
MOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZAC
TEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZS

00003-6933-UM1 I 10 014t 1

Zawarta w dniu 23 maja2016 r. w Gdańsku

pomiędzy:

Województwem Pomorskim
z siedzlbą w Gdańsku, ul. okopow a 2l l27, 80_8 1 0 Gdańsk
reprezentowan}.rn przez Zarząd Woj ewódzwa' w imieniu którego działają:
1) Mieczysław Struk- Marszałek Województwa Pomorskiego;
2) Ryszard Świlski - Członek ZzrządaWojewództwa Pomorskiego;

zw artym dalej,,Zarządem Woj ewództw a",

a

Stowarryszeniem TurysĘczne Kaszuby
z siedzibąw Kańuzach, ul. Klasztorna 1' 83_300 Kartuzy,
NIP 5891415678,
numer KRS 0000042123,
reprezentowanym przez:

1) Wojciech okroj - Prezes Zarządll;
2) Jaroslaw Zielonka - Wiceprezes Zarządu;

zwanym dalej ,,LGD",

razem zwanymi dalej ,,Stronami",

o następujqcej treści:

określenia i skróty

$L.
UŻyte w umowie o waruŃach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
pr Zez społ e czno ś ó, zlv anej dal ej,,umową'', okre ś |enia oznaczaj ą:
1) rozpotządzenie nr l303lŻ0l3 _ tozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr I303l20I3 z dnia 17 grudnia 2013 t. 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
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (wE) nr 108312006 (Dz.Urz.UEL 347 z20.12.2013 r., str. 320, zpoźn. zm.);

2) ustawa RLKS - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
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 na
Iata 201 4-2020 (Dz. U . poz. 349);

4) ustawa PS _ ustawę z dnla II lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
(Dz. U. poz.1146 zpóźn.m.);

5) ustawa EFMR _ ustawę z dnia o wspieraniu zrównowazonego rozwoju sektora
rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U.
13s8);

6) ustawa o ochronie danych osobowych _ ustawę z dnta 29 sierpnia t997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z20I4 t. poz. 1182 zpóźn. zm.);

7) PROW - Program Rozwoju obszarów Wiejskich nalata20l42020;
8) PO RYBY - Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze" nalata20l4-2020;
9) RPo - regionalny program operacyjny, o którym mowa w art. 2 pkt I7 lit. c ustawy

PS;
10) EFRROW _ Europejski Fundusz Rolny narzecz Rozwoju obszarów Wiejskich;
11) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
12) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
l3) EFS -Europejski Fundusz Społeczny;
14) LSR _ strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność;
15) RLKS- rozwój lokalny kierowany przez społecznośó;
16) wsparcie realizacji operacji w ramach LSR - wsparcie' o którym mowa w art. 35 ust. 1

lit. b rozporządzeniarc I303l20I3;
17) wsparcie na wdraŻanie ptojektów współpracy - wsparcie, o którym mowa w art. 35

ust. 1 lit. ctozpotządzenianr I303l20I3;
l8) wsparcie funkcjonowania LGD - wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. d i e

rozporządzenia nr 13 03 l20 13 ;

19) operacja - operację w rozumieniu art. 2 pkt.9 rozporządzenianr 130312013;
20) wniosek o przyznanie pomocy _ wniosek o udzielenie wsparcia, o którynr mowa w art.

35 ust. 1 lit. b rozporządzenia m I303l20I3, w tym równieŹ wniosek o
dofinansowanie;

21) projekt grantowy - projekt grantowy w rozumieniu art. 14 ust 5 ustawy RLKS;
22) oryan decyzyjrry - 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 określone w programie operacyjnym dla

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



Postanowienia ogólne

s2.
1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR,

która przewiduje tinansowanie w ramach programu/ów: Program Ronvoju obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020, ze środków funduszuiy: Europejskiego Funduszu
Rolnego na rzecz Ronvoju obszarów Wiejskich.

2. LSR wraz z załącznlkami w wersji papierowej stanowi załączntk nr 1 do umowy.

Termin i obszar realizacji LSR

s3.
1. LGD realizuje LSR w okresie od 2016 do 2023, na warunkach wynikających Z umowy'

ustawy RLKS, ustawy PRoWl, ustawy EFMRI ustawy PSl i innych właściwych
przepisów prawnych.

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

L.p Gmina

Część Gminy/

Dzielnica/

Osiedle

Powiat Województwo Program

I Chmielno cała gmina

wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020

Ż. Kartuzy cała gmina

miejsko-wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020

a
J. Przodkowo cała gmina

wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020

4. Prrvwidz cała gmina

wiejska

gdański pomorskie PROW 2014-2020

5. Sierakowice cała gmina

wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020

6. Somonino cała gmina

wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020



7. Stęryca cała gmina

wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020

8. Sulęczyno cała gmina

wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020

9. Zukowo cała gmina

miejsko-wiejska

kańuski pomorskie PROW 2014-2020

3. Liczba osób zamieszkałych na obszatze objętym LSR na dziert 31 grudnia 2013 r. wynosi
130 833 (słownie: sto trzydzieści Ęsięcy osiemset trzydzieŚcitrzy), wtym 0 (słownie:
zero) stanowi ludność miast zamieszkałychprzez więcej niz 20000 mieszkańców.

Srodki finansowe na realizację LSR

s4.
1. WysokoŚó środków ltnansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

w ramach:

1) PROW ustala się na: 3.750.000'00 euro (słownie euro: trzy miliony siedemset
pięćdziesiąt tysięcy 00/100), w tym: 2.386.125,00 euro (słownie euro: dwa miliony
trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia pięć 00/100) ze środków
EFRROW, co przy kursie 4 złlęuto stanowi odpowiednio 15.000.000'00 zł w tym
9.544.500'00 zł (słownie złotych: dziewięć milionów pięćset czterdzieści cztery
tysiące pięćset 00/100)2;

2) ie_--_€ufe+
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Ż. Wysokośó Środkow finansowych na wsparcie na wdraŻante projektów współpracyl do

2018 roku, w ramach:

1) PROW ustala się na: 75.000,00 euro (słownie euro: siedemdziesiąt pięć Ęsięcy
00/100), co przy kursie 4 złleuro stanowi 300.000'00 zł (słownie złotych: trzysta
tysięcy 00/10b) z udziil'emśrodków EFRRoW2;



1
J.

4.

2)

EFMR_.
Wysokość Środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na:

662.500'00 euro (słownie euro: sześćset sześćdziesiąt dwa Ęsiące pięćset 00/100), co
przy kursie 4 złleuro stanowi 2.650.000'00 zł (słownie złotych: dwa miliony sześćset
pięćdziesiąt Ęsięcy 00/100).

Wsparcie realizacjt operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdrtzanie projektow
współpracy będzie udzielane zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą
PRoWl, ustawą EFMRI, ustawą PSl oTaz umową w ramach dostępnych środkow
określonych w ust. 11, zgodnie z planem finansowym określonym w LSR, na podstawie
odrębnych umów.

5. Wsparcie na funkcjonowanie LGD będzie udzielanę w ramach programu PRoW 2014-
2020Ześrodków/ffi(niepotrzebneskreślić)pochodzących
z funduszu EFRROW zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą PROWI,
ustawą EFMRI, ustawą PSl oraz umową do wysokości określonej w ust. 3, na podstawie
odrębnej umowy.

Zobowiązania Stron

$5.
l. LGD zobowtązuje się do:

1) osiągnięcia wynikających z LSR celów i wskaŹników;

2) zorgafIlzowania nie później niŻ 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania w okresie
realtzacjt operacji biura LGD spełniającego następujące warunki:

a) wyposażenie w tęlefon z dostępem do sieci telekomunikacyjnej,

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

c) zagwarantowanie 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 przyznanie pomocy przyczynia1ących się do rcaltzacjt LSR oraz wyników tych
naborów;

4) zapewnienia obecnoś ct 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, dotadztwa wzakresie
przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje
realtzu1ące cele LSR;



8)

e)

6)

/)

t0)

11)

r2)

13)

r4)

1s)

pIowadzenia na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru lub
oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa otaz przedmiotu doradztwa,
w tym nazry proglamu' w zakresie którego udzielono doradztwa, a także naboru'

którego dotyczy i numeru zawartejt,-o*y';

przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 6 wtaz
z wnioskami o przyznanie pomocy otaz dokumentacją potwierdzającą dokonanie
wyboru operacji, zgodnie z afi.23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa
w $7;

rozpowszechniania informacj i o zas adach pr Zy znaw ani a pomo cy na r edrizację operacj i
w ramach LSR;

ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR,
zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie
operacji w ramach LSR, stanowiącym załączntk nr 2 do umowy, po wczeŚniejszym
uzgodnieniu tęrminu tego naboru z Zarządem Wojewodztwa, zgodnie z afi. 19 ustawy
RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wsparcie real.izacji operacji w ramach
LSR;

terminowego oraz prawidłowego przeprowadzanta postępowania w sprawie wyboru
operacji realizujących cęle LSR, zgodnie z art. 27 - 23 ustawy RLKS, w tym
dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl, zgodnie Z wymogami określonymi
w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS;
stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach
LSR, stanowiących załącznlk nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzyjnego,
stanowiące go załącznik nr 4 do umowyl oraz kryteriów wyboru operacj i wtaz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiącychzaŁączn7k nr 5 do umowy;
podawania do publicznej wiadomoŚci, w szczegolności poprzez zamieszczenie na
stronie intemetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grantów ze
wskazaniem zadanktóre realizują', a takze protokołu z posiedzeń olganu decyzyjnego
dotyczących oceny i wyboru operacji lub grantobiorcówl zawierających informację
o wyłączeniach w zwtązku z potencjalnym konfliktem interesów;

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

wykonania zalecen z kontroli realizacji LSR, o ktorych mowa w art. 8 pkt 1 ustawy
PRoWl' aft' 22 i 23 ustawy PSl, art. 27 ust. 1 pkt 1 ustawy EFMR' oraz zalęcen
mających na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, o których mowa w $ 6

pkt 2 umowy;

zatrudniania pracowników o kwalifikacjach nie niższych niz określone w opisie
stanowisk, o ktorych mowa w załączniku nr 6 do umowy, atakŻe szkolenia członków
organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem określonym
w załącznikurlr 7 do umowy;

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

6

16)



17) poddania się ocenie efektywności realtzacji LSR w terminie .uq .znaczonym przez
Zarząd Województwa otaz w przypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny
zrealizowania programu naprawczego opracowanego przęz LGD 1 zatwierdzonego
przezZarząd Województwa w terminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, których
przedmiotem jest wykonywanie obowiązków związanych z funkcjonowaniem biura,
osób świadczących odpłatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegających się
o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub będących członkami organu
decyzyjnego;

19) przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru i realizacji LSR, w tym
dokumentacjt związanych z oceną' wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje
lub zadania słlżące osiągnięciu celu projektu grantowego' ora, wersji archiwalnych
ogłoszeń o naborze wniosków, nie krócej ntŻ do 31 grudnia 2028 roku;

20) poinfotmowania Zarządu Województwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 19, jeżeli dokumenty
przechowywane Są poza siedzibą LGD oraz poinformowania Zarządu Województwa
o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, w terminie 14 dni od dnia
zaistnienia tej zmiany ;

27) utrzymywania składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji
poszczego|nych sektorów, która podlegała ocenie na etapie wyboru LSR;

22) zapewnienia na poziomie podejmowania decyzji aby władza publiczna - określona
zgodnie z przepisami krajowymt ant Żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49oń

praw głosu zgodnie zbrzmieniem art. 32 ust. 2lit.b rozporządzenia I303l20I3;

23 ) monitorowania realtzacji LSR' w szczególno ści poprzez:

a) monitorowanie wskazników realtzacji celów LSR oraz przedsięwzięć,

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

c) składanie Zaruądowt Województwa do dnia 31 stycznia kazdego roku realizacji
LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu
udostępnionym ptzez Zarząd Województwa, a w przypadku pierwszego roku
realłzacji LSR - w terminie wskazanym przezZaruąd Województwa;

24) podawanta do publicznej wiadomoŚci, w szczególności popIzęZ niezwłocznę
zamieszczanie na stronie internetowej LGD:

a) LSR:

b) aktualnego zestawienia rzeczowo - finansowego z realizowanych przez LGD
operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania Środkow finansowych,
o których mowa w $ 4 ust. 3'

c) umowy ramowej,

d) statutu LGD,

e) listy członków LGD,



f) 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 wdrażanie operacji
w ramach LSR;

25) niezwŁocznego informowanta Zarządu Województwa o okolicznoŚciach mogących
mieć wpływ na wykonanie umowy oraz ntezwłocznego powiadamianta Zarządu
Województwa o zmtanie swoich danych zawartych w umowie;

26) współptacy z Krajową Siecią obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 55 ustawy
PROW1 oraz Komitetami Monitorującymi PROW1' Po RYBYl lub RPol,
w szczegolnoŚci w zakresie ptzekazywania informacji dotyczących realizacji LSR;

27) składania Zarządowl Wojewodztwa harmonogramu realizacji planu komunikacji,
w terminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR, na rok następny,

aw przypadku pierwszego roku realtzacji LSR - w terminie jednego miesiąca od
daĘ zawarcia niniejszej umowy lub, w przypadku LSR wybranych warunkowo,
najpóźniej w dniu złożenia poprawionej LSR, a takŻe wprowadzenia w nim zmian
wynikających z oceny, o której mowa w s 6 pkt 1 umowy;

28) stosowania wytycznych, o ktorych mowa w aft. 8 ust. 2 ustawy PROWI, art.2J ust. I

pkt 2 ustawy EFMRT orazw art. 7 ustawy PSI;

29) udzieIania wszelkich informacji związanych z realizacją LSR na kuŻdę wezwanie
Zarządu Województwa.

Ż. W przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR realizację projektów grantowych, LGD
zobowląnĄe się stosować do oceny i wyboru grantobiorców procedury wyboru i oceny
grantobiorców w ramach projektów grantowych' stanowiące załącznik nr 8 do ,'rno*y'
oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów,
stanowiące załączniknr 9 dollmowy.'

$6.
Zarząd Województwa zobowiązuje się do:

1) dokonywania oceny racjonalności harmonogramu' o którym mowa w $ 5 ust. 1 pkt 27

umowy' w szczegolności poprzezweryftkację adekwatności działan komunikacyjnych
do wskaŹników realizacji tych działan, a takŻe adekwatności planowanych efektów
działan komunikacyjnych do budzetu tych działań, w terminie 14 dni od jego złożęnia
przez LGD;

2) plzeprowadzania analtzy sprawozdań, o których mowa w $ 5 ust. 1 pkt 23 lit. c

umowy' polegającej na weryfikacji zgodnoŚci danych zawartych w tych
sprawozdanjach z LSR, umową oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30 dni od
dnia złoŻęnia. Po uzyskaniu wyjaśnień od LGD w zakresie informacji zawartych
w tych sprawozdaniach, Zarząd WojewództwamoŻe wydać LGD zalecenia mające na
celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, z podaniem terminu ich wdrożenia;



5)

6)

7)

3) dokonywania oceny zmian umowy' o które wnioskuje LGD, biorąc pod uwagę
racjonalność i zasadność tych Zmlan, atakże warunki, o których mowa w $ 10;

4) Wznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywności realizacji LsR, o której
mowaw$5ust. 1pkt17;

zatwrudzania opracowanego przez LGD programu naprawczego w przypadku
uzyskania negatywnego wyniku oceny efektywnośct realizacji LSR, o której mowa
w$5ust.1pkt17;
przeprowadzanta kontroli w LGD nte rzadzi€1 niż raz w roku w celu potwierdzenia
wykonywania przez LGD zobowtązań określonych w $ 5, w zakresie określonym
pr zez Zar ząd Woj ewó dztwa;
informowania LGD o wysokości dostępnych środków finansowych w przeliczeniu na

złote w ramach procedury uzgodnienia tetminu naboru, o której mowa w $ 5 ust. 1 pkt
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 ltnansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład
środków publicznych.

weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzającej
dokonanie wyboru operacji, o których mowa w $ 5 ust. 1 pkt 7, zgodnie z art.23 ust.
2-5 i7 ustawy RLKS i zasadamt określonymi w $ 7 umowy.

$7.
Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy i do współpracy z Agencją
RestrukturyzacjiiModernizacji Rolnictwal, mającej na celu zapewnienie właściwej obsługi
oraz monitorowania postępowania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach
RPol, PROW' lub Po RYBY 2014-20201dotyczącej w szczególności:

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

2) oceny zgodności operacji Z plogramem w ramach, którego przewiduje się realizację
LSR;

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

4) oceny warunków udzielania wsparcia na operacje Iub zadania słuzące osiągnięciu celu
projektu grantowegol realizowane w ramach LSR;

5) udostępniania LGD danych z aplikacji wspierającej obsługę wniosków o udzielęnie
wsparcia i wniosków o płatnośó, m.in. w zakresię danych dotyczących wysokości
dostępnych środków;

6) gromadzenia i przekazywania danych zwlązanych z realtzacją powierzonych zadan
LGD, Ze szczegolnym uwzględnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD
w zakresie danych, które nie będą dostępne dla Zarządu Województwa lub Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa' w tym w ramach aplikacji, o której mowa
w pkt 5.

8)



Wykonanie umowy

$8.
1. Jezeli do 31 grudnia2}l8 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 20% poziomu kazdego zę wskaźn1ków produktu, który został

przewidziany do realizacji w latach 2016 - 2018, aw przypadku gdy LSR przewiduje

finansowanie w ramach RPo dodatkowo nie osiągnie 85oń wartości wskaŹników

produktu ujętych w Ramach Wykonania, przewidztanej do osiągnięcia do końca 2018

roku lub
2) nie wykorzysta co najmniej 20oń środków finanso\^ych plzeznaczonych na wsparcie

realizacji 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,

- 20% środków finansowychnarealizację LSR na utworzenie miejsc pracy'

b) w ramach PO RYBY dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

- 20% środków finansowych na realizację LSR na utworzenie/utrzymanie

miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw

- kwota określona w s 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obnizęniu

o 10 oń otaz o róznicę pomiędzy poziomem wykorzystania środków finansowych

przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

proglamu' okreŚlonym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzystania środków

finansowychprzeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach

danego programu.

2. JeŻelt do 31 grudnia2)Zl roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 85% poziomu kazdego zę wskaźnlków produktu, który został

przewidztany do realizacji w LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

w ramach RPo nie osiągnie ponadto I00% wartości wskaŹnikow produktu ujętych

w Ramach Wykonania,przewidztanej do osiągnięcia do końca 2021 roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 50% środków finanso\^ych przeznaczonych na wsparcie

realizacji 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 finansowych na realizację LSR na utworzenie miejsc pracy

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

- 50% Środków finansowych na realizację LSR na utworzenie/utrzymanie

miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw

obnizeniu o 30oń ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych

przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

programu.
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3. Jeżelt do 31 grudnia2078 roku LGD:

1) osiągnie poziom co najmniej 50oń kaŻdego zę wskaŹników produktu, który został
przewtdziany do realizacji w latach 2016 - 2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach RPO dodatkowo zrealizuje w co najmniej 85%, wskazniki
ujęte w Ramach Wykonania;

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

a) 20%o środków finansowych narealizację LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym i

b) 40oń środków finanso!\rych narea|tzację LSR na utworzenie miejsc pracy oraz

3) zrealtzuje zobowtązania określone w niniejszej umowie

- kwota określona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu możę zostac
podwyzszona maksymalnie o kwotę stanowiącą 2)%okwoty środków, o których mowa
w $ 4 ust. 1 umowy' o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego programu -
proporcj onalnie do potrzeb zgło szony ch pr zez LGD.

4' Postanowienia zawarte w ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku gdy LSR przew.iduje

finansowanie w ramach PO RYBY.
5. Przy ustalaniu poziomu wskaŹników, zgodntę z ust. 1, 2 i 3 pod uwagę brane będą

operacje, dla których płatność została wypłacona beneficjentowi odpowiednio do
3 1 grudnia 2018 roku i do 3 1 grudnia 2021 roku.

$9.
Srodki finansowe na wsparcie funkcjonowania LGD, określone w $ 4 ust. 3 ulegają

obnizeniu o 5%o w przypadku gdy:

1) pomimo wezwania dokonanego przęz Zarząd Województwa LGD nie wykona,
w danym postępowaniu w sprawie wyboru operacji, zobowiązania, o którym mowa 6

5 ust. I pkt 7 umowy:
2) LGD nie wykona zobowiązania, o którym mowa $ 5 ust. 1 pkt 14 umowy.

Zmiana umowv

s 10.

1. Z zasttzęŻeniem przepisów niniejszego paragrafu umowa moŻe byó zmieniana na
wniosek kaŻdej ze Stron.

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

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

3) niedotrzymanie zobowiązań określonych w umowie;
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4) Zmnię.iszenie na wniosek LGD Środkow zaplanowanych do finansowania realtzacjt

LSR do końca 20i8 i 2021 rcku w budzecie LSR, określonych w zaŁącznlku nr 1 do

umowy;

5) zmniejszenie liczby punktów otrzymanych ptzez LGD w poszczególnych kryteriach

w ramach oceny LSR.

4. Zmiana kryteriów wyboru operacji odbywa się zgodnie z zasadami zmtany kryteriów,

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

Kryeria wyboru operacji zawierają niebudzący wątpliwości interpretacyjnych

szczegołov,1l opis wyjaśniający ich znaczęnię oraz sposób oceny.

5. Zmiana kryteriow wyboru grantobiorców odbywa się zgodnie z zasadami zmiany

kryteriów' o których mowa w załączntku nr 9 do umowy, a takŻe z zachowaniem ich
mierzalności. Kryteria wyboru grantobiorców zawierają niebudzący wątpliwości

interpretacyj nych szczegółowy opis wyjaśniający tch znaczęnlę oraz sposób oce.'y'.

6. Zmtana:

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

decyzyjnego LGD;
2) dotyczącazałącznlkow nr 2-9 do umowy

- nie wymagazmtany umowy.

7. Zmtany, o których mowa w ust. 6, wymagająkaŻdorazowego poinformowanlaZarządu
Województwa. Zmianę uznaje się za uzgodnioną, jeŻeli w ciągu 30 dni od

poinformowanta Z'arządu Wojewodztwa nie vqttazi on sprzeciwu na proponowane

zmiany.
8. Przepisy ust. 7 nie dotyczą wprowadzaniazmianna wniosek Zarządu Województwa.
9. Kolejny wniosęk o zmianę umowy LGD mozę przedłoŻyc po otlzymaniu stanowiska

Zarządu Wojewodztwa w przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po upływie

30 dni od dnia przekazania poprzedniego wniosku.
10. W przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPo Zę środków

finansowych pochodzących zEFS lub EFRR, Zarząd Województwa zastrzega sobie

prawo do zmiany umowy w zakresie obnizenia kwot, o ktorych mowa w $ 4 ust. I i 3

w przypadku, gdy, w związku z nięzręa|izowaniem celów pośrednich określonych
w Ramach Wykonania, nastąpi obniżenię środków finansowych przeznaczonych na

realizację osi priorytetowej dedykowanej RLKS, w ramach której realizowana jest dana

LSR.

l.

Ronviązanie umowy

$ 11.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na wniosek LGD. Wraz
z wnioskiem o rozwiązanie umowy LGD składa sprawozdanie zrea|tzacji LSR, o którym

mowa w S 5 ust.1 pkt 23 Lit. c umowy.

Umowa ulega rozwtązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
prawomocnym wyrokiem sądu złożęnia podrobionych, przerobionych lub

2.
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a
J.

Ą.

poświadczających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na

realizację LSR.

Umowa ulega rozwtązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
przez LGD zobowiązań, o których mowa w $ 5 ust 1 pkt 13 i I7.

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

zezobowtązan,o którychmowaw $ 5 ust 1pkt 2-6,8-72,15-16,18-29i w $ 7 umowy
otaz w przypadku dwukrotnego zastosowania postępowania określonego w $ 9.

Samorząd Województwa niezwłocznie powiadamia LGD o rozwiązaniu umowy.

Postanowienia końcowe

s 12.

We wszelkich sprawach dotyczących umowy strony będą porozumiewać się w fbrmie
pisemnej. Korespondencja zwtąZana Z realizacją umowy przekazywana będzie do:

1) LGD na adres: Kartury, ul. Klasztorna 1, 83-300 Kartuzy;
2) Zarządu Województwa na adres: Gdańsk, ul. Okopowa21127r 80-810 Gdańsk.

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

W przypadku, gdy LGD nie powiadomiła Zarządu Województwa o zmtanię swoich
danych zawattych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zarząd
Województwa zgodnie zposiadanymi przez niego danymi, Strony uznają za skutecznie
doręczoną.

$ 13.

Wszystkie Spory pomiędzy Zarządem Województwa a LGD wynikające Z umowy,
rozstrzygane będą pIzez sąd powszechny właściwy dla siedziby Zarządu Województwa.

W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczegolności zastosowanie przepisy
aktów prawnych wymienionych w $ 1 oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
Kodeks cywilny (Dz.U. z2014 r.,poz.I2I zpoźn.zm.).

$ 14.

W przypadku, o którym mowa w aft. 11 ust. 4 ustawy RLKS, umowa zawartajest pod
warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia, zmtan w LSR
zapewniających otrzymanie w ramach oceny kazdego kryterium wyboru LSR co
najmniej minimalnej |tczby punktów jeżelt została ona określona dla danego kryterium
w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS.
Do czasu spełnienia przez LGD warunku, o którym mowa wust. 1, umowa nie rodzi
żadny ch skutków prawnych.

5.

Ż.

t.

-).

1.

2.

1.

2.
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J. Do czasu akceptacji przez Zarząd Województwa zmtan o których mowa w ust. 1, LGD
nie moze ogłaszac naborów, o których mowa w $ 5 ust.1 pkt 9.

$ ls.
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym
egzemp|arzu dla każdej ze stron umowy.

ZARZĄD woJEwoDZTwA LGD

:ffi WICEPREZES

Załączniki do umowy:

1. LSR wraz z załączntkami w wersji papierowej;

2. Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie
w ramach LSR;

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;
4. Regulamin organu decyzyjnegol;
5. Kryteria wyboru operacji wTaZ z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów;
6. opisy stanowisk precyzu1ące podział obowiązków i zakres odpowiedzialnoŚci

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

Przypisy końcowe:

t Jezeli dotyczy
2 SkreŚlić punktjeżeli nie dotyczy
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