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pomiędzy:

Woj ewó dztwem Świętokrryskim
z siędzibą w Kielcach,
reprezentowanym przez Zarząd Woj ewo dztw a, w imieniu które g o działają:
1) Adam Jarubas - Marszałek Wojewó dztwa Świętokrryskiego;
2) Piotr Żołądek - Czlonek Zarządu Woj ewó dztwa Świętokrryskiego ;

zwanym dalej ,,Zarząd,em Woj ewództwa",

a

Stowa rryszeniem Lo kalna Grup a Działania rrKrzemienny Krą g",
z siędzibą w Bałtowie,
Bałtow 55,27 -423 Bałtów
NIP 661232010l,
numer KRS 0000313678,
r epr ezento wanym pt zez;

1) Tomasz Mroczek - Wiceprezes Zarządu;
2) Robert Burda - Skarbnik

zwanymdalej ,,LGD",

razęm zwanymi dalej ,,Stronahi",

o następujqcej treści:

Określenia i skróty

1.

UĄĄe w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność, zwanej dalej ,,umową", określenia oznaczają:
l) rozporządzenie nr l303l20l3 - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

nr 130312013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznogo, 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, Europej skiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz.Urz. UE L 347 z20.12.2013 r., str. 320, zpóźn.zm.);



2) ustawa RLKS - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udzińem
lokalnej społeczności @z. U. poz. 378);

3) ustawa PROW - ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiej skich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozrvoju
Obszarów Wiejskich w ramach Progamu Rozrłoju Obszarów Wiejskich na lata
20 I 4-2020 (Dz. U. poz. 3 49);

4) ustawa PS - ustawę z dnia 1l lipca 2014 r. o zasadach realizacji prognmów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
@zU.poz. l|46 zpóźn. zm.):

5) ustawa EFMR - ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównowżonego rozwoju
sektora rybacki ego z ńzińem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz, U. poz. 1358);

6) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawę z dńa 29 sierpnia 1997 t. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z20l4 r. poz. l|82 z późn. nn.);

7) PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich nalata2074-2020;
8) PO RYBY - Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze" nalata2074--2020;
9) RPO - regionalny progTam operacyjny, o którym mowa w art,2 plć- 17 lit. c ustawy

PS;
10) EFRROW - Europej ski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszmów Wiejskich;
1 1) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki;
12) EFRR - Europejski Frrndusz Rozwoju Regionalnego;
13) EFS - Europejski Fundusz Społeczny;
14) LSR - strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczrrość;
15) RLKS- rozwój lokalny kierowarry przez społecznośó;
16) wsparcie rcalizacji operacji w ramach LSR - wsparcie, o którym mowa wart.35

ust. 1 lit. b tozpotządzeńa nr 130312013;
17) wsparcie na wdrżanie projektów współpracy - wsparcie, o którym mowa w ań. 35

ust. l lit, c tozporządzenianr 130312013;
18) wsparcie funkcjonowania LGD - wsparcie, o którym mowa w art. 35 ust. l lit, d i e

r ozp or ządzeńa nr 1 3 03 l 20 l 3 ;

19) operacja - operację w rozumieniu art. 2 pkt.9 rozpotządzenia m 130312013;
20) wniosek o przymanie pomocy - wniosek o udzielenie wsparcią o klórym mowa

w art. 35 ust. l lit. b tozpotządzeńa nr 130312013, w tym również wniosek
o dofinansowanie;

21) projekt grantowy - projekt grarrtowy w rozumieniu art. 14 ust 5 ustawy RLKS;
22) organ decyzyjny - organ do którego właściwości należą zadania, o llórych mowa

w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
23) Ramy Wykonarria - cele pośrednie i końcowe określone w programie operacyjnym

dla danej osi priorytetowej/priorytetu, o których mowa w art. 22 rozporządzeńa
nr 1303/2013.

Postanowienia ogólne

§2.
1. Umowa okeśla prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR,

która przewiduje finansowanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na
|lta 201Ł2020, ze środków funduszr:/y: Europejski F'undusz Rolny Da tzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich

2. LSRwtaz z załącznikami w wersji papierowej stanowi załącznik nr l do rrmowy.



Termin i obszar reallzacji LSR

3.

1. LGD realizuje LSR w okresie od 2016 do 2023, na warunkach wynikających z umowy,
ustawy RLKS, ustawy PROWI, ustawy EFMR' ustawy PSl i innych właściwych
przepisow prawnych.

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

L.p. Gmina

Część Gminy/

Dzielnica/

Osiedle

Powiat Województwo Program

1 Bałtow cńa gmina ostrowiecki świętokrzyskie PRoW
20I4-2020

ż. Bodzechów cała gmina ostrowiecki świętokrzyskie PRoW
ż0I4-2020

3. Cmielów cała gmina ostrowiecki świętokrzyskie PRoW
20l4-2020

4. Kunów cała gmina ostrowiecki świętokrzyskie PRoW
20I4-2020

5. Chotcza cała gmina lipski mazowieckie PRoW
20I4-2020

6. Lipsko cała gmina lipski mazowieckie PRoW
20l4-2020

7. Rzeczniów cała gmina lipski mazowieckie PRoW
20I4-2020

8. Sienno cała gmina lipski mazowieckie PRoW
20l4-2020

9. Solec nad
Wisłą

cała gmina lipski mazowieckie PRoW
20l4-2020

Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych
3l grudnia 2013 r. wynosi 64 887 (słownie:
osiemdziesiąt siedem), w tym 0 (słownie: zero)
przez więcej niż 20000 mieszkańców"

na obszarze objętym LSR na dzień
szesódziesiąt cztery tysiące osiemset
stanowi ludność miast zamieszkałych

Środki finansow na realizację LSR

4.

Wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR
w ramach:



ż.

1) PROW ustala się na: 2 000 000 euro (słownie euro: dwa miliony), w tym: l272 600

euro (słownie euro: jeden milion dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset)

ze środkow EFRROW, co przy kursie 4 złlevo stanowi odpowiednio 8 000 000 zł
w tym 5 090 400 zł (słownie złotych: pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy
czterysta)z;

ż) iHł+rO.

ur+yffi

a)

ffi;
b)

M.
Wysokość środków finansowych na wsparcie na wdrażanię projektow współpracyl

do 2018 roku, w ramach:

1) PROW ustala się na: 40 000 euro (słownie euro: cztetdzieści tysięcy), co przy kursie
4 złlęwo stanowi 160 000 zł (słownie złotych: sto sześódziesiąt tysięcy)
z udziałem środków EFRROW2;

2)

EFD4R2.

Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na: 462 500

euro (słownie euro: czterysta sześcdziesiąt dwa tysiące pięćset) ) co przy kursie 4 złleuro

stanowi 1 850 000 zł (słownie złotych:jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy)

Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdrażanie projektów

współpracy będzię udzielane zgodnie z warunkami określonymi ustawą RLKS, ustawą

PROWI, ustawą EFMR', ustawą PSl oraz umową w ramach dostępnych środków

określonych w ust. 1-2 , zgodnie z p|anem finansowym określonym w LSR, na podstawie

odrębnych umów.

Wsparcie na funkcjonowanie LGD będzie udzięlane w ramach programu PROW
ze-iredkóvr l z udzińęm środków 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.

3.

4.

5.



1.

Zobowi ązania Stron

5.

LGD zobowiązuje się do:

1) osiągnięcia wynikających z LSR celow i wskaźnikow;

2) zorganlzowania nie poźniej niż 30 dni od zawarcia umory otaz 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 komputerowy z dostępem do sieci Internet;

c) zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej
z wyborem operacji lub grantobiorcówl, zgodnie zpostanowieniami ustawy

o ochronie danych osobowych;

3) stworzenia lub utrzymania strony internetowej i systematycznej aktualizacji
umieszczonych na niej informacj i dotyczących LGD, LSR, naborów wniosków
o przyznanie pomocy ptzyczyniających się do realizacji LSR oraz wyników tych
naborów;

4) zapewnienia obecności przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach
pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biurze LGD oraz na stronie

internetowej LGD informacji o czasię pracy tego biura;

5) bezpłatnego świadczenia przęz pracownikow biura LGD, doradztwa w zakresie

przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na operacje

realizujące cele LSR;

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

oświadczeń podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa,

w tym nazry programu, w za\<ręsie którego udzielono doradztwa, a takżę naboru,

ktorego dotyczy i numeru zawartej umowyl;

7) przekazywania Zarządowi Województwa ewidencji, o ktorej mowa w pkt. 6 wraz

z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonanie

wyboru operacji, zgodnię z art. 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mowa

w7;
B) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizację 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 wdrażanie

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

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

RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach

LSR;

10) terminowego oraz prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru

operacji realizujących cele LSR, zgodnie z art. 21 23 ustawy RLKS, w tym



dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl, zgodnie z wymogami określonymi

w art. 17 ust. 2 ustawy RLKS;
11) stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach

LSR, stanowiących zńącznik nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzvjnego,
stanowiącego załącznik nr 4 do umowyl oraz kryteriów wyboru operacji wraz
z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiących załącznik nr 5 do umowy;

12) podawania do publicznej wiadomości, w szczegolności poprzez zamięszczęntę

na stronie internetowej LGD, listy wybranych i niewybranych operacji lub grantów

ze wskazaniem zadań które realizująl, a także protokołu z posiedzeń organu

decyzyjnego dotyczących oceny i wyboru operacji lub grantobiorców| zawierających

informacj ę o wyłą czeniach w związku z potencj alnym konfl iktem intere sów;

13) umozliwienia przeprowadzania kontroli LGD w zahęsie wyboru i realizacji LSR,
wtym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl przęz LGD, przez

przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych upowaznionych do takich
kontroli;

la) wykonania zaleceń z kontroli ręalizacji LSR, o których mowa w art. 8 pkt 1 ustawy

PROWI, art.22 i 23 ustawy PS', art.27 ust. 1 pkt 1 ustawy EFMRI oraz zaleceń
mających na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, o których mowa
w 6 pkt} umowy;

15) zatrudniania pracownikow o kwalifikacjach nie niższych niZ określone w opisie

stanowisk, o których mowaw załączniku nr 6 do umowy, atakże szkolenia członków
organu decyzyjnego i pracownikow biura LGD zgodnie z planem określonym
w załączniku nr 7 do umowy;

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

17) poddania się ocenie efektywności realizacji LSR w terminie Wznaczonym przez

Zarząd Wojewodztwa oraz wptzypadku uzyskania negatywnego wyniku tej oceny

zręa|izowania programu naprawc zego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego

przez Zaruąd Wojewo dztwa w terminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawrych, których
przedmiotem jest wykonywanie obowiązkow związanych z funkcjonowaniem biura,

osób świadczących odpłatne doradztwo na rzęcz podmiotów ubiegających się

o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub będących członkami organu

decyzyjnego;

79) przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru i rea|izacji LSR, w tym
dokumentacji związanych z oceną, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje
Iub zadania służące osiągnięciu celu projektu grantowegol oraz wersji archiwalnych
ogłoszeń o naborze wniosków, nie krócej niz do 31 grudnia2028 roku;

20) poinformowania Zarządu Województwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 19, jeże|i dokumenty

przechowywane są poza siedzibą LGD oraz poinformowania Zarządu Wojewo dztwa

o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia tej zmiarry ;



2I) utrzymywania składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji
poszczęgolnych sektorów, która podlegała ocenie na etapie wyboru LSR;

2ż) zapewnienia na poziomie podejmowania decyzji aby wŁadza publiczna - określona

zgodnie z przepisami krajowymi ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49%

praw głosu zgodnie zbrzmięniem art.32 ust. 2 lit. b rozporządzenia l303l20l3;

2 3 ) monitorowania reaIizacj i L SR, w szczególno ści poprzez:

a) monitorowanie wskaźników rea|tzacji celów LSR oraz przedsięwzięć,

b) opracowanie i udostępnienie beneficjentom w szczegóIności na stronie

internetowej LGD formularza ankiety monitorującej na potrzeby rnonitorowania

realizacji LSR,

c) składanie Zarządowi Województwa do dnia 31 sĘczniakażdego roku rea|izacjt

LSR sprawozdania z rcalizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu

udostępnionym przez Zarząd Wojewodztwa, a w przypadku pierwszego roku
reaIizacji LSR - w terminie wskazanymprzęzZarząd Wojewodztwa;

24) podawania do publicznej wiadomości, w szczegóIności poprzęz niezwłoczne
zamięszczanię na stronie internetowej LGD:

a) LSR;

b) aktualnego zestawięnia rzęczowo - finansowego z ręalizowanych 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 członków zarządu lub organu decyzyjnego LGD,

g) regulaminu organu decyzyjnego LGDI,

h) informacji, o których mowa w art. 21 ust 5 pkt 2 ustawy RLKS;

i) harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanię operacji

w ramach LSR;

25) niezwłocznego informowania Zarządu Województwa o okolicznościach mogących

miec wpływ na wykonanie umowy oraz niezwłocznego powiadamiania Zarządu

Wojewo dztwa o zmianie swoich danych zawartych w umowię;

26) współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o ktorej mowa w art. 55 ustawy
pRoW' oraz Komitetami Monitorującymi PROW', PO RYBY' lub RPOI,

w szczególności w zakresie przekazywania informacji dotyczącychrealizacji LSR;

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

aw przypadku pierwszego roku realizacji LSR - w terminie jednego miesiąca od daty

zawarcia niniejszej umowy tub w przypadku LSR wybranych warunkowo najpożniej

w dniu złożenia poprawionej LSR, atakże wprowadzenta w nim zmian wynikających

z ocęny, o ktorej mowa w 6 pkt 1 umowy;



28) stosowania wytycznych, o których mowa w art. 8 ust. 2 ustawY PROWI , vfi. 27 ust. I

pktżustawy EFMRI orazw art. 7 ustawy PSl;

29) udzielania wszelkich informacj i związanych z rea|izacją LSR na kaŻde wezwanie

Zarządu Województwa.

2. W przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR rcalizację projektow grantowYch, LGD

zobowią zuje się stosowaó do oceny i wyboru grantobiorców ProcedurY wYboru i ocenY

grantobiorców w ramach projektów grantowych, stanowiące zŃącznik nr 8 do umowYl

oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmianY krYteriów,

stanowiące zŃącznik nr 9 do umowy.l

6.

Zarząd Wojewo dztwa zobowiązuje się do:

1) dokonywania oceny racjonalności harmonogramu, o którym mowa w 5 ust. 1 PktŻ7
umowy, w szczególności poprzez weryfikację adekwatności działań komunikacYjnYch

do wskaźników realizacji tych dziaŁafi, a także adekwatnoŚci planowanYch efektów

działańkomunikacyjnych do budzetu tych działai, w terminie 14 dni od jego złoŻenta

przez LGD;

2) przeprow adzania analizy sprawoz dań, o ktorych 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 dnia złożęnia. Po uzyskaniu wyjaśnień od LGD w zakłęsie informacjt zawartYch

w tych sprawozdaniach, Zarząd Wojewo dztwa może wydaĆ LGD zalecenia mające

na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, Z Podaniem terminu

ich wdrożet\a;

3) dokonywania oceny zmian umowy, o ktore wnioskuje LGD, biorąc pod uwagę

racjonalność i zasadność tych zmian, atakżę warunki, o których mowa w 10,

4) Wznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywności realizacji LSR, o której

mowaw 5ust. l pkt17;

5) zatwierd zalla opracowanego przez LGD programu naprawc zęgo w PrZYPadku

uzyskania negatywnego wyniku oceny efektywności realizacji LSR, o ktorej mowa

w 5 ust. l pkt 17;

6) przeprowadzania kontroli w LGD nie rzadziej niż taz w roku w cęlu Potwierdzenia
wykonywania przęz LGD zobowiązah ol<reślonych w 5, w zakresie okreŚlonYm

pr zez Zar ząd Woj ewo dztw a;

7) informowania LGD o wysokości dostępnych środków finansowych w Przeliczeniu
na złotę w ramach procedury uzgodnienia terminu naboru, o ktorej 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 beneficjentow będącYch

jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowY wkład

środków publicznych.



8) weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzającej
dokonanie wyboru operacji, o których mowa w 5 ust" 1 pkt 7, zgodnie
zart.23 ust. 2-5 i 7 ustawy RLKS i zasadami 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 2014-2020| dotyczącej w szczególności:

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 programem 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 grantowegol realizowane w ramach LSR;

5) udostępniania LGD danych z aplikacji wspierającej obsługę wniosków o udzielenie
wsparcia i wniosków o płatność, m.in. w zakresie danych dotyczącvch wysokości
dostępnych środków;

6) gromadzenia i przekazywania danych związanych z realizacją powierzonych zadan
LGD, zę szczegóInym uwzględnieniem monitoringu prowadzonego przez LGD
w zakresie danych, które nie będą dostępne d|a Zarządu Wojewodztwa lub Agencji
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym w ramach aplikacji, o ktorcj mowa

w pkt 5"

Wykonanie umowy

8.

1. Jezeli do 31 grudnia}}l8 roku LGD:

1) nie osiągnie co najmniej 20% poziomu kazdego zę wskńników produktu, który został
przewidziarry do realizacji w latach 2016 -2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach RPO dodatkowo nie osiągnie 85% wartości wskaźników
produktu ujętych w Ramach Wykonania, przewidzianej do osiągnięcia do końca2018
roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 20% środków finansowych przeznaczonych na wsparcie

realizacji operacji w ramach LSR, aw przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

a) w ramach PROW dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

l0% środków finansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom defaworyzowanym,
20% środków finansowych na realizację LSR na utworzęnię miejsc pracy,



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

ż0% środków f,rnansowych rLa rcalizację LSR na utworzenielutrzymanie

miejsc pracy i utworzenie przedsiębiorstw

_ kwota określona w 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obnizeniu

o 10 % oraz o rożnicę pomiędzy poziomem wykorzystania środkow finansowych

ptzeznaazonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

programu, określonym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzYstania Środkow

finansowychprzeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach

danego programu.

2. Jeżęli do 31 grudnia2021 roku LGD:

l) nie osiągnie co najmniej 85% poziomu kazdego zę wskńników produktu, którY został

przewidziany do realizacji w LSR, aw przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

w ramach RPO nie osiągnie ponadto t00% wartości wskaźnikow prodŃtu ujętych

w Ramach Wykonania, przewid zianej do osiągnięcia do końca 202I roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 50% środków finansowych ptzeznaczonych na wsparcie

rea|izacji operacji w ramach LSR, & w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie

w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

30% środków finansowych na rea|izację LSR na operacje dedykowane

w LSR grupom defaworyzowanym,

- 50% środków finansowych na realizację LSR na utworzęnie miejsc pracy

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

50% środkow finansowych na rea\izację LSR na utworzenielutrzymanie

miej sc pracy i utworzenie przedsiębiorstw

obnizeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych

ptzęznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

programu.

3. Jeżeli do 31 grudnia2}l8 roku LGD:

1) osiągnie poziom co najmniej 50% kazdego ze wskaźnikow produktu, który zostń
przewidziany do realizacji w latach 2016 -2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje

finansowanie w ramach RPO dodatkowo zrealizuje w co najmniej 85o^, wskaźniki

ujęte w Ramach Wykonania;
2) wykorzysta co najmniej 40% środków finansowych na rcalizację LSR, aw przypadku

gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta:

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

b) 40% środkow finansowych na realizację LSR na utworzęnię miejsc pracy oraz

3) zrea|izuje zobowiązania określone w niniejszej umowie

- kwota określona w 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu moze zostaĆ

podwyzszotamaksymalnie o kwotę stanowiącą2Ooń kwoty środkow, o których mowa

w 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są środki finansowe w ramach danego programu

- proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonychprzez LGD.
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4. Postanowienia zawarte w ust. 3 nie mają zastosowaniaw przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach PO RYBY,

5. Przy ustalaniu poziomu wskaźników, zgodnie z ust. 1 , 2 i 3 pod uwagę brane będą

operacje, dla ktorych płatność zostńa wypłacona beneficjentowi odpowiednio
do 31 grudnia}}l8 roku i do 31 grudnia2021 roku"

9.

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

obnizeniu o 5Yo w przypadku gdy:

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

5 ust. 1 pkt 7 umowy;
2) LGD nie wykona zobowiązania. o którym mowa 5 ust. l pkt 14 umowy.

Zmiana umowy

10.

1" Z zastrzężeniem przepisów niniejszego paragrafu umowa może być zmieniana
na wniosek kazdej ze Stron.

2. Zmianaumowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewazności.
3. Zmiana umowy oraz jej zŃącznikow nie mozę wpływaó na:.

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

3) niedotrzymanie zobowiązan ol<reślonych w umowie;

4) zmniejszenie na wniosek LGD środków zaplanowanych do finansowania realizacji
LSR do końca 2018 i2021 roku w budzecie LSR, określonych w zńączniku nr 1

do umowy;

5) zmniejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczegó|nych kryteriach
w ramach oceny LSR.

4. Zmiana kryteriów wyboru operacji odbywa się zgodnię z zasadarrli zmiany kryteriów,
o których mowa w zńączniku nr 5 do umowy, a także z zachowaniem ich mierzalności.
Kryteria wyboru operacji zawierają niebudzący wątpliwości interpretacyjnych
szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczęnie oraz sposób oceny.
Zmiana kryteriów wyboru grantobiorców odbywa się zgodnie z zasadami zmiany
krYeriow, o których mowa w załączniku m 9 do umowy, a także z zachowaniem

ich mierzalności. Kryteria wyboru grantobiorców zawierają niebudzący wątpliwości
interpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczenię oraz sposób ocenyl.
Zmiana:

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

decyzyjnego LGD;
ż) dotycząca załączników nr 2-9 do umowy

- nie wymaga zmiany umowy.

5.

6.
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7. Zmiany, o których mowa w ust. 6, wymagająkażdoruzowego poinformowania Zarządu

Wojewo dztwa. Zmianę uznaje się za uzgodnioflą, jeżeli w ciągu 30 dni

od poinformowania Zaruądu Województwa nie vłyrazi on sprzeciwu na proponowane

zmiany.
8. Przepisy ust. 7 nie doty czą Wrowadzania zmian na wnios ek Zarządu Woj ewództwa.

9. Kolejny wniosek o zmianę umowy LGD może przedłożyć po otrzymaniu stanowiska

Zarządu Wojewodztwaw przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po upływie

30 dni od dnia przekazaniapoprzedniego wniosku.
10. W przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPO ze środków

finansowych pochodzących z EFS lub EFRR, Zarząd Wojewodztwa zasIrzega sobie

prawo do zmiany umowy w zal<ręsie obnizenia kwot, o których mowa w 4 ust. 1 i 3

w przypadku, gdy, w związku z niezrealizowaniem celów pośrednich określonych
w Ramach Wykonania, nastąpi obnizenie środków finansowych przeznaczonych

na ręalizację osi priorytetowej dedykowanej RLKS, w ramach ktorej realizowana jest

dana LSR.

1.

Rozwiązanie umowy

11.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym na wniosek LGD. Wraz
z wnioskiem o rczwiązanie umowy LGD składa sprawozdanie z ręalizacji LSR, o którym
mowa w 5 ust.l pkt 23 lit. c umowy.

Umowa ulega rozwiązaniu zę skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
prawomocnym wyrokiem sądu złożenia podrobionych, przerobionych

lub poświadczających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń,, mających wpływ
narcalizację LSR.

Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania
przez LGD zobowiązań, o ktorych mowa w 5 ust l pkt 13 i 17 .

Umowa ulega rozwiązaniu w przypadku niewykonania ptzez LGD, pomimo

dwukrotnego wezwania dokonanego przez Samorząd Województwa, co najmniej jednego

zezobowiązań,októrychmowaw 5ust1 pkt2-6,8-72, 15-1 6,78-29 iw 7 umowy

oraz w przypadku dwukrotnego zasto sow ania po stępow ania określone go w 9.

Samorząd Wojeń odztwaniezwłoc zniepowiadamia LGD o rozwią zaniuumowy.

postanowienia końcowe

12.

1. We wszelkich sprawach dotyczących umowy strony będą porozumiewaó się w formie
pisemnej. Korespondencja związanazręalizacjąumowy przekazywana będzie do:

1) LGD na adres: Stowarryszenie Lokalna Grupa Działania ,rKrzemienny Krąg",
Bałtów 55, 27 -423 Bałtów ;

2) Zarządu Wojewo dztwa na adres: Świętokrryskie Biuro Rozwoju Regionalnego

- Biuro PROW, ul. Targowa 18, 25-520 Kielce

2.

J.

4.

5.

l2



2.

J.

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 zmianię swoich

danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zarząd

Wojewodztuta zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, Strony uznają za skutecznię
doręczoną.

13.

Wszystkie spory pomiędzy Zarządem Województwa a LGD wynikające z umowy,

rozstrzygane będą przęz sąd powszechny właściwy dla siedziby Zarządu Województwa.

W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczegóIności zastosowanie przepisy

aktow prawnych wymienionych w I oraz przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.

Kodeks cywilny (Dz.U. z2014 r.)poz. l2l zpoźn. zm.).

14.

W przypadku, o którym mowa w art. 11 ust. 4 ustawy RLKS, umowa zawarta jest pod
warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia, zmian w LSR
zapewniających otrzymanie w ramach oceny kazdego kryterium wyboru LSR
co najmniej minimalnej liczby punktów jeżeli została ona określona dla danego kryterium
w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS.
Do czasu spełnienia przęz LGD waruŃu, o którym mowa w ust. l, umowa nie rodzi

żadny ch skutków prawnych.

3. Do czasu akceptacji przez Zarząd Wojewodztwa zmian, o których mowa w ust. 1, LGD
nie moze ogłaszać naborów, o ktorych mowa w 5 ust.1 pkt 9.

15.

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym
egzempl arz|J dlakażdej ze stron umowy.

ZARZĄD WoDZTWA

1.

ż.

1.

2.

AŁEK

ZĄDU

Piotr

Robert Burda
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Załączniki do umowy:

l . LSR wTaz z załącznikami w wersji papierowej;

ż. Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie oPeracji

w ramach LSR;
3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

4. Regulamin organu decyzyjnegol;

5. Kryteria wyboru operacji wTazz procedurą ustalania lub zmianY krYteriow;

6. opisy stanowisk precyzujące podział obowiązków i zakres odPowiedzialnoŚci

pracownikow biura LGD;
7. Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracownikow biura LGD;

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektow grantowYchl;

9. Kryteria wyboru grantobiorców wrazz procedurą ustal anialub zmianY krYeriówl.

Przypisy końcowe:

1 Jęze|i doĘcry
2 Skreślió punkt jeżeli nie dotyczy

I4


