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UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI,
STRATEGII ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOLECZNOSC

I.. R 00005-6933-UM0810001l15!

zawarta w dniu ~5....~~(~4~~...2016 r. w Opolu

pomiedzy:

Województwem Opolskim
z siedziba w Opolu, ul. Piastowska 14,45-082 Opole,

reprezentowanym przez Zarzad Województwa, w imieniu którego dzialaja:

1) Andrzej Bula - Marszalek Województwa Opolskiego,
2) Antoni Konopka - Wicemarszalek Województwa Opolskiego;

zwanym dalej "Zarzadem Województwa",

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzialania "Plaskowyz Dobrej Ziemi" ,
z siedziba w Kietrzu, przy ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz,
NIP 7481538170,
numer KRS 0000269783,
reprezentowanym przez:
1) Danute Szwiec - Prezes Zarzadu;
2) Róze Kaczmar - Piatek - Skarbnik;

zwanym dalej "LGD",

razem zwanymi dalej "Stronami",

o nastepujqcej tresci:

Okreslenia i skró~

§1.

'.

Uzyte w umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez spolecznosc, zwanej dalej "umowa", okreslenia oznaczaja:

l) rozporzadzenie nr 1303/2013 - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiajace wspólne przepisy dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Spolecznego, Funduszu Spójnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
oraz ustanawiajace przepisy ogólne dotyczace Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spolecznego, Funduszu Spójnoscit

i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylajace rozporzadzenie
Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013 r., str. 320, z pózno zm.);

2) ustawa RLKS - ustawe z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udzialem
lokalnej spolecznosci (Dz. U. poz. 378);



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

4) ustawa PS - ustawe z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójnosci finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 .
(Dz. U. poz. 1146 z pózno zm.);

5) ustawa EFMR - ustawe z dnia 10 lipca 2015 o wspieraniu zrównowazonego rozwoju
sektora rybackiego z udzialem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz.
U. poz. 1358);

6) ustawa o ochronie danych osobowych - ustawe z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z pózno zm.);

7) PROW - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;
8) PO RYBY - Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020;
9) RPO - regionalny program operacyjny, o którym mowa wart. 2 pkt 17 lit. c ustawy

PS;
10) EFRROW - Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich;
II) EFMR - Europejski Fundusz Morski i Rybacki; '.
12) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13) EFS - Europejski Fundusz Spoleczny;
14) LSR - strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosc;
15) RLKS- rozwój lokalny kierowany przez spolecznosc;
16) wsparcie realizacji operacji w ramach LSR - wsparcie, o którym mowa wart. 35 ust. l

lit. b rozporzadzenia nr 1303/2013;
17) wsparcie na wdrazanie projektów wspólpracy - wsparcie, o którym mowa wart. 35

ust. l lit. c rozporzadzenia nr 1303/2013;
18) wsparcie funkcjonowania LGD - wsparcie, o którym mowa wart. 35 ust. l lit. d i e

rozporzadzenia nr 1303/2013;
19) operacja - operacje w rozumieniu art. 2 pkt. 9 rozporzadzenia nr 1303/2013;
20) wniosek o przyznanie pomocy - wniosek o udzielenie wsparcia, o którym mowa wart.

35 ust. l lit. b rozporzadzenia nr 1303/2013, w tym równiez wniosek o
dofinansowanie;

21) projekt grantowy - projekt grantowy w rozumieniu art. 14 ust 5 ustawy RLKS;
22) organ decyzyjny - organ do którego wlasciwosci naleza zadania, o których mowa

wart. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
23) Ramy Wykonania - cele posrednie i koncowe okreslone w programie operacyjnym dla

danej osi priorytetowej/priorytetu, o których mowa wart. 22 rozporzadzenia nr
1303/2013.
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Postanowienia ogólne

§ 2.

1. Umowa okresla prawa i obowiazki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR,
która przewiduje finansowanie w ramach programu: PROW, ze srodków funduszu:
EFRROW.

2. LSR wraz z zalacznikami w wersji papierowej stanowi zalacznik nr l do umowy.

Termin i obszar realizacji LSR

§ 3.

1. LGD realizuje LSR w okresie od 2016 r. do 2023 r., na warunkach wynikajacych z
umowy, ustawy RLKS, ustawy PROWI, ustawy EFMR1 ustawy PSl i innych wlasciwych
przepisów prawnych.

2. LGD bedzie realizowala LSR na obszarze nastepujacych gmin lub ich czesci, dzielnic
i osiedli, w ramach nastepujacych programów:

L.p

Czesc Gminy/

Gmina

Dzielnica/PowiatWojewództwoProgram. Osiedle

1.

Baborówcaly obszar gminyglubczyckiopolskiePROW

2.

Branicecaly obszar gminyglubczyckiopolskiePROW

3.

Glubczycecaly obszar gminyglubczyckiopolskiePROW

4.

Kietrzcaly obszar gminyglubczyckiopolskiePROW

5.

Glogówekcaly obszar gminyprudnickiopolskiePROW

6.

Lubrzacaly obszar gminyprudnickiopolskiePROW

7.

Prudnik obszar wiejskiprudnickiopolskiePROW

3. Liczba mieszkanców zameldowanych na pobyt staly na obszarze objetym LSR na dzien

31 grudnia 2013 r. wynosi 71 676 (slownie: siedemdziesiat jeden tysiecy szescset
siedemdziesiat szesc), w tym (slownie: ) stanowi ~udnosc
miast zamieszkalych przez wiecej niz 20000 mieszkanców.
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'N tym:

~

Srodki finansowe na realizacje LSR

§ 4.

l. Wysokosc srodków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR
w ramach:

l) PROW ustala sie na: 2 137 500 euro (slownie euro: dwa miliony sto trzydziesci
siedem tysiecy piecset), w tym: l 360091,25 euro (slownie euro: jeden milion trzysta
szescdziesiat tysiecy dziewiecdziesiat jeden 25/1 00) ze srodków EFRROW, co przy

kursie 4 zl/euro stanowi odpowiednio 8 550 000 zl w tym 5 440 365 zl ~slownie
zlotych: piec milionów czterysta czterdziesci tysiecy trzysta szescdziesiat piec) ;

2) PO RYBY ustala si~ na: euro (slownie euro:
................................................................. ) ze srodków EFMR co przy kursie 1 zl/curo
stanovli zl (slo'Nnie zlotych: o •••• o •••• o" o' ft

3) RPO Województ'.va ustala sie na: euro
(slownie curo: ) co przy kursie 1 zl/euro
<:tnnr'l'''; 71(<:ln"'n;p71nt"rh' I~':',

o.

......................... euro (slov;nie euro: )

7P ~mrlków FFR R~t

b) euro (slo\vnie euro: )
7(' ~mrlldm? FF~~-;-

2. Wysokosc srodków finansowych na wsparcie na wdrazanie projektów wspólpracy I do

2018 roku, w ramach:

l) PROW ustala sie na: 28 500 euro (slownie euro: dwadziescia osiem tysiecy piecset) ,
co przy kursie 4 zl/euro stanowi 114000 zl (slownie zlotych: sto czternascie tysiecy) z
udzialem srodków EFRROW2;

2) PO RYBY ustala sie na: curo (slownie euro:
................................................. ) , co przy kursie /1 zl/euro stanowi
......................... zl (slo'.vnie zlotych: : ) ze srodkó'N
EFMR 2.

3. Wysokosc srodków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala sie na: 486 875
euro (slownie euro: czterysta osiemdziesiat szesc tysiecy osiemset siedemdziesiat piec) ,

co przy kursie 4 zl/euro stanowi l 947 500 zl (slownie zlotych: jeden milion dziewiecset

czterdziesci siedem tysiecy piecset).

4. Wsparcie realizacji operacji w ramach LSR oraz wsparcie na wdrazanie projektów

wspólpracy bedzie udzielane zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa RLKS, ustawa

PROWI, ustawa EFMRl, ustawa PSl oraz umowa w ramach dostepnych srodków

okreslonych w ust. 1-2, zgodnie z planem finansowym okreslonym w LSR, na podstawie
odrebnych umów.

5. Wsparcie na funkcjonowanie LGD bedzie udzielane w ramach programu PROW ze

srodków / z udzialem srodków(niepotrzebne skreslic) pochodzacych

z funduszu EFRROW zgodnie z warunkami okreslonymi ustawa RLKS, ustawa PROWI,
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ustawa EFMR', ustawa PSl oraz umowa do wysokosci okreslonej w ust. 3, na podstawie

odrebnej umowy.

Zobowiazania Stron

§ 5.

1. LGD zobowiazuje sie do:

1) osiagniecia wynikajacych z LSR celów i wskazników;

2) zorganizowania nie pózniej niz 30 dni od zawarcia umowy oraz utrzymania w okresie

realizacji operacji biura LGD spelniajacego nastepujace warunki:

a) wyposazenie w telefon z dostepem do sieci telekomunikacyjnej,

b) wyposazenie w sprzet biurowy i komputerowy z dostepem do sieci Internet;

c) zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji zwiazanej

z wyborem operacji lub grantobiorcówl, zgodnie z postanowieniami ustawy

o ochronie danych osobowych; .•

3) stworzenia lub utrzymania strony internetowej i systematycznej aktualizacji

umieszczonych na niej informacji dotyczacych LGD, LSR, naborów wniosków

o przyznanie pomocy przyczyniajacych sie do realizacji LSR oraz wyników tych

naborów;

4) zapewnienia obecnosci przynajmniej jednego pracownika biura LGD w godzinach

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

internetowej LGD informacji o czasie pracy tego biura;

5) bezplatnego swiadczenia przez pracowników biura LGD, doradztwa w zakresie

przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o platnosc na operacje

realizujace cele LSR;

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

oswiadczen podmiotów, którym udzielono doradztwa oraz przedmiotu doradztwa,

w tym nazwy programu, w zakresie którego 'udzielono doradztwa, a takze naboru,

którego dotyczy i numeru zawartej urnowi;

7) przekazywania Zarzadowi Województwa ewidencji, o której mowa w pkt. 6 wraz

z wnioskami o przyznanie pomocy oraz dokumentacja potwierdzajaca dokonanie

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

w §7;

8) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy na realizacje operacji
w ramach LSR;

9) oglaszania naborów wniosków w ramach wsparcia realizacji operacji w ramach LSR,

zgodnie z harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie

operacji w ramach LSR, stanowiacym zalacznik nr 2 do umowy, po wczesniejszym

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

RLKS, o ile sa dostepne srodki finansowe na wsparcie realizacji operacji w ramach

LSR;
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10) terminowego oraz prawidlowego przeprowadzania postepowania w sprawie wyboru

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

dokonywania wyboru operacji lub grantobiorców1, zgodnie z wymogami okreslonymi

wart. 17 ust. 2 ustawy RLKS;

11) stosowania do oceny i wyboru operacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach
LSR, stanowiacych zalacznik nr 3 do umowy oraz regulaminu organu decyzyjnego;
stanowiacego zalacznik nr 4 do umowyl oraz kryteriów wyboru operacji wraz
z procedura ustalania lub zmiany kryteriów, stanowiacych zalacznik nr 5 do umowy;

12) podawania do publicznej wiadomosci, w szczególnosci poprzez zamieszczenie na

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

wskazaniem zadan które realizuja I, a takze protokolu z posiedzen organu decyzyjnego

dotyczacych oceny i wyboru operacji lub grantobiorców1 zawierajacych informacje

o wylaczeniach w zwiazku z potencjalnym konfliktem interesów;

13) umozliwienia przeprowadzania kontroli LGD w zakresie wyboru i realizacji LSR,

w tym dokonywania wyboru operacji lub grantobiorcówl przez LGD, przez

przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych upowaznionych do takicQ
kontroli;

14) wykonania zalecen z kontroli realizacji LSR, o których mowa wart. 8 pkt 1 ustawy

PROWI, art. 22 i 23 ustawy PS I, art. 27 ust. I pkt 1 ustawy EFMR I oraz zalecen

majacych na celu poprawe dzialalnosci LGD i realizacji LSR, o których mowa w § 6

pkt 2 umowy;

15) zatrudniania pracowników o kwalifikacjach nie nizszych niz okreslone w opisie

stanowisk, o których mowa w zalaczniku nr 6 do umowy, a takze szkolenia czlonków

organu decyzyjnego i pracowników biura LGD zgodnie z planem okreslonym

w zalaczniku nr 7 do umowy;

16) zapewnienia swobodnego i niedyskryminujacego dostepu do czlonkostwa w LGD

wszystkim podmiotom z obszaru LGD;

17) poddania sie ocenie efektywnosci realizacji LSR w termInIe wyznaczonym przez

Zarzad Województwa oraz w przypadku uzy"skania negatywnego wyniku tej oceny

zrealizowania programu naprawczego opracowanego przez LGD i zatwierdzonego

przez Zarzad Województwa w terminie wskazanym w tym programie;

18) niezatrudniania na podstawie umów o prace lub umów cywilnoprawnych, których

przedmiotem jest wykonywanie obowiazków zwiazanych z funkcjonowaniem biura,

osób swiadczacych odplatne doradztwo na rzecz podmiotów ubiegajacych sie

o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub bedacych czlonkami organu

decyzyjnego;

19) przechowywania dokumentów, dotyczacych wyboru i realizacji LSR, w tym

dokumentacji zwiazanych z ocena, wyborem i ustaleniem kwoty wsparcia na operacje

lub zadania sluzace osiagnieciu celu projektu grantowegol oraz wersji archiwalnych

ogloszen o naborze wniosków, nie krócej niz do 31 grudnia 2028 roku;

20) poinformowania Zarzadu Województwa w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

o miejscu przechowywania dokumentów, o których mowa w pkt 19, jezeli dokumenty

przechowywane sa poza siedziba LGD oraz poinformowania Zarzadu Województwa
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o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, w terminie 14 dni od dnia

zaistnienia tej zmiany;

21) utrzymywania skladu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji

poszczególnych sektorów, która podlegala ocenie na etapie wyboru LSR;

22) zapewnienia na poziomie podejmowania decyzji aby wladza publiczna - okreslona

zgodnie z przepisami krajowymi ani zadna z grup interesu nie posiada wiecej niz 49%

praw glosu zgodnie z brzmieniem art. 32 ust. 2 lit. b rozporzadzenia 1303/2013;

23) monitorowania realizacji LSR, w szczególnosci poprzez:

a) monitorowanie wskazników realizacji celów LSR oraz przedsiewziec,

b) opracowanie i udostepnienie beneficjentom w szczególnosci na stronie

internetowej LGD formularza ankiety monitorujacej na potrzeby monitorowania

realizacji LSR,

c) skladanie Zarzadowi Województwa do dnia 31 stycznia kazdego roku realizacji

LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu

udostepnionym przez Zarzad Województwa, a w przypadku pierwszego roku•

realizacji LSR - w terminie wskazanym przez Zarzad Województwa;

24) podawania do publicznej wiadomosci, w szczególnosci poprzez niezwloczne

zamieszczanie na stronie internetowej LGD:

a) LSR;

b) aktualnego zestawienia rzeczowo - finansowego z realizowanych przez LGD

operacji oraz informacji o sposobie wykorzystania srodków finansowych,

o których mowa w § 4 ust. 3,

c) umowy ramoweJ,

d) statutu LGD,

e) listy czlonków LGD,

f) listy czlonków zarzadu lub organu decyzyjnego LGD,

g) regulaminu organu decyzyjnego LGDl,.

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

i) harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie operacji

w ramach LSR;

25) niezwlocznego informowania Zarzadu Województwa o okolicznosciach mogacych

miec wplyw na wykonanie umowy oraz niezwlocznego powiadamiania Zarzadu

Województwa o zmianie swoich danych zawartych w umowie;

26) wspólpracy z Krajowa Siecia Obszarów Wiejskich, o której mowa wart. 55 ustawy

PRawI oraz Komitetami Monitorujacymi PRaWI, PO RYByl lub RPOl,

w szczególnosci w zakresie przekazywania informacji dotyczacych realizacji LSR;

27) skladania Zarzadowi Województwa hhrmonogramu realizacji planu komunikacji,

w terminie do 30 listopada kazdego roku realizacji LSR, na rok nastepny,

a w przypadku pierwszego roku realizacji LSR - w terminie do dnia 30 maja 2016r.,
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a takze wprowadzenia w nim zmian wynikajacych z oceny, o której mowa w § 6 pkt l

umowy;

28) stosowania wytycznych, o których mowa wart. 8 ust. 2 ustawy PROWI, art. 27 ust. 1

pkt 2 ustawy EFMR I oraz wart. 7 ustawy PS!;

29) udzielania wszelkich informacji zwiazanych z realizacja LSR na kazde wezwanie

Zarzadu Województwa.

2. W przypadku gdy, LGD przewiduje w LSR realizacje projektów grantowych, LGD

zobowiazuje sie stosowac do oceny i wyboru grantobiorców procedury wyboru i oceny

grantobiorców w ramach projektów grantowych, stanowiace zalacznik nr 8 do umowy'

oraz kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriów,

stanowiace zalacznik nr 9 do umowy.!

§ 6.

Zarzad Województwa zobowiazuje sie do:

l) dokonywania oceny racjonalnosci harmonogramu, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 2"

umowy, w szczególnosci poprzez weryfikacje adekwatnosci dzialan komunikacyjnych

do wskazników realizacji tych dzialan, a takze adekwatnosci planowanych efektów

dzialan komunikacyjnych do budzetu tych dzialan, w terminie 14 dni od jego zlozenia

przez LGD;

2) przeprowadzania analizy sprawozdan, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 23 lit. c

umowy, polegajacej na weryfikacji zgodnosci danych zawartych w tych

sprawozdaniach z LSR, umowa oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30 dni od

dnia zlozenia. Po uzyskaniu wyjasnien od LGD w zakresie informacji zawartych

w tych sprawozdaniach, Zarzad Województwa moze wydac LGD zalecenia majace na

celu poprawe dzialalnosci LGD i realizacji LSR, z podaniem terminu ich wdrozenia;

3) dokonywania oceny zmian umowy, o które wnioskuje LGD, biorac pod uwage

racjonalnosc i zasadnosc tych zmian, a takze warunki, o których mowa w § 10;

4) wyznaczania terminu i przeprowadzenia oceny efektywnosci realizacji LSR, o której

mowa w § 5 ust. 1 pkt 17;

5) zatwierdzania opracowanego przez LGD programu naprawczego w przypadku

uzyskania negatywnego wyniku oceny efektywnosci realizacji LSR, o której mowa

w § 5 ust. 1 pkt 17;

6) przeprowadzania kontroli w LGD nie rzadziej niz raz w roku w celu potwierdzenia

wykonywania przez LGD zobowiazan okreslonych w § 5, w zakresie okreslonym

przez Zarzad Województwa;

7) informowania LGD o wysokosci dostepnych srodków finansowych w przeliczeniu na

zlote w ramach procedury uzgodnienia terminu naboru, o której mowa w § 5 ust. 1 pkt

9, przy czym przy ustalaniu wysokosci~ dostepnych srodków, o których mowa w § 4

ust. 1 pkt l, uwzglednia sie kwoty srodków wlasnych beneficjentów bedacych

jednostkami sektora finansów publicznych, stanowiace wymagany krajowy wklad
srodków publicznych.
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8) weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy oraz dokumentacji potwierdzajacej

dokonanie wyboru operacji, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 7, zgodnie z art. 23 ust.

2-5 i 7 ustawy RLKS i zasadami okreslonymi w § 7 umowy.

§ 7.

Strony zobowiazuja sie do wzajemnej wspólpracy i do wspólpracy z Agencja'

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwal, majacej na celu zapewnienie wlasciwej obslugi

oraz monitorowania postepowania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach

RPa', PRaw' lub pa RYBY 2014-2020' dotyczacej w szczególnosci: ..

1) przekazywania dokumentacji dotyczacej naboru wniosków do Zarzadu Województwa

i wymiany informacji pomiedzy LGD i Zarzadem Województwa w tym zakresie;

2) oceny zgodnosci operacji z programem w ramach, którego przewiduje sie realizacje

LSR;

3) uzupelniania przez LGD braków lub przedstawiania wyjasnien zwiazanych

z wyborem operacj i do finansowania; .•

4) oceny warunków udzielania wsparcia na operacje lub zadania sluzace osiagnieciu celu

projektu grantowegol realizowane w ramach LSR;

5) udostepniania LGD danych z aplikacji wspierajacej obsluge wniosków o udzielenie

wsparcia i wniosków o platnosc, m.in, w zakresie danych dotyczacych wysokosci

dostepnych srodków;

6) gromadzenia i przekazywania danych zwiazanych z realizacja powierzonych zadan

LGD, ze szczególnym uwzglednieniem monitoringu prowadzonego przez LGD

w zakresie. danych, które nie beda dostepne dla Zarzadu Województwa lub Agencji

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w tym w ramach aplikacji, o której mowa

w pkt 5.

Wykonanie umowy

§ 8.

1. Jezeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) nie osiagnie co najmniej 20% poziomu kazdego ze wskazników produktu, który zostal

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

finansowanie w ramach RPa dodatkowo nie osiagnie 85% wartosci wskazników

produktu ujetych w Ramach Wykonania, przewidzianej do osiagniecia do konca 2018
roku lub

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

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

a) w ramach PRaW dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- 10% srodków finansowych na realizacje LSR na operacje dedykowane w LSR

grupom defaworyzowanym,
- 20% srodków finansowych na realizacje LSR na utworzenie miejsc pracy,
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b) w ramach PO RYBY dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- 20% srodków finansowych na realizacje LSR na utworzenie/utrzymanie

miejsc pracy i utworzenie przedsiebiorstw

- kwota okreslona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu ulega obnizeniu

o 10 % oraz o róznice pomiedzy poziomem wykorzystania srodków finansowych

przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danegó

programu, okreslonym w pkt. 2, a faktycznym poziomem wykorzystania srodków

finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach

danego programu.

2. Jezeli do 31 grudnia 2021 roku LGD:

1) nie osiagnie co najmniej 85% poziomu kazdego ze wskazników produktu, który zostal

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

w ramach RPO nie osiagnie ponadto 100% wartosci wskazników produktu ujetych

w Ramach Wykonania, przewidzianej do osiagniecia do konca 2021 roku lub

2) nie wykorzysta co najmniej 50% srodków finansowych przeznaczonych na wsparc~e•
realizacji operacji w ramach LSR, a w przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie
w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:
- 30% srodków finansowych na realizacje LSR na operacje dedykowane

w LSR grupom defaworyzowanym,

- 50% srodków finansowych na realizacje LSR na utworzenie miejsc pracy

b) PO RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:

- 50% srodków finansowych na realizacje LSR na utworzenie/utrzymanie

miejsc pracy i utworzenie przedsiebiorstw

- obnizeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych srodków finansowych

przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

programu.

3. Jezeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:

1) osiagnie poziom co najmniej 50% kazdego ze wskazników produktu, który zostal

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

finansowanie w ramach RPO dodatkowo zrealizuje w co najmniej 85%, wskazniki

ujete w Ramach Wykonania;

2) wykorzysta co najmniej 40% srodków finansowych na realizacje LSR, a w przypadku

gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta:

a) 20% srodków finansowych na realizacje LSR na operacje dedykowane w LSR

grupom defaworyzowanym i

b) 40% srodków finansowych na realizacje LSR na utworzenie miejsc pracy oraz

3) zrealizuje zobowiazania okreslone w niniejszej umowie

- kwota okreslona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego programu moze zostac

podwyzszona maksymalnie o kwote stanowiaca 20% kwoty srodków, o których mowa

w § 4 ust. 1 umowy, o ile dostepne sa srodki finansowe w ramach danego programu-

proporcjonalnie do potrzeb zgloszonych przez LGD.
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4. Postanowienia zawarte w ust. 3 nie maja zastosowania w przypadku gdy LSR przewiduje
finansowanie w ramach PO RYBY.

5. Przy ustalaniu poziomu wskazników, zgodnie z ust. 1, 2 i 3 pod uwage brane beda

operacje, dla których platnosc zostala wyplacona beneficjentowi odpowiednio do

31 grudnia 2018 roku i do 31 grudnia 2021 roku.

§ 9.

Srodki finansowe na wsparcie funkcjonowania LGD, okreslone w § 4 ust. 3 ulegaja

obnizeniu o 5% w przypadku gdy:

1) pomimo wezwania dokonanego przez Zarzad Województwa LGD nie wykona,

w danym postepowaniu w sprawie wyboru operacji, zobowiazania, o którym mowa §

5 ust. 1 pkt 7 umowy;

2) LGD nie wykona zobowiazania, o którym mowa § 5 ust. 1 pkt 14 umowy.

Zmiana umowy
.,

§ 10.

1. Z zastrzezeniem przepisów niniejszego paragrafu umowa moze byc zmiemana na

wniosek kazdej ze Stron.

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiana umowy oraz jej zalaczników nie moze wplywac na:

1) zmiane celów ogólnych LSR;

2) zmiane obszaru objetego LSR, wskazanego w § 3 ust. 2;

3) niedotrzymanie zobowiazan okreslonych w umowie;

4) zmniejszenie na wniosek LGD srodków zaplanowanych do finansowania realizacji

LSR do konca 2018 i 2021 roku w budzecie LSR, okreslonych w zalaczniku nr 1 do

umowy;

5) zmniejszenie liczby punktów otrzymanych pr~ez LGD w poszczególnych kryteriach
w ramach oceny LSR.

4. Zmiana kryteriów wyboru operacji odbywa sie zgodnie z zasadami zmiany kryteriów,

o których mowa w zalaczniku nr 5 do umowy, a takze z zachowaniem ich mierzalnosci.

Kryteria wyboru operacji zawieraja niebudzacy watpliwosci interpretacyjnych

szczególowy opis wyjasniajacy ich znaczenie oraz sposób oceny.

5. Zmiana kryteriów wyboru grantobiorców odbywa sie zgodnie z zasadami zmiany

kryteriów, o których mowa w zalaczniku nr 9 do umowy, a takze z zachowaniem ich

mierzalnosci. Kryteria wyboru grantobiorców zawieraja niebudzacy watpliwosci

interpretacyjnych szczególowy opis wyjasniajacy ich znaczenie oraz sposób ocenyl.
6. Zmiana:

1) LSR, w zakresie charakterystyki czlo~ków albo partnerów LGD, struktury organu

decyzyjnego LGD;

2) dotyczaca zalaczników nr 2-9 do umowy

. - nie wymaga zmiany umowy.
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7. Zmiany, o których mowa w ust. 6, wymagaja kazdorazowego poinformowania Zarzadu

Województwa. Zmiane uznaje sie za uzgodniona, jezeli w ciagu 30 dni od

poinformowania Zarzadu Województwa nie wyrazi on sprzeciwu na proponowane

zmIany.

8. Przepisy ust. 7 nie dotycza wprowadzania zmian na wniosek Zarzadu Województwa.

9. Kolejny wniosek o zmiane umowy LGD moze przedlozyc po otrzymaniu stanowiska'

Zarzadu Województwa w przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po uplywie

30 dni od dnia przekazania poprzedniego wniosku.

10. W przypadku gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach RPO ze srodków

finansowych pochodzacych z EFS lub EFRR, Zarzad Województwa zastrzega sobie

prawo do zmiany umowy w zakresie obnizenia kwot, o których mowa w § 4 ust. l i 3

w przypadku, gdy, w zwiazku z niezrealizowaniem celów posrednich okreslonych

w Ramach Wykonania, nastapi obnizenie srodków finansowych przeznaczonych na

realizacje osi priorytetowej dedykowanej RLKS, w ramach której realizowana jest dana
LSR.

Rozwiazanie umowy

§11.

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

z wnioskiem o rozwiazanie umowy LGD sklada sprawozdanie z realizacji LSR, o którym

mowa w § 5 ust.! pkt 23 lit. c umowy.

2. Umowa ulega rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia

prawomocnym wyrokiem sadu zlozenia podrobionych, przerobionych lub

poswiadczajacych nieprawde dokumentów Jub oswiadczen, majacych wplyw na

realizacje LSR.

3. Umowa ulega rozwiazaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku niewykonania

przez LGD zobowiazan, o których mowa w § 5 ust l pkt 13 i 17.

4. Umowa ulega rozwiazaniu w przypadku niewykonania przez LGD, pomimo

dwukrotnego wezwania dokonanego przez Samorzad Województwa, co najmniej jednego

ze zobowiazan, o których mowa w § 5 ust l pkt 2-6, 8-12, 15-16,18-29 i w § 7 umowy

oraz w przypadku dwukrotnego zastosowania postepowania okreslonego w § 9.

5. Samorzad Województwa niezwlocznie powiadamia LGD o rozwiazaniu umowy.

Postanowienia koncowe

§ 12.

1. We wszelkich sprawach dotyczacych umowy strony beda porozumiewac sie w formie

pisemnej. Korespondencja zwiazana z realizacja umowy przekazywana bedzie do:

l) LGD na adres: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania "Plaskowyz ,Dobrej
Ziemi", ul. Wojska Polskiego 21, 48-130 Kietrz;

2) Zarzadu Województwa na adres: Urzad Marszalkowski Województwa Opolskiego,
ul. Piastowska 14, 45-082 Opole.
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2. Strony zobowiazuja sie do powolywania sie na numer umowy wraz z data podpisania

umowy w prowadzonej miedzy soba korespondencji.

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

danych zawartych w umowie, wszelka korespondencje wysylana przez Zarzad

Województwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi, Strony uznaja za skutecznie

doreczona·

§ 13.

l. Wszystkie spory pomiedzy Zarzadem Województwa a LGD wynikajace z umowy,

rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zarzadu Województwa.

2. W sprawach nieuregulowanych umowa maja w szczególnosci zastosowanie przepisy

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

Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 z pózno zm.).

§ 14.

1. W przypadku, o którym mowa wart. 11 ust. 4 ustawy RLKS, umowa zawarta jest pod
warunkiem wprowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia, zmian w LSR
zapewniajacych otrzymanie w ramach oceny kazdego kryterium wyboru LSR co
najmniej minimalnej liczby punktów jezeli zostala ona okreslona dla danego kryterium
w regulaminie konkursu na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy RLKS.

2. Do czasu spelnienia przez LGD warunku, o którym mowa w ust. 1, umowa nie rodzi

zadnych skutków prawnych.

3. Do czasu akceptacji przez Zarzad Województwa zmian, o których mowa w ust. 1, LGD

nie moze oglaszac naborów, o których mowa w § 5 ust.! pkt 9.

§ 15.

Umowa zostala sporzadzona w dwóch jednobrzmiacych egzemplarzach - po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron umowy.
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Zalaczniki do urnowy:

1. LSR wraz z zalacznikami w wersj i papierowej;

2. Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrazanie operaCjI
w ramach LSR;

3. Procedury wyboru i oceny operacji w ramach LSR;

4. Regulamin organu decyzyjnego I;
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriów;

6. Opisy stanowisk precyzujace podzial obowiazków i zakres odpowiedzialnosci
pracowników biura LGD;

7. Plany szkolen dla czlonków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD;

8. Procedury wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych l;
9. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedura ustalania lub zmiany kryteriów1.

Przypisy koncowe:

I Jezeli dotyczy
2 Skreslic punkt jezeli nie dotyczy

14


