
zmiany.
Przepisy ust. 7 nie dotyczą wprowadzantaZm:'an na wniosęk Zarządu Wojewódźwa.
Kolejny wniosek o zmianę umowy LGD moze przedłożyc po otrzymaniu stanowiska
Zarządu Województwa w przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po upływie
30 dni od dnia przekazartia poprzedniego wniosku.

l0. W przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w tamach RPo ze środków
finansowych pochodzących zEFS lub EFRR, Zaruąd Województwa zasttzega sobie
prawo dozmiany umowy wzakresie obnizeniakwot, o którychmowaw $ 4 ust. 1 i 3

wprzypadku, gdy, w związku znieztęalizowaniem celów pośrednich określonych
w Ramach Wykonania' nastąpi obnizenie środków finansowych przeznaczonych na
realizację osi priorytetowej dedykowanej RLKS, w ramach której realizowana jest dana
LSR.

t.

Rozrviązanie umowy

$ 11.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na wniosek LGD. Wtaz
z wnioskiem o rozwiązanie umowy LGD składa sprawozdanie zrealizacji LSR, o którym
mowa w $ 5 ust.1 pkt 23 lit. c umowy.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
prawomocnym wyrokiem sądu złoŻenia podrobionych, przerobionych lub
poświadczających nieprawdę dokumentów lub oŚwiadczeń, mających wpływ na
realizację LSR'

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
przez LGD zobowiązan, o których mowa w $ 5 ust 1 pkt 13 i 17.

Umowa ulega rczwięaniu w przypadku niewykonania pIzez LGD, pomimo
dwukrotnego wezwania dokonanego przęz Samorząd Województwa' co najmniej jednego

8.

9.

2.

J.

4.
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zezobowiązan,o którychmowaw $ 5 ust 1pkt 2-6,8-I2,15-16,18_29 i w $ 7 umowy
orazw przypadku dwukrotnęgo zastosowania postępowania określonego w $ 9.

5. Samorząd Województwa niezwłocznlę powiadamia LGD o rozwiązaniu umowy.

Postanowienia końcowe

s 12.

1. We wszelkich sprawach dotyczących umowy strony będą porozumiewać się w formie
pisemnej. KorespondencjazwiązarLazrealizacjąumowy przekazywana będzie do:

1) LGD na adres: Chrzanów, ul. Focha 3' 32-500 Chrzanów;

2) Zarządu Województwa na adres: ul. Racławicka 56,30-017 Kraków.

2" Strony zobowiązują się do powoływania się na numer umowy wraz z datą podpisania
umowy w prowadzonej między sobą korespondencji.

3. W przypadku, gdy LGD nie powiadomiła Zaruądu Województv,ta o zmianie swoich
danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną ptzez Zatząd
Województwa zgodnie z posiadanyml przez niego danymi, Strony uznają za skutecznie

doręczoną.

s 13.

1. Wszystkie Spory pomiędzy Zarządem Województwa a LGD wynikające Z umowy'
rozstrzygane będą przez sąd powszechny właŚciwy dla siedziby Zarządu Województwa.

z. W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy

aktów prawnych wymienionych w $ 1 oraz przepisy ustawy z dnta 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz.U. z20I4 r.,poz. I2I zpoźn.Zm.).

s 14.

1. W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy RLKS, umowa zawartajest pod
warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcta, zmtan w LSR
zapewniających otrzymanie w ramach oceny kazdego kryerium wyboru LSR co
najmniej minimalnej llczby punktów jeżelt została ona określona dla danego kryterium
w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS.

Ż. Do czasu spełnienia przęz LGD warunku, o którym mowa wust. 1, umowa nie rodzi

żadny ch skutków prawnych.
3. Do czasu akceptacji przez Zarząd Województwa zmian' o których mowa w ust. 1' LGD

nie moze ogŁaszaó naborów, o których mowa w $ 5 ust.1 pkt 9.
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Umowa została sporządzona w dwóch
egzemplarzu dla każdej ze stron umowy.

egzemplaruach po jednym

1s.

jednobrzmiących

p rłEŻ
t3p",p-,: nls

Jurzet

Ej?.l3.f..ł.Ę.$
Grurry ilzigłanla

na Jur?!'

Lokalna Grupir I)ziałirnia
ttPart nerst.ł-il na Jurzett
32-500 ChrzanÓw, ui' Fccha 3

NIP 628 2r6 r7 B3 BEG0N i20324942
Nr KRS 0C00262CE7

Zalączniki do umowy:

1. LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej;

2. Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdtazanie operacji
w ramach LSR;

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
4. Regulamin organu decyzyjnegol;
5. Kryteria wyboru operacji wraz Z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;
6' opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odpowiedzialności

pracowników biura LGD;
7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;
8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowychl;
9. Kryteria wyboru grantobiorc ów wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriówl.

Przypisy końcowe:

I Jężęli doĘczy
2 Skręślić punktjezeli nie dotyczy
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