zawarta w dniuM

wrzesnia 2009 r. w Lodzi
pomiedzy:

Samorzadem Województwa Lódzkiego
z siedziba w Lodzi,
zwanym dalej "Samorzadem Województwa", reprezentowanym przez:
1) Wlodzimierza Fisiaka - Marszalka Województwa Lódzkiego
2) Artura Bagienskiego - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego

l'

a
FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM"
z siedziba w Parzeczewie, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzeczew,
NIP 7322040776
REGON 100134387
KRS 0000247481
zwanym/zwana dalej "Beneficjentem", reprezentowanym przez:
1) Jolante Pegowska - Prezesa Zarzadu Fundacji
2)
.
~

~)
"'I

.
.
o nastepujacej tresci:

§1.
Uzyte w umowie przyznania pomocy, zwanej dalej "umowa", okreslenia oznaczaja:
1) Program - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW
2007-2013), stanowiacy zalacznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa
Rozwoju Wsi z dnia 12 pazdziernika 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035);
2) ustawa - ustawe z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów
wiejskich z udzialem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z pózno zm.);
3) rozporzadzenie - rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
23 maja 2008 r. w sprawie szczególowych warunków i trybu przyznawania
oraz wyplaty pomocy finansowej w ramach dzialania "Funkcjonowanie
lokalnej grupy dzialania" objetego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 660);

i
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4) rozporzadzenie 1698/2005 - rozporzadzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia
20 wrzesnia 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
(Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2005, str. 1, z pózno zm.);
5) rozporzadzenie 1974/2006 - rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia
15 grudnia 2006 r. ustanawiajace
szczególowe
zasady stosowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju
obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.2006, str. 15,
z pózno zm.);
6) rozporzadzenie 1975/2006 - rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia
7 grudnia 2006 r. ustanawiajace
szczególowe
zasady stosowania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w zakresie wprowadzenia procedur
kontroli, jak równiez wzajemnej zgodnosci w odniesieniu do srodków wsparcia
rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 23.12.20Q6, str. 74, z pózno
zm.);
7) ustawa o uruchamianiu srodków z budzetu UE - ustawe z dnia 22 wrzesnia
2006 r. o uruchamianiu srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej
przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz. U. Nr 187, poz.
1381, z pózno zm.);
8) Agencja - Agencje Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
9) Urzad Marszalkowski -Urzad Marszalkowski w Lodzi
z siedziba w Lodzi; I
10) operacja - przedsiewziecie lub projekt, realizowane przez Beneficjenta w
ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie
umiejetnosci i aktywizacja", w sposób pozwalajacy na osiagniecie celów
Programu;
11) pomoc - dofinansowanie operacji z publicznych srodków krajowych i
wspólnotowych, polegajace na refundacji kosztów kwalifikowalnych operacji
poniesionych przez Beneficjenta w wysokosci okreslonej w umowie oraz
zgodnie z warunkami okreslonymi w rozporzadzeniu, przepisach odrebnych
oraz umOWIe;
12) koszty kwalifikowalne operacji - koszty zwiazane z realizacja operacji,
które zgodnie z rozporzadzeniem moga zostac objete pomoca w ramach
dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i
aktywizacja";
13) platnosc zaliczkowa - przekazanie srodków, o których mowa wart. 10c ustawy
o uruchamianiu srodków z budzetu UE;
14) platnosc posrednia - platnosc dokonywana po zrealizowaniu etapu operacji,
inna niz platnosc ostateczna;
15) platnosc ostateczna - platnosc dokonywana po zrealizowaniu calej operacji;

l Wpisac nazwe urzedu marszalkowskiego lub nazwe wojewódzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej, o
których mowa w § 4 rozporzadzenia oraz nazwe miejscowosci w której znajduje sie siedziba.
2 niepotrzebne skreslic Ulub wpisac liczbe etapów.
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16) wniosek o platnosc - wniosek o platnosc posrednia lub wniosek o platnosc
ostateczna;
17) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w
spóldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej
Beneficjenta lub jego
pelnomocnika lub cesjonariusza Beneficjenta wskazany w zaswiadczeniu
wydanym przez bank lub spóldzielcza kase oszczednosciowo-kredytowa.

§ 2.
Umowa okresla prawa i obowiazki stron zwiazane z realizacja operacji w ramach
Programu, osi 4 "Leader", dzialania 4.31 "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania,
nabywanie umiejetnosci i aktywizacja".

§ 3.
l. Beneficjent zobowiazuje sie do realizacji w siedzibie Beneficjenta oraz w
miejscach wskazanych w informacji, o której mowa w § 5 ust. 2 pkt 8, operacji:
"Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja
w 2009 roku", której celem jest:
-

umozliwienie mieszkancom partnerskich gmin: Dalików, Leczyca, Parzeczew,
Wartkowice i Zgierz realizacji projektów w ramach lokalnej strategii rozwoju
lokalnej grupy dzialania Fundacji Rozwoju Gmin "PRYM" na lata 2009-2015;

-

aktywizacja mieszkanców wsi, budowanie kapitalu spolecznego na obszarze
objetym lokalna strategia rozwoju a przez to pobudzenie zaangazowania
spolecznosci lokalnej w rozwój obszaru lokalnej grupy dzialania oraz lepsze
wykorzystanie potencjalu obszaru lokalnej grupy dzialania;

-

zapewnienie -sprawnej i efektywnej pracy lokalnej grupy dzialania,
uwzgledniajac koszty zwiazane z administracja lokalnej grupy dzialania m. in.
zatrudnienie odpowiednich osób, wynajmu pomieszczen, ponoszenie oplat za
prawidlowe funkcjonowanie Biura lokalnej grupy dzialania.
2. Beneficjent zrealizuje operacje w jednym etapie/ dwóch etapach.2
3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:
l) wykonanie zakresu rzeczowego,
zgodnie z zestawieniem
rzeczowofinansowym operacji stanowiacym zalacznik do umowy, zwanym dalej
"zestawieniem z umowy";
2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym
dokonanie platnosci za dostawy lub uslugi, nie pózniej niz do dnia zlozenia
wniosku o platnosc lub ostatniego uzupelnienia, o którym mowa w § 16 ust. 2
rozporzadzenia;
3) udokumentowanie wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym;
4) zamontowanie oraz uruchomienie nabytego wyposazenia, urzadzen i sprzetu
biurowego, w tym sprzetu komputerowego.
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§ 4.
l.

Beneficjentowi
zostaje przyznana
pomoc, na podstawie
zlozonego
wniosku
o przyznanie
pomocy
o znaku UM05-6932-UM0500091/09,
na warunkach
okreslonych
w umowie
oraz w granicach
limitu wskazanego
w umowie
o warunkach
i sposobie
realizacji
lokalnej
strategii
rozwoju
nr 6933UM0500009/09
z dnia 18 czerwca 2009r, w wysokosci 202 618 zl3 (slownie
zlotych: dwiescie dwa tysiace szescset osiemnascie ), jednak nie wiecej niz kwota
poniesionych kosztów kwalifikowalnych
operacji.

2.

Pomoc bedzie przekazana
dwoc'h transzac h2/4 :

ieclnornzowo

"v 'N'/sokosci

okreslonei

\V

ust. 1 Iw

l)

pierwsza
transza
- w wysokosci
99 357,10
zl (slownie
zlotych:
dziewiecdziesiat
dziewiec tysiecy trzysta piecdziesiat siedem 10/1 00 ), jednak
nie wiecej niz kwota poniesionych
kosztów kwalifikowalnych
operacji w
pierwszym etapie;
2) druga transza - w wysokosci 103 260,90 zl (slownie zlotych: sto trzy tysiace
dwiescie szescdziesiat
90/1 00), jednak nie wiecej niz kwota poniesionych
kosztów kwalifikowalnych
operacji w drugim etapie;
'li '.vysokosci
zl (slovmie zlotych'
3) trzecia transza
......................................................................................................................
),
jednak nie '.viecej niz kwota poniesionych kosztów kwalifikmvalnych
v; trzecim etapie;
4) czv,'arta transza
v,' v/ysokosci
zl (slownie
......................................................................................................................
jednak nic '.viecej niz kwota poniesionych
v; cZ\vartym etapie.

kosztÓVl lcwalifiko'Nalnych

operacji
zlotych'

),
operacji

3. Beneficjentowi
zostanie
przekazana,
na podstawie
zlozonego
wniosku
o
wyprzedzajace
finansowanie
o znaku UM05-6932-UM0500091/09,
platnosc
zaliczkowa w wysokosci
40 523,60 zl (slownie zlotych: czterdziesci
tysiecy
piecset dwadziescia trzy 60/100), jednak nie wiecej niz 20% kwoty, o której mowa
w ust. l, tj. do wysokosci udzialu krajowych srodków publicznych.

§ 5.
l.

Beneficjent zobowiazuje sie do spelnienia warunków okreslonych w Programie i
aktach prawnych
wymienionych
w § l oraz realizacji
operacji zgodnie z
postanowieniami
umowy, w tym do:
l) osiagniecia celu operacji, a w przypadku zadan inwestycyjnych
realizowanych
w ramach operacji - równiez jego zachowania
przez okres 5 lat od dnia
dokonania platnosci ostatecznej;

Kwota nie moze byc wieksza niz to wynika z "Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR".
Suma wysokosci transz nie moze przekraczac kwoty przyznanej pomocy, o której mowa w § 4 ust. l umowy.
6 Jezeli operacja bedzie realizowana w jednym etapie, nalezy skreslic pkt l. Jezeli operacja bedzie realizowana w
dwóch etapach, nalezy skreslic lit. b i c w pkt l. Jezeli operacja bedzie realizowana w trzech etapach, nalezy
skreslic lit. c w pkt l.
3

4
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2) niefinansowania realizacji operacji z udzialem innych srodków publicznych;
3) w trakcie realizacji operacji oraz do dnia uplywu 5 lat od dnia dokonania przez
Agencje platnosci ostatecznej:
a) nieprzenoszenia
prawa wlasnosci lub posiadania rzeczy nabytych
w ramach realizacji operacji, na które zostala przyznana i wyplacona
pomoc i ich wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem,
b) niezmieniania miejsc realizacji operacji,
c) umozliwienia
przedstawicielom
Samorzadu Województwa wizytacji
w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach realizacji operacji,
d) umozliwienia
przedstawicielom
Samorzadu Województwa, Agencji,
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisji
Europejskiej, organom kontroli panstwowej i skarbowej oraz innym
podmiotom upowaznionym do takich czynnosci, dokonania audytów
i kontroli dokumentacji zwiazanej z realizacja operacji oraz zastosowania
zalecen pokontrolnych i poaudytowych lub dokonania audytów i kontroli w
siedzibie Beneficjenta, miejscach przechowywania dokumentacji oraz w
miejscach realizacji operacji,
e) obecnosci w trakcie wizytacji, kontroli i audytów, o których mowa w lit c i
d, w terminie wyznaczonym przez upowaznione podmioty okreslone w lit c
d,
f) przechowywania calosci dokumentacji zwiazanej z przyznana pomoca, z
wylaczeniem dokumentów, których oryginaly znajduja sie w siedzibie
Urzedu Marszalkowskiego,
g) informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej
z EFRROW, zgodnie z przepisami·· rozporzadzenia 1974/2006 oraz z
warunkami okreslonymi w Ksiedze wizualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, opublikowanej na stronie
internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
h) niezwlocznego informowania Samorzadu Województwa o planowanych
albo zaistnialych zdarzeniach zwiazanych ze zmiana sytuacji faktycznej
lub prawnej Beneficjenta w zakresie mogacym miec wplyw na realizacje
operacji zgodnie z umowa, wyplate pomocy lub spelnienie warunków
okreslonych w Programie, aktach prawnych wymienionych w § l oraz
umOWIe;
4) zamieszczenia w siedzibie Beneficjenta tablicy informacyjnej wykonanej
zgodnie z przepisami rozporzadzenia
1974/2006 oraz z warunkami
okreslonymi w Ksiedze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013, w terminie po dniu zawarcia umowy, lecz nie
pózniej niz do dnia zlozenia wniosku o platnosc ostateczna·

i

2. Beneficjent zobowiazuje sie do:
l) przeznaczenia srodków, o których mowa w § 4 ust. 3, wylacznie na realizacje
operacji okreslonej w umowie;
2) zwrotu otrzymanych srodków, o których mowa w § 4 ust. 3, w kwocie
przewyzszajacej równowartosc 20% zatwierdzonej do wyplaty kwoty pomocy,
nie pózniej niz przed dniem dokonania platnosci ostatecznej przez Agencje;
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3) zwrotu, na wezwanie Agencji, srodków, o których mowa w § 4 ust. 3 wraz z
naleznymi odsetkami w trybie okreslonym w § 12 ust. 4 i 5, w przypadku
nadmiernego lub nienaleznego pobrania tych srodków;
4) zwrotu, na wezwanie Agencji, srodków, o których mowa w § 4 ust. 3, wraz z
odsetkami w wysokosci jak dla zaleglosci podatkowych naliczanymi od dnia
wyplaty platnosci zaliczkowej w trybie okreslonym w § 12 ust. 4, w przypadku
wykorzystania tych srodków niezgodnie z przeznaczeniem;
5) zwrotu odsetek bankowych od srodków, o których mowa w § 4 ust. 3 na
rachunek Agencji 13 1010 10100088201496400000
6) prowadzenia rachunku bankowego;
7) przedlozenia Samorzadowi Województwa zaswiadczenia,
o którym mowa w §
l pkt 17, wraz z pierwszym wnioskiem o platnosc, jezeli nie zostalo ono
zlozone
wraz
z wnioskiem
o wyprzedzajace
finansowanie
oraz do
niezwlocznego przedlozenia tego zaswiadczenia w przypadku zmiany numeru
rachunku bankowego;
8) poinformowania
Samorzadu
Województwa,
w terminie
14 dni od dnia
zawarcia umowy, o miejscach realizacji zadan realizowanych
w ramach
operacji oraz o ich zmianie, jednak nie pózniej niz na 7 dni przed realizacja
danego zadania;
9) poinformowania
Samorzadu
Województwa,
w terminie
14 dni od dnia
zawarcia umowy o miejscu przechowywania
dokumentów
zwiazanych
z
realizacja operacji;
3. Zwrotom, o których mowa w ust. 2 pkt 3 i 4 podlega ta czesc srodków, która
zostala nadmiernie
lub nienaleznie
pobrana lub wykorzystana
niezgodnie
z
przeznaczemem.

§ 6.
l.

Beneficjent
zobowiazuje
sie do zlozenia
vmiosku/wniosków2
o platnosc,
na formularzu, którego wzór jest zamieszczony
na stronie internetowej Urzedu
Marszalkowskiego,
bezposrednio
w miejscu
wskazanym
w
informacji
zamieszczonej na stronie internetowej Urzedu Marszalkowskiego.

2. Beneficjent zlozy:6
l) wniosek/wnioski
o platnosc posrednia:
a) po zakonczeniu realizacji pierwszego
wrzesnia 2009 L,
b) po zakonczeniu
realizacji drugiego
.............................
20
L,
c)

po zakonczeniu
realizacji trzeciego
r.,
.............................
20

etapu operacji, w terminie do dnia 30
etapu

operacji

\v terminie

do dnia

etapu

operacji

w terminie

do dnia

2) wniosek o platnosc ostateczna - po zakonczeniu realizacji operacji, w terminie
do dnia 3 l grudnia 2009 L,
- wraz z dokumentami
niezbednymi do wyplaty srodków finansowych z tytulu
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o platnosc.
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3. Do wniosku o platnosc ostateczna, Beneficjent zalacza sprawozdanie z realizacji
operacji, na formularzu udostepnionym przez Samorzad Województwa.
4. Oryginaly faktur lub dokumentów ksiegowych o równowaznej wartosci
dowodowej przedkladane wraz z wnioskiem o platnosc oznaczone zostana
adnotacja "Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013", przez pracownika Urzedu Marszalkowskiego,
przyjmujacego wniosek.
5. Przedkladane wraz z wnioskiem o platnosc dokumenty, o których mowa w ust. 4,
oraz oznaczone data wyciagi bankowe lub przelewy bankowe dokumentujace
operacje na rachunku, z którego dokonano platnosci, lub inne dowody zaplaty, po
wykonaniu kopii i ich poswiadczeniu za zgodnosc z oryginalem, zostana zwrócone
Beneficjentowi w dniu zlozenia wniosku o platnosc lub uzupelnienia/wyjasnienia
do tego wniosku.
6. W przypadku niezlozenia wniosku o platnosc posrednia l~b ostateczna w
terminach, o których mowa w ust. 2, Samorzad Województwa dwukrotnie wzywa
Beneficjenta do zlozenia wniosku o platnosc posrednia lub ostateczna w kolejnych
wyznaczonych terminach lub do zlozenia wniosku o zmiane umowy w zakresie
terminu zlozenia wniosku o platnosc posrednia lub ostateczna. Niezlozenie przez
Beneficjenta wniosku o platnosc posrednia lub ostateczna po drugim wezwaniu lub
wniosku o zmiane umowy skutkowac bedzie rozwiazaniem umowy.

L'

7. W przypadku zlozenia przez Beneficjenta wniosku o platnosc posrednia lub
ostateczna w terminie wyznaczonym zgodnie z ust. 6, nie jest wymagana zmiana
umowy.

§ 7.
1. Wniosek o platnosc posrednia lub ostateczna rozpatruje sie w terminie me
dluzszym niz 2 miesiace od dnia zlozenia kazdego z tych wniosków.
2. Weryfikujac wniosek o platnosc Samorzad Województwa sprawdza zgodnosc
realizacji operacji lub jej etapu z warunkami okreslonymi w Programie, ustawie,
rozporzadzeniu, przepisach odrebnych oraz umowie, w szczególnosci pod
wzgledem spelniania warunków w zakresie kompletnosci i poprawnosci formalnej
wniosku oraz prawidlowosci realizacji i finansowania operacji lub jej etapu.
3. W trakcie rozpatrywania wniosku o platnosc moga zostac przeprowadzone
wizytacje w miejscu lub kontrole na miejscu, w celu zweryfikowania informacji
zawartych we wniosku o platnosc i dolaczonych dokumentach ze stanem
faktycznym lub uzyskania dodatkowych wyjasnien.
4. Samorzad Województwa
moze uwzglednic wniosek o platnosc zlozony
po terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2, jednakze wówczas nie jest wymagane
zachowanie terminów, o których mowa w ust. l i § 9 ust. l.
5. Samorzad Województwa,
po rozpatrzeniu wniosku o platnosc, informuje
Beneficjenta o przekazaniu Agencji zlecenia wyplaty calosci lub czesci kwoty
pomocy.

1
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§ 8.
l.

Przy obliczaniu
kwoty pomocy przyslugujacej
Beneficjentowi,
poszczególne
koszty kwalifikowalne
operacji beda uwzgledniane
w wysokosci
faktycznie
i prawidlowo poniesionych
kosztów kwalifikowalnych,
jednak w wysokosci nie
wyzszej niz wskazana w zestawieniu z umowy, z zastrzezeniem ust. 2-4.

2.

W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne
operacji, wskazane
dla danej pozycji w zestawieniu
rzeczowo-finansowym
stanowiacym
zalacznik
do wniosku o platnosc, zwanym dalej "zestawieniem
z wniosku o platnosc", beda
nizsze albo wyzsze o wiecej niz 10% niz okreslono to w zestawieniu z umowy,
Beneficjent sklada pisemne wyjasnienie tych zmian.

3.

W przypadku
gdy faktycznie
poniesione
koszty kwalifikowalne
operacji,
wykazane dla danej pozycji w zestawieniu z wniosku o platnosc, beda wyzsze o
nie wiecej niz 10% niz okreslono to w zestawieniu z umowy, wówczas przy
obliczaniu
kwoty pomocy koszty te beda uwzgledniane
w wysokosci faktycznie
...
pomeSlOnej.

4.

W przypadku
gdy faktycznie
poniesione
koszty kwalifikowalne
operacji,
wykazane dla danej pozycji w zestawieniu z wniosku o platnosc, beda wyzsze o
wiecej niz 10% niz okreslono to w zestawieniu z umowy, przy obliczaniu kwoty
pomocy koszty te moga byc uwzgledniane
w wysokosci faktycznie poniesionej,
jezeli Samorzad Województwa
na podstawie pisemnych wyjasnien Beneficjenta
uzna za uzasadnione przyczyny tych zmian.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, kwota pomocy
ust. 1 nie moze zostac zwiekszona.

okreslona

w § 4

6. W przypadku, gdy wnioskowana przez Beneficjenta we wniosku o platnosc kwota
pomocy jest wyzsza o wiecej niz 3% od kwoty obliczonej przez Samorzad
Województwa na podstawie prawidlowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych
kwote refundacji. pomniejsza
sie o kwote stanowiaca róznice pomiedzy kwota
wnioskowana a kwota obliczona na podstawie prawidlowo poniesionych kosztów
kwalifikowalnych,
zgodnie
z art. 31 ust.
l rozporzadzenia
1975/2006.
Pomniejszenie nie ma zastosowania, jezeli Beneficjent udowodni, ze nie ponosi
winy za wlaczenie niekwalifikujacej
sie kwoty do kwoty pomocy wnioskowanej
we wniosku o platnosc.
7. W przypadku, gdy Beneficjentowi
przekazano platnosc zaliczkowa, kwote pomocy
obliczona zgodnie z ust. 1-6, pomniejsza sie o nie wiecej niz 20% tej kwoty, jednak
suma tych pomniejszen nie moze byc wyzsza niz kwota, o której mowa w § 4 ust.
3.
8. W przypadku operacji wieloetapowych
pomniejszen dokonuje sie do calkowitego
rozliczenia kwoty, o której mowa w § 4 ust. 3, nie wiecej jednak niz 20% kwoty
pomocy obliczonej zgodnie z ust. 1-6 dla danego etapu.
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§ 9.
l. Platnosci posredniej lub ostatecznej dokonuje sie nie pózniej niz w terminie 3
miesiecy od dnia zlozenia kazdego z tych wniosków, a platnosci zaliczkowej
dokonuje sie nie pózniej niz w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, z
zastrzezeniem ust. 2.
2. W przypadku wystapienia opóznienia w otrzymaniu przez Agencje srodków
finansowych na wyplate pomocy, platnosci dokonuje sie niezwlocznie
po ich otrzymaniu.
3. Platnosc posrednia dokonywana jest, jezeli:
l) Beneficjent zrealizowal etap operacji;
2) Beneficjent wypelnia zobowiazania okreslone w umowie;
3) wyniki kontroli i wizytacji przeprowadzonych w trakcie realizacji operacji
potwierdzaja prawidlowa realizacje operacji lub usunieto nieprawidlowosci
stwierdzone podczas tych kontroli i wizytacji.
4. Platnosc ostateczna dokonywana jest, jezeli:
l) Beneficjent zrealizowal cala operacje;
2) Beneficjent wypelnia zobowiazania okreslone w umowie;
3) wyniki kontroli i wizytacji przeprowadzonych w trakcie lub na zakonczenie
realizacji operacji potwierdzaja prawidlowa realizacje operacji lub usunieto
nieprawidlowosci stwierdzone podczas tych kontroli i wizytacji;
4) Beneficjent dokonal zwrotu, o którym mowa w § 5 ust. 2 pkt 2.
5. W przypadku, gdy Beneficjent nie spelnil któregokolwiek z warunków, o których
mowa w ust. 3 i 4, srodki finansowe z tytulu pomocy moga byc wyplacone w
czesci dotyczacej operacji lub jej etapu, które zostaly zrealizowane zgodnie z tymi
warunkami, jezeli cel operacji zostal osiagniety lub moze zostac osiagniety do dnia
zlozenia wniosku o platnosc ostateczna.
6. W przypadku, gdy Beneficjent nie spelnil któregokolwiek
z warunków
okreslonych w ust. 3 i 4, oraz nie zaistnialy okolicznosci, o których mowa w ust. 5,
lub zostaly naruszone warunki przyznania pomocy, Samorzad Województwa
odmawia wyplaty pomocy.
7. Samorzad Województwa niezwlocznie informuje Beneficjenta, w formie pisemnej,
o odmowie zatwierdzenia wyplaty calosci albo czesci pomocy.
8. Srodki finansowe z tytulu pomocy oraz platnosci zaliczkowej przekazywane sa na
rachunek bankowy.
9. Samorzad
Województwa
informuje
Beneficjenta,
w formie pisemnej,
o opóznieniach w przekazywaniu pomocy, o których uzyskal informacje·
10. Jezeli po zlozeniu wniosku o platnosc zostana ujawnione nowe okolicznosci
wskazujace, ze Beneficjent nie spelnia warunków do przyznania badz wyplaty
pomocy, wyplate pomocy zawiesza sie do czasu wyjasnienia tych okolicznosci.
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§ 10.
Beneficjent oswiadcza, ze:
l) nie korzysta i nie bedzie korzystal z innych srodków publicznych, w zwiazku z
realizacja operacji okreslonej w umowie;
2) nie podlega wykluczeniu z ubiegania sie o przyznanie pomocy na podstawie
przepisów rozporzadzenia 1975/2006 lub przepisów odrebnych.

§11.
l. Umowa ulega rozwiazaniu w przypadku:
l) nierozpoczecia przez Beneficjenta realizacji operacji do konca terminu
zlozenia wniosku o platnosc ostateczna, o którym mowa w § 6 ust. 2 pkt 2;
2) odstapienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;
3) niewypelniania przez Beneficjenta któregokolwiek z zobowiazan okreslonych
w § 5 ust. 1 pkt l i 2, pkt 3 lit. a-g, ust. 2 pkt 6 oraz 8;
4) niezlozenia wniosku o platnosc w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 2,
z zastrzezeniem § 6 ust. 6;
5) odmowy wyplaty pomocy w sytuacji okreslonej w § 9 ust. 6;
6) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub do dnia uplywu 5 lat od dnia
dokonania platnosci ostatecznej, nieprawidlowosci zwiazanych z ubieganiem
sie o przyznanie
pomocy lub realizacja
operacji, w rozumieniu
art. 2 pkt l rozporzadzenia Komisji (WE) nr 1848/2006 z dnia 14 grudnia 2006
r. dotyczacego
nieprawidlowosci
i odzyskiwania
kwot nieslusznie
wyplaconych w zwiazku z finansowaniem wspólnej polityki rolnej oraz
organizacji systemu informacyjnego
w tej dziedzinie i uchylajacego
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 595/91 (Dz. Urz. UE L 355 z 15.12.2006,
str. 56);
7) rozwiazania umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii
rozwoju nr 6933-UM0500009/09;
8) niewypelniania przez Beneficjenta któregokolwiek ze zobowiazan okreslonych
w § 5 ust. l pkt 3 lit. h, pkt 4 oraz ust. 2 pkt 7 i 9, jesli Beneficjent pomimo
wezwania przez Samorzad Województwa do wypelnienia tego zobowiazania
nadal go nie wypelnia;
9) wykluczenia Beneficjenta z otrzymywania pomocy, o którym mowa wart. 31
ust. 2 rozporzadzenia 1975/2006;
10) zlozenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzajacych
nieprawde dokumentów lub oswiadczen, majacych wplyw na przyznanie lub
wyplate pomocy;
11) wydanie orzeczen stwierdzajacych popelnienie przez Beneficjenta, w zwiazku
z ubieganiem sie o przyznanie lub wyplate pomocy, czynów zabronionych
przepisami odrebnymi.
2. Rozwiazanie umowy nastepuje po zakonczeniu przez Agencje czynnosci
zwiazanych z odzyskaniem wyplaconej Beneficjentowi pomocy, zgodnie z § 12
oraz platnosci zaliczkowej zgodnie z § 5 ust. 2 pkt 3-4.
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§ 12.
l. Beneficjent, na wezwanie Agencji, zobowiazany jest, do zwrotu nienaleznie lub
nadmiernie pobranej kwoty pomocy, z zastrzezeniem ust. 2, w przypadku
stwierdzenia
niezgodnosci
realizacji
operacji
z Programem,
ustawa,
rozporzadzeniem, przepisami odrebnymi lub umowa, a w szczególnosci zaistnienia
okolicznosci skutkujacych rozwiazaniem umowy, o których mowa w § 11 ust. l.
2. Beneficjent nie jest zobowiazany do zwrotu pomocy w czesci dotyczacej operacji,
która zostala zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 9 ust. 3 i 4,
jezeli cel operacji zostal osiagniety lub jezeli uzyskal zwolnienia, o których mowa
w § 14 ust. l.
3. Beneficjent, na wezwanie Agencji, zobowiazany jest, do zwrotu nienaleznie
pobranej kwoty pomocy, z zastrzezeniem ust. 6, w przypadku otrzymania
refundacji kosztów biezacych (administracyjnych) LGD, które nie stanowia kosztu
kwalifikowalnego w rozumieniu § 3 ust. 5 rozporzadzenia.
4. W przypadku ustalenia nienaleznie lub nadmiernie pobranych srodków,
Beneficjent zobowiazany jest do zwrotu nienaleznie lub nadmiernie pobranej
kwoty pomocy powiekszonej o odsetki, w terminie 14 dni od dnia doreczenia
wezwama.
5. Odsetki, o których mowa w ust. 4, naliczane sa w wysokosci okreslonej jak dla
zaleglosci podatkowych od dnia doreczenia Beneficjentowi wezwania do zwrotu
nienaleznie lub nadmiernie pobranych srodków.
6. Wezwanie w przypadku, o którym mowa w ust. 3, nastapi nie wczesniej niz:
l) w dniu zlozeniu ostatniego wniosku o platnosc w ramach ostatniej umowy
przyznania pomocy w ramach dzialania "Funkcjonowanie lokalnej grupy
dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja", o której mowa w umowie
o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju nr 6933UM0500009/09, lub
2) w dniu rozwiazania umowy o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii
rozwoju nr 6933-UM0500009/09

§ 13.
l. Umowa moze zostac zmieniona na wniosek kazdej ze stron, z tym ze zmiana ta nie
moze powodowac zwiekszenia kwoty pomocy okreslonej w § 4 ust. l i zmiany
celu operacji okreslonego w § 3 ust. l.
2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
3. W przypadku zmian w wysokosci kosztów kwalifikowalnych, o którym mowa w §
8 ust. 2-4, nie jest wymagana zmiana umowy.
4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy dotyczacy zmiany zakresu rzeczowego
etapów lub wysokosci transz, o których mowa w § 4 ust. 2, Beneficjent sklada:
l) najpózniej w dniu zlozenia wniosku o platnosc w ramach etapu, którego zakres
rzeczowy lub wysokosc kosztów kwalifikowalnych operacji maja zostac
zmmeJszone;
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2) najpózniej na 30 dni przed uplywem terminu do zlozenia wniosku o platnosc w
ramach
etapu,
którego
zakres
rzeczowy
lub wysokosc
kosztów
kwalifikowalnych operacji maja zostac zwiekszone.
5. Wniosek o dokonanie zmiany umowy dotyczacy zmiany terminu zlozenia wniosku
o platnosc, Beneficjent sklada przed uplywem terminu zlozenia wniosku o
platnosc, z zastrzezeniem § 6 ust. 6.
6. Zmiana umowy w zakresie zobowiazan, o których mowa w § 5 ust. l pkt 1-2, jest
niewazna.
7. Zmiana umowy w zakresie zobowiazania, o którym mowa w § 5 ust. l pkt 3
lit. a i b, moze byc dokonana na wniosek Beneficjenta w przypadku zaistnienia
wyjatkowych okolicznosci. Do trybu zmiany umowy stosuje sie odpowiednio § 14
ust. 2.

§ 14.
l. W przypadku niewykonania któregokolwiek ze zobowiazan, o których mowa
w § 5 ust. l pkt 3 lit. a, b i f oraz pkt 4, z powodu zaistnienia okolicznosci
o charakterze sily wyzszej, o których mowa w przepisach rozporzadzenia
1974/2006, Beneficjent moze zostac calkowicie lub czesciowo zwolniony przez
Samorzad Województwa z wykonania tego zobowiazania lub za zgoda Samorzadu
Województwa moze ulec zmianie termin jego wykonania.
2. O zwolnienie z wykonania któregokolwiek ze zobowiazan, o których mowa
w ust. l, lub zmiane terminu ich wykonania, Beneficjent wystepuje z pisemnym
wnioskiem do Samorzadu Województwa w terminie 14 dni od dnia, w którym
zaistniala mozliwosc zlozenia takiego wniosku.

§ 15.
l. W celu zabezpieczenia nalezytego wykonania zobowiazan okreslonych w umowie,
Beneficjent podpisuje, w dniu zawarcia umowy, w obecnosci upowaznionego
pracownika Urzedu Marszalkowskiego i sklada w Urzedzie Marszalkowskim,
weksel niezupelny (in blanco) wraz z deklaracja wekslowa sporzadzona na
formularzu przekazanym przez Samorzad Województwa wraz ze wzorem umowy.
2. Samorzad Województwa zwraca Beneficjentowi weksel, o którym mowa w ust. l,
po uplywie 5 lat od dnia dokonania platnosci ostatecznej przez Agencje pod
warunkiem wypelnienia przez Beneficjenta zobowiazan okreslonych w umowie.
3. Samorzad Województwa zwraca niezwlocznie Beneficjentowi weksel, o którym
mowa w ust. l, w przypadku:
l) rozwiazania umowy przed dokonaniem wyplaty pomocy;
2) odstapienia od umowy przed dokonaniem wyplaty pomocy;
3) odmowy zatwierdzenia wyplaty pomocy;
4) zwrotu przez Beneficjenta otrzymanej pomocy wraz z naleznymi odsetkami.
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§ 16.
l. W przypadku przekazania platnosci zaliczkowej, Beneficjent ustanawia, oprócz
zabezpieczenia, o którym mowa w § 15 ust. l, dodatkowe zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie weksla niezupelnego (in blanco) wraz z
deklaracja wekslowa, sporzadzona na formularzu przekazanym przez Samorzad
Województwa
wraz
z wzorem
umowy
zwane
dalej
"dodatkowym
zabezpieczeniem" .
2. Do trybu podpisywania i skladania
postanowienia § 15 ust. 1.

dodatkowego

zabezpieczenia

stosuje sie

3. Samorzad Województwa
zwraca niezwlocznie
Beneficjentowi
dokument
potwierdzajacy ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia w przypadku:
l) wypelnienia przez Beneficjenta zobowiazan okreslonych w umowie w
odniesieniu do platnosci zaliczkowej;
2) rozwiazania umowy przed dokonaniem wyplaty platnosci zaliczkowej;
3) odmowy wyplaty calosci platnosci zaliczkowej;
4) zwrotu przez Beneficjenta calosci wyplaconej platnosci zaliczkowej wraz z
naleznymi odsetkami.

§ 17.
l.

Strony umowy beda porozumiewac sie pisemnie we wszelkich sprawach
dotyczacych umowy.
2. Korespondencja zwiazana z realizacja umowy przekazywana bedzie na adres:
l) Beneficjenta: ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzeczew;
2) Samorzadu Województwa: Urzad Marszalkowski w Lodzi, Al. Pilsudskiego 8
90-051 Lódz.
3. Strony zobowiazuja sie do powolywania sie na numer umowy oraz date jej
zawarcia w prowadzonej przez nie korespondencji.
4. Beneficjent jest zobowiazany do niezwlocznego przesylania do Samorzadu
Województwa pisemnej informacji o zmianie, w trybie przewidzianym wart. 14
ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów,
ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie platnosci
(Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76, z pózno zm.), swoich danych zawartych
w umowie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.
5. W przypadku gdy Beneficjent nie powiadomil Samorzadu Województwa
o zmianie danych, o których mowa w ust. 4, wszelka korespondencje wysylana
przez Samorzad Województwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi strony
uznaja za doreczona.
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§ 18.
l. Beneficjentowi przysluguje prawo do wniesienia prosby do Samorzadu
Województwa o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygniecia
Samorzadu Województwa dotyczacego oceny wniosku o platnosc, róznicy miedzy
kwota srodków zatwierdzonych do wyplaty a wnioskowana kwota pomocy,
odmowy wyplaty calosci albo czesci pomocy, rozwiazania umowy lub dokonania
zmian w umowie, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu pisma o danym
rozstrzygnieciu.
2. Szczególowe zasady oraz forma zlozenia przez Beneficjenta prosby o ponowne
rozpatrzenie sprawy przez Samorzad Województwa zawiera pismo o danym
rozstrzygnieciu, przesylane przez Samorzad Województwa.
3. Prosbe o ponowne rozpatrzenie sprawy Samorzad Województwa rozpatruje w
terminie 30 dni od dnia jej zlozenia.
4. Beneficjentowi przysluguje prawo do zlozenia uzupelnien lub wyjasnien w
terminie 7 dni od dnia doreczenia wezwania do zlozenia uzupelnien lub wyjasnien.

§ 19.
l. Wszystkie spory pomiedzy Samorzadem Województwa
a Beneficjentem,
wynikajace z umowy, rozstrzygane beda przez sad powszechny wlasciwy
dla siedziby Samorzadu Województwa.
2. W sprawach nieuregulowanych umowa maja w szczególnosci zastosowanie
przepisy aktów prawnych wskazanych w § l pkt 2-7, oraz:
l) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93,
z pózno zm.);
2) ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 65, z pózno zm.);
3) ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. Nr 98, poz. 634, z pózno zm.);
4) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z pózno zm.);
5) rozporzadzenia Komisji (WE) nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r.
ustanawiajacego szczególowe zasady wdrazania zasady wspólzaleznosci,
modulacji
oraz
zintegrowanego
systemu
administracji
i kontroli
przewidzianych w rozporzadzeniach Rady (WE) nr 1782/2003 i (WE) nr
73/2009,
oraz wdrazania
zasady wspólzaleznosci
przewidzianej
w
rozporzadzeniu Rady (WE) nr 479/2008 (Dz. Urz. UE L 141 z 30.04.2004, str.
18, z pózno zm.).
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§ 20.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których po
jednym otrzymuja: Beneficjent i Agencja, a dwa otrzymuje Samorzad Województwa.
BENEFICJENT

SAMORZAD WoJEWÓDZTWA
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Zalacznik
do umowy przyznania pomocy
nr 00003 - 6932-UM0500091/09
mies.
mies.
fi Ogólem
0,00
0,00
0,00
z _wynagrodzenie
Wyszczególnienie
zakresu
ogólem
Jogólem
edn.
miary
•.•
_29649,55
••Podróze
_________
mies.
szt.
sluzbowe
10.
14.
7.
6.
9.
8.
12.
5.
4.
2.8451,00
3.
II.
11
w
tym
tym
2575,91
464,51
2757,20
32373,00
170,00
lzestav.
413.
l0,00
000,00
665,56
170,00
932,30
300,35
026,52
571,64
726,17
360,66
026,96
0,00
0,00
0,00
878451,00
052,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15
31
004,48
4267,57
100,000,00
0,00
100
35367,57
000,00
komp1e
52575,91
692,52
61995,00
II.
III.
IV.
1.............__.l.l"I..l.~UT'f'"'VJ.J''"'·"''''.I.I·
etap
etap
Wynagrodzenie
Kierownika
Koszty kwalifikowalne
operacji"PRYM"
(w zl)
3 000,00
Zakup
mebli
biurowych
!Konserwacja
Oplaty
zwiazane
iw
naprawa
z
Obsluga
utrzymania
prawna
(umowa
specjalisty
ds. 11,5
Wynagrodzenia
koordynatora
Wynagrodzenia
Koszty
biezace
administracyjne
(administracyjne)
czlonków
zwiazane
z2l funkcjonowaniem
Biura LGD Fundacji
11,5

10
726A*
581**

16
w tymIlosc
VAT***
VAT***
VAT***
35368,52
007,80
765,00
15
7381,00
433,00
32
345,45
(liczba)
i polaczenia
inne) Decyzyjnej
telefoniczne,
posiedzenia)
Grupy
f"mansowoadministracyjnoprowadzeniem
biuraza udzial w

30
11,5
2,5

Mierniki
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II

549A*
738621**

I I

szt.
szt.
szt.
14869,76
szt.
mIes.
Podróze
sluzbowe
11,5
440,00
890,00
l386076,14
137,08
0,00
160,49
008,60
1942,21
0,00
440,00
181,88
0,00
81,88
564,00
l734,480,00
564,56
282,13
220,00
0,00
63,84
0,00
3354,00
660,00
69971,86
660,00
300,00
2470,11
234,42
660,00
0,00
895,43
925,00
707,79
253l o: obszarze
10
23l008,60
000,00
135,28
0,00
000,000,00
000,00
0,00
3LSR
000,00
156048,OC
Materialy
50,00
225,00
biurowe
usluga
24,72
Wykonanie
354,00
220,00
banerów
komple
Zakup
krzesel
stolów
namiotu
km
dlugopisów
na
skladanych
na
stoisko
stoisko
z na
rollupu
Wydrukowanie
plakatów
Wynagrodzenie
specjalisty
ds. 4786
Pozostale
koszty
badan
spolecznych
dotyczacych
o.bszaru
objetego
FundacjiLSR
"PRYM"
przy wspólpracy
z pracownikami
Wydrukowanie
Prowadzenie
kampanii
wkladki
informacyjnej
objetym
LSR,
realizacji
oraz dzialalnosci
LGD Fundacji
"PRYM"i studentami z Katedry Socjologii Wsi UL
Opracowanie
raportu
3220,00
365,54
000,00
sprzetu
biurowego,
materialy
244440,00
890,00
137,08
10
2l
informacji
i
kontaktów
z
eczyckie)
glowice,
tonery
itp.)
eksploatacyjne
sprzetu IT
danymi
kontaktowymi
informacyjnej
do
nawiazujacych
do gazety
Folkloru
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30
144,00
2033,06ds. 13280,96
0,00
0,00
426,00
0,00
0,00
901,69
0,00
45lokalna
000,00
426,00
426,00
13
289,04
4454,14
4247,54
798,13
798,13
280,96
0,00
46
570,00
0,00
I uczestników
826,46
206,06
16
863,04
103260,90
99357,10
2676,71
5142,97
0,00
)02618,00
4Wyzywienie
000,00
000,00
721,31
533
Szkolenie
pracowników,
czlonków
Zarzadu
oraz spolecznosc
czlonków
Grupy
Decyzyjnej
Osi Leader LGD Fundacji "PRYM"
Suma
kosztów
kwalifikowalnych
(I+II)
"PRYM"
Przeprowadzenie
cykluI Ispotkan
aktywizujacych
Zorganizowanie
konferencji
promujacej
dzialalnosc
LGD Fundacji
!udzial
w
szkoleniach
7819,68
Suma 454426,00
osoba
osoba
o206,60
soba
201
2001
1**

* Zadanie lub grupa zadan realizowanych w ramach zakresu wsparcia
** Zadanie lub dostawa/robota/usluga realizowana w ramach zadania
*** VAT, jesli jest kosztem kwalifikowalnym
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