
za* u* * anl" .l].'.nĄ$-.''..'.''' ''' '' 20Ib roku w Biall msrok_u

poniędą:

województwem Podlaskim
z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. s. wyszyńskiego 1, 15_888 BiaĘstok
rcplezeltowalym pŻez Zanądwojewódńwa, w imieniu L1órego działaj ą:

1) Jerzy Leszczyński _ Marszałek Województwa Podlaskiego
2) Maciej Zelon żywno _ wicemarszalek województwa Podlaskiego

zwanym dalej'z^tŻ4dem w ojewództ|ł^",

ą

Lokalną Grupą Dzialania,,Puszcza Bialowieska''
z siedzibą w IIajnówce
plzy u|. A. zina 1' 17-200 Hajnówka
NrP 6030028845
numer KRS 0000253905
replezentowanyD plzęz]

1) Eugeniusza Kowalskiego _ Prezesa Żarządu
2) Monikę Paulinę Monach _ skarbnika Zarządu

zwanym dalej ,,LGD",

razem zrłarrymi dalej ,,stronami",

o nclstępuj qcej tf eści :

okreśtenia i skróĘ

s1.
Uąte w urrrowie o waruŃach i sposobie realizacji stategii Iozwoju lokalnego kierowanego
przez społecmość, zwanej dalej ,,umową'', okreś1enia oznaczają:
l) rczporządz€nie nr l3o3l2o13 'rozparządzenie Pallamentu Euopejskiego i Rady QrE)

u I3O312O13 z dnia 17 grudnia 2013 I. ustanawiające wspólne pŹepisy dotycące
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego' Europejskiego FMduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz

Rozwoju obszarów Wiejskich oraz Europejskiego FundusŻu Morskego i Rybackiego

oraŻ ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Euopejskiego Frmduszu Rozwoju
Regionahego' Europejskiego Frmduszu Społecznego, Funduszu spójności
i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego orM uchylające tozporządzetie
Rady (WE) rrr 1083/2006 (Dz. Urz UE L 347 z20.12'20L3 t., stł.3Ż0' zpóźL' Żń'):

OWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZA
TEGII RoZwoJU LoKALNEGo KIERoWANEGo PRZEZ sPoŁEcZNo

00008-ó933_UM1040012/1



2) ustawa RLKS _ ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozrvoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 3'78)'

3) ustawa PRow'ustawę z dnia 20 lutego 2015 r' o wspieraniu lozwoju obszarów
wiejskich z udziałem środków Europejskiego Frrrrduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
obszalów Wiejskich w mmach Prog.lifru Rozwoju obszarów wiejskich na lata
2Dl4-2020 (Dz. U . poz. 349)t

4) ustawa Ps ustawę z dnia 11 lipca 2014 r' o zasadach realizacji programów
w zakesie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej Ż014':2020
(Dz. U. poz. 7746 zpóźn zm.);

5) ustawa EFMR _ ustawę z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zlównoważonego lozwoju
sektoń rybackiego z udziałen:' Euopejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego
(Dz.U. zŻ075l. poz. 1358)1

ustawa o ochronie danych osobowych ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2014 t. poz' 

'l82 
z późr'. z1n,)'

PRoW Program Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014 2020;
PO RYBY Program Operacyjny ,,Rybactwo i Morze" nalata2014 2020;
RPo regionalrry program operacyjny, o którym mowa \ł axt. 2 pkt 17 lit. c ustawy
PS;

6)

'7)

8)

e)

io) EFRRow _ Europeiski Fundusz Rolły na rzecz Rozwoju obszarów Wiejskich;
11) EFMR - Euopejski Fundusz Morski i Rybacki;
12) EFRR - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
13) EFs _ Ewopejski Fundusz Społecmy;
14) LsR stategia Tozwoju lokalnego kierowanego przez społecznośó;
15) RLKS- Ioavój lokalny kierowany przez społeczność;
16) wspaxcie lęalizacji operacji w ramach LSR wsparcie, o któr}Ąn mowa w ań. 35 ust. 1

iit' b rozporządzenia nr I303l20I3; '
17) wspaxcie na wdraŻanie projektów współpracy - wsparcie, o któr},m mowa w art. 35

ust' 1 lit. c roŻpoŹądzenjam |30312073;
18) wspaicie funtcjonowania LGD _ wsparcie, o którym mowa w ań. 35 ust. 1 lit. d i €

tozpotządzenia u 1303 12013',

19) opelacja opęrację w lozumieniu 
^lt.2 

pkt.9 lozpolządzenat 7303/2073;
20) lvniosek o przyzrarrie pomocy rłniosek o udzielenie wsparcią o któł'm mowa

w axt. 35 ust. 1 lit. b rozpouądzeria nł |3D3/2DI3' w tym lównież wńosek
o dofinansowanie;

21) projell grantowy - projekt grantowy w rozumieniu axt. 14 ust 5 ustawy RLKS;
22) otgan decyzyjny organ do którego właściwości naleŻą zadarLia, o których mowa

w afi. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS;
23) Rany wykoDania ' cele pośrednie i końcowe okeślonę w progarnie operacyjn1m

dla danej osi plior-ytetowej/pdor}'tetu, o których mowa w ań. 22 lozporządzelia
rLr I l0l/201 L

PoŚtanowienia ogólne

s2.
1. Umowa okeśla prawa i obowiązki Stron w za.kręsie warunków i sposobu realizacji LSR'

, która przewiduje fmanśowalrie w ńrnach programu/ów: Rozwoju Obszarów wiejskich
n^ |ata 20|4-2020, Regionalnego Programu Operaryjnego Województwa
Podlaskiego \L |at^ 20l4ątŻ0, ze śrcdków funduszu./y: EuropejŚkiego Funduszu



Rolnego na rzecz Rozwoju obszarów wiejskich, Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego' Europejskiego FundrrŚzu Społecznego.

2. LSR wmz z załącznikami w wersji papielowej stanowi załącznik nr 1 do umowy.

Termin i obszrr realizacji LSR

s3.
1. LGD rea]izuje LsR w okesie od 2016 roku do 2023 roku, na waruŃach wynikających

z umo!\ry, ustawy RLKS, ustawy PROWI, ustawy EFMRI uslawy PSl i imych
właściwych przepisów prawnych'

2' LGD będzie rca]izowała LSR na obszarze następujących gmin lub ich części, dzielnic
i osiedli, w nmach następuj ących proglamów:

L.p. Gmina

Część Gminy/

Dzielnica/

Osiedle

Powiat województwo Program

1 Białowieża cała gmina hajnowski podlaskie

PROW

2014-2020

RPOWP

2014,2020

Bielsk

Podlaski
cała gmina bięlski podlaskie

PROW

2014-2020

RPOWP

2014-2020

3. Boćki cała gmina bielski podLaskie

PROW

2014-2020

RPOWP

2014-2020

4. cała grnina hajnowski podlaskie

PROW

Ż014-2020

RPOWP

2014,2020



5. Człże cala Bmina hajnowski podlaskie

PROW

201.4-2020

RPOWP

Ż0l4-2020

6
Dubicze

Cerkiewn€
cała gmina hajnowski podlaskie

PROW

2014-2020

RPOWP

2014-2020

'7. Hajnówka cała gmina hajnowski podlaskie

PROW

2014 2020

RPOWP

2014-2020

8. Kles7c7€le cała gmina hajnowski podlaskie

PROW

Ż0|42020

RPOWP

2014-2020

9. Narew cała gmina hajnowski podlaskie

PROW

20r4-2020

RPOWP

2014-20Ż0

10. Narewka cala gnina hajnowski podlaskie

PROW

20l4-Ż020

RPOWP

201.4-2020

tl Chla cała gnina bielski podlaskie

PROW

201'4'20Ż0

RPOWP

2014-2020

t2.
Miasto

Hainó\łka
cała gmina hajnowski podlaskie

RPOWP

201.4-2020



3. Liczba mieszkańcó\ł zame]dowanych na pob}ł stały na obszaŹe objęt}łn LsR na dzień
31 grudnia 2013 r' wynosi 60 064 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy sześćdziesiąt cŻtery),
w tym 21 559 (słownie: dwadzieścia jeden Ęsięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć) stanowi
ludność miast zamieszkaĘch przez więcej niż 20000 mieszkańców.

Środki finanso e na realŁację LSR

s4.
1. wysokość środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR

w rarnach:

1) PRow ustala się na: 1 250 000 euro (sło\łtię euio: jeden milion dwieście pięćdziesiąt
tysięcy 00/100) w tym: 795 375'00 euro (słownie euro: siedemset dziewięódziesiąt

!ięć tysięcy tzysta siedemdŻiesiąt pięć 00/100) ze środków EFRRoW' co przy kursie
4zŁeuo stanowi odpowiednio 5 000 000.00 zl w t}m 3 r81 500'00 zl (słownie
złobch: l14 miliony sro osiemdziesiat jeden rysięcy piecseL 00 l00)':

2) Pg RYBY Bstda się ne: , i+-_eł*€=
,,',',.,'''',,,,,,.,,',',,',,,',,,.,',,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ze środlęów EFMR ee prz}'krłłsie'1 zVeg*o

3) RPo Województ\va Podlaskiego ustaia się na: 4003 973'00 euro (słownie euro:
cztery miliony tzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt hzy 00/100) co przy kursie
4złleuro stanowi 16 015 891'00 zI (słownie złotych: szesnaście milionów piętnaście
tysięcy osiemset dzięwięćdziesiąt j eden 0o/10o)2;

w fym:

a) 2 311 341'00 euro (słownie ewo: dwa miliony tzysta jedenaście tysięcy
trzysta czterdzieści jeden 00/100) zę środków EFRR2;

b) l 692 632'00 euro (słownie euro: jeden milion szęśćset dziewięćdziesiąt dwa

tysiące sŻeśćset trŻydzieści dwa 00/100) ze środków EFS2.

2. Wysokość środków finansowych na wsparcie rra wdrManie projektów współpracy1

do 2018 roku, w ramach:

1) PRoW ustala się na: 25 000,00 euro (słownie euro: dwadzieścia pięć tysięcy 00/100)
co przy kursie 4złleuro stanowi l00 000'00 zł (słorvnie złotych: sto tysięcy 00/100)
z lldziałem śrorlków F.FRRoW':

2)
i

, , , ,,, , ,, ,,, ,,, ,, , ,, ,,, , 'zł (słov,l}ie Żiofy€h. ,,.,,-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,) ze śfedkó'
EFA&.2.

Wysokość środków finarrsowych na wsparcie fimkcjonowania LGD ustala

się na:712 500'00 euro (słownie euro: siedemset dwanaście tysięcy pięćsęt 00/100)

co przy kursie 4zVeuro stanowi 2 850 000'00 zl (słownie złotych: dwa miliony osiemset
pięćdŻiesiąt tysięcy 00/100).

Wsparcie realizacji opemcji w rarnach LSR oraz wsparcie na wdrżanię Fojektów
wspołpracy będzie udzielane zgodnie z wanrnkami okeślonymi ustawą RLKS, ustawą

PRoWl, ustawą EFMRI, ustawą PSl oraz umową w ramach dostępnych środków

3.

4.



okeślonych \ł ust. 1 2' zgodnie z planem finansowym okeślonym w LSR' na podstawie

odrębnych umów'

5. Wsparcie na fuŃcjonowanie LGD będzie udzielane w ramach Regionalnego Programu
operncyjnego województwa Podlaskiegb na lata 2014-2020 ze]śrockó.rr / z rdziałem
środków(niepoftŻ€bne 

skreślić) pochodzących z Europejskiego Funduszu Spolecznego zgodnie
Ż warunkami określonymi ustawą RLKS' ustawą PRoW1' ustawą EFMRi, ustawą PSr

oraz umową do lłysokości okeślonej w ust. 3, na podstawie odlębnej umowy.

Zobowiązania Stron

$s.
1. LGD zobowiązuje się do:

1) osiągnięcia wynikających z LSR celów i wskaźtików;

2) zolganizowania nie póŻniej niż 30 dni od zawarcia umolły olaz utzymada w okesie
realizacji operacji biwa LGD spełniającego następujące warunki:

a) wyposŹrżede w telefon z doĘpem do sieci tęlękomunikacyjnej,

b) wyposazenie w sprzęt biu:owy i komputerowy z dostępem do sieci Internęt;

c) zagwarattowanie bezpiecznego przechow1.wania dokunentacji uwiązanej

z wybolem operacji lub grantobiorcówl, zgodnie z postanowieniami ustawy

o ocbronie danych osobowych;

3) stworzenia lub utrzymania stońy intemetowej i systematycznęj aktualizacji
umieszczonych na niej informacji dotycących LGD' LsR, naborów lvniosków
o przyznanie pomocy przyczyniających się do realizacji LSR oraz w1ników
tych naborów;

4) zapewnienia obecIrości przy:rajmrriej jednego pracovnika biura LGD w godzinach
pracy biura oraz umieszczenia w widocznym miejscu w biwzę LGD oIaz na stonie
ńtemetow€j LGD informacji o czasie pracy tego biua;

5) bezpłatnego świadczęnia przez pracorłników biura LGD' doradztwa w zakęsie
przygotow}ałania wniosków o przyznanie pomocy i vmiosków o płatność na operacje

realizujące cele LSR;
6) prowadzenia na bieżąco ewidencji udzielanego doradztwa w formie rejestru

lub oświadczeń podmiotów, któr}an udzielono doradżwa olaz przedmiotu doradŻtwą
wt}m naz\ły ploglamu, w zakesie którego. udzielono doradztwa, a tatriŹe naboru,
którcgo doryczy i numeru zawartej unorłyl;

7) przskazywania Zarządowi Wojewódżwa dwidencji. o której mowa w pkt. 6

wraz z wnioskami o prąz'nanie pomocy oraz dokumentacją potwierdzającą dokonarrie

wyboru operacji, zgodlie z ań' 23 ust. 1 ustawy RLKS i zasadami, o których mo\ła
w s7;

8) Iozpowszechniania informacji o zasadach przyznawarria pomocy rra realizację operacji
w rarnach LSR;



9) ogłaszania naborów wniosków w ramach wsparcia lealiŻacji operacji w ranach LsR,
zgodnie z harmonognmem naborów wniosków o udzielenie 1vspalcia na wdrażanie
operacji w ramach LSR, stanowiącym załącm1k rt 2 do umowy, po wcześniejszym
uŻgodnieniu terminu tego nabotn z Zalządem WojewódŻwa, zgodnie z art. 19 ustawy
RLKS, o ile są dostępne środki finansowe na wspaIcie realizacji operacji w ramach
LSR;

10) terminowego oraz prawidłowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru
operacji realizujących cele LSR, zgodnie z ań. 21 _ 23 ustawy RLKS, \łtym
dokon}.wania wyboru operacji lub grantobiorcówl, zgodnie z wymogami okeślonymi
w axt. 17 ust. 2 ustawy RLKS;

11) stosowania do oceny i łyboru opelacji, procedur wyboru i oceny operacji w ramach
LsR. s]ano!łiąc)ch zalącznik nr J do.rmow1 ora,/ regulaminu organu dec1u1jnego.
stanowiącego zalącz-rrił nr 4 do umorłyl ora7 kry'teńów uyboru operacji wraz
z procedurą ustalania lub zmiany k1}teriów, stanowiących załącznik rrr 5 do umowy;

12) podawania do publicznej wiadomości, \ł szczególności poplzez zafi\ięszczęnię
na stonie intemeto'wej LGD, listy wyblanych i niewybranych operacji lub grantów
ze wskazaniem zadań które realizująl, a także plotokołu z posiedzeń orgarru

decyzyjnego dotycŻących oceny i wyboru operacji lub grantobiolcówl zawierających
informację o wyłączeniach w związku z potencjalnym konfliktem interesów;

13) umozliwienia przeprowadzania kontroli LGD w zakesie wyboru i realizacji LSĘ
wtym dokon}avania wyboru operacji lub gnntobiolców] plzęz LGD,
przez przedstawicieli organów i jednostek organizacyjnych upowżnionych do takich
konlroli;

14) wykonarria zaleceń Ż kontroli realizacji LSR, o kórych mowa w ań. 8 pkt 1 ustawy

PRow1' alt. 22 i 23 ustav,ry Psl, axt. 2'/ ust. 1 pkt 1 ustawy EFMR1 onz zalęeęi\
mających na celu poprawę działalności LGD i realizacji LSR, o Ltórych mowa
wS6pkt2umowy;

15) zatrudniania pracowników o kwalifrkacjach nie nizszych niż okeślone wopisie
stanowisk, o których mowa w załączniku nr 6 do umolły' a także szkolenia cŻłonłów
organu decyzyjnego i pIacowników biwa LGD zgodnie z planem określon1,rn

w załącaliku nI 7 do umowy;

16) zapelłrienia swobodnego i niedyskryminującego dostępu do człoŃostwa wLGD
wszystkm podmiotom z obszaru LGD;

17) poddania się ocenie efektWłności realizacji LSR w terminie wŻnacŻony]'n
pźeŻ zafląd wojewódŻwa oraz w prz1padku uzyskarria negaq'\ł'nego wytriku
tej oceny aealizowania programu napnwcŻego oplacowanego przez LGD
i Żatwiądzonęgo plzez Załąd, województwa \ł terminie wskazan}an
w tym programie;

18) niezatiudniania na podstawie lrlnów o pracę lub umów c}.wihopra nych, których
pŹedmiotem j€st wykon1r'vanie obowiązków zwtęalych z fiłlkcjonowaniem biura,
osób świadczących odpłatnę domdŻrir'o na rzęcz podmiotów ubiegających
się o wsparcie realizacji operacji w ramach LSR lub będących członkami organu
decyzyi nego;



19) przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru i realizacji LsR'
wqm dokumentacji związanych z oceną wybolem i ustaleniem kwoty \łsparcia

na opemcje lub zadania służące osiągnięciu celu projektu glantovr'egol oraz wersji

archiwalnych ogłoszeń o naboŹe wniosków, nie krócęj ńż do 31 gudnia 2028 loku;

20) poinformowania Zarządu Województwa \ł tęminie 14 dni od dnia zawarcia umowry

o miejscu pŹęcho\ł).wada dokumentów, o których mo\ła w pkt 19' jeżeli dokumęnty

przęchow}rwane są poza siedzibą LGD oraz poinformowaaia ZaŻądu wojewódŻwa

o zmianie miejsca przechowywania tych dokumentów, \ł teminie 14 <lni od dnia

zaistnienia tej zmiany;

21) utrzym}.vr'ania składu organu decyzyjnego z zachowaniem reprezentacji

poszczegóJnych sektorów, która podlegała ocenie rra etapie wyboru LSR;

2Ż) zapewlieria na poziomie podejmowania d'ecyzji aby władza publiczna określona

zgodnie z Fzepisarni kajowymi arri zadna z grup intelesu nie posia.dawięcej niż 49yo

pmw głosu zgodnie z bŹmienięm art. 32 ust' 2 ||t, b lozpolządzenia 1 3 03/201 3 ;

23) monitorowania realizacji LSĘ w szczególności poplzez:

a) monitorowarie wskźnikó'V realizacji celów LSR oraz przedsięwzięć,

b) opacowarrie i udostępnienie beneflcjentom w szczególności na stonie

intemetowęj LGD formularza ankiety mońtorującej na potzeby moąitofowada

realizacji LSR,

c) składanie Zaxządowi woj.ewódŻwa do dnia 31 stycznia kżdego roku realizacji

LSR spmwozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu

udostępnionym ptzez Zatząd województwa, a w prz}padku pielwszego roku

Iealizacji LsR _.w terminie wskazanym prz ęz Zafląd w ojewódń$łai'

24) podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprŻez niezwłoczne

zanieszczanię na stonie intemetowej LGD:

a) LSR;

b) akfua]nego zestawienia Źeczowo _ finansowego z rea7izołłartych przez LGD
operacji oraz fuformacji o sposobie wykorzystania środków finansowych,

o których mowa w $ 4 ust. 3,

c) umowy ramowej ,

d) statutu LGD,

e) listy człoŃów LGD,

f) listy człoŃów zarządu lub organu decyzyjnego LGD,

g) Ięgularninu olganu decyzyjnego LGDI,

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

i) harmonogramu naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdmża! ie operacj i
w rarnach LSR;

25) niezwłocznego informowania ZarŻądu woje\łódŻtwa o okolicznościach mogących

mięć \ł!ł}"w na'wykonanie umowy olaz niezwłocznego powiadamiania Zarządu

województwa o anianie s\łoich dalych zawafych w umowie;



26) współpracy z Kraiową Siecią obszarów Wiejskich, o L1órej mowa w a . 55 ustawy
PRoWL oraz Komitetami Monitorującymi PRow'' Po RYBYI lub RPol,
W szczegó]ności w zakresie przekaąwania informacji dotyczących realizacji LSR;

27) składania Zatądowi województwa harmonoglanu realizacji planu kommikacji,
\ł teminie do 30 listopada każdego roku realizacji LSR' na rok następny'
a w prz1padku pierwszego roku realizacji LSR _ w terminię do 24 czenłca 201ó
roku, a także wprowadzenia w nim zmian wynikających z oceny, o której mowa
w$6pktlumowy;

28) stosowania w}tycmych, o których mowa w axt. 8 ust. 2 ustawy PRoWr, art. 27 us1. 1

pkt 2 ustawy EFMRL oraz w art. 7 ustawy PSI ;

29) udzielania wszelkich informacji zwęartych z realizacją LSR na każde wezwarrie
Zarządu Wojewódawa.

2. W ptz1padku gdy, LGD przewiduje w LSR realizację projektów grantowych, LGD
zobowiąuje się śosować do oceny i wyboru glantobiorców procedury wyboru i oceny
grarrtobiorców w ramach projektów grantowych, stanowiące załąłznik w 8 do umowyt
oraz kryteria wyboru $antobio.ców wraz z proceduą ustalania lub zmiany kr/eńów,
starrowiące załącznik rrr 9 do umorły.l

s6.
Za ąó'wojevłódń,Na zobowi@uje się do:

1) dokonyr,vaaia oceny racj onalności harrnoaogramu, o którym mowa w $ 5 ust. 1 pk1 27
umowy, w szczególności poprzez weryfikację adekwatności działall komunikacyjnych
do wskaźlików realizacji tych działań, a tłkż'e adekwatności planowaoych efektów
działan komunikacyjnych do budżętu tych działań, w terminie 14 dni odjego złozenia
yzez LGD;,

przeprowadzania analizy sprawozdań, o których mowa w s 5 ust. 1 pkt 23 lit. c
mowy, polegającej na weryfikacji zgodności danych zawatlych
w tych sprawozdaniach z LSR, unową oraz innymi dokumentami LGD, w terminie 30
dni od dnia złożorna. Po uzyskąniu wyjaśnień od LGD w zakresie informacji
zawartych w tych sprawozdałiach, Zwząd wojęwódżwa możę wydac LGD zalecenia
mające na celu poprawę działa]ności LGD i realizacji LSR, z podaniem terminu
ich wdrożenia;

dokonywania oceny zmian umo'wy' o Ltóre wnioskuje LGD, biorąc pod uwagę
racjonalność i zasadność tych zn'fan, a także waruŃi, o których mowa w $ 10;

vłyntaczatia terminu i przeprowadzenia oceny efekĘvności realizacji LSĘ
o której mowa w $ 5 ust- 1 pkt 17;

zatwieńza a oplacowanego pflez LGD proglamu napmwczego w plz}?adku
uzyskania negat}.$nego wyniku oceny efektytności realizacji LSĘ o której mowa
wS5ust. 1pkt17;

2)

3)

4)

5)



pŻeplowadzania kontroli w LGD nie rzadziej niż Iaz w loku w cęlu potwierdzenia
lłykon1.wania Fzęz LGD zobowiązail okeślonych w $ 5, w zakresie okeślonym
przez Załząd'sl ojewódńwa;
informowania LGD o wysokości dostępnych środków finansowych w przeliczeniu
na złote w ramach p.ocedury rrzgodnienia teminu naboIu. o klorej mowa w s 5 ust' 1

pkt 9, Fzy cz;'r1'l plzy ustalaniu \łysokości dostępnych środków, o L1órych mowa
w s 4 ust. 1 pk 1, uwzgiędnia się kwoty środków własnych beneficjentów będących
jednostkami sęktola finansów publicznych, stanowiące wymagany krajowy wkład
środków publicznych-

weryfikacji wniosków o przyzn.f'ie pomocy omz dokumentacji potwięIdzającej

dokonarrie wyboru operacji, o których mowa w s 5 ust. 1 !łJ 7' zgodnie z ań. 23 ust.

2-5 i 7 ustawy RLKS i zasadami okeślon)łrri w $ 7 umowy.

s7.
Strony zobowiązują się do wŻajennej współpracy i do współpracy z Agelcją
Restnrktruyzacji i Modemizacji RolnictwaL. mającej na ceLu zapewrrienie własciwej obsługi
oraz monitolo'wania postępo\łania w sprawie wyboru operacji finansowanych w ramach
RPol' PRowl lub Po R-rBY 2014-2020l dotyczącej w szczególności:

1) przekazywania dokumentacji dotyczącej naboru \łniosków do Zarządu WojewódŹwa
i wymiany informacji pomiędzy LGD i' Zarządem Wojewódżwa w tym zaklesie;

2) oceny zgodności operacji z prograrirem w ramachj którcgo przewiduje się realizację
LSR;

3) uzupeŁriarria przez LGD braków lub przedstawiania wyjaśnień związanych
z uryborem operacii do Fnan'owania;

4) oceny warwków udzielania wsparcia na operacje lub zadarria słuzące osiągnięciu celu
plojękfu glantow€go1 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 dotyczących wysokości
dostępnych środkórM;

6) gromadzenia i przekazywatia danych zwiąanych z tealizacją powierzonych zadań
LGD, ze szczegóIrtym u\łzględnienięm monitońngu prowadzonęgo przez LGD
w zaloesie danych, które nie będą dosĘpne dla Zaruądr Wojervództwa lub Agencji
Restrukturyzacji i Modemizacji Rolnictwa, w tym w ramach aplikacji, o k1órej mowa
w pkt 5.

Wykonanie umowy

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

1) nie osiągnie co 'najmniej 20% poziomu każdęgo ze wskaźników produktu, który Żostał
przewidziany do realizacji w lalach 2016 2018, a w przypadku gdy LSR przewiduje

6)

'7)

8)
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finansowałrie w ramach RPo dodatkowo nie osiągnie 85% waItości wskźnikówploduktu uiętych w Ramach Wykonania, przewidzianej do osiągnięcia do końca 2018roku lub
2) nie wykorzysta co najmDiej 2o7o środków finansowych przeznaczonych na wsparcie

realizacji opę.acji w Iamach LSR, a w przypaoh gay rsń p.zewid];;finunso*u.'i"
a) w ramach pROW dodatkowo nie wykorzysta co najmdej:_ 10% środków finansowych na realizację LSR oa operacje dedykowane w LSR

grupom defaworyzowanym,
_ 20oń środków finansowych na realizację LsR na utworzenie miejsc pfacy,b) w ramach pO RyBy dodatkowo nie wykorzysta co najmniej:_ 20% środków finansowych la realizację LSR na utworzenie/utrzymanie
miejsc pracy i ufwo.zenie przedsiębiorstw

- kwota okrcślona w $ 4 ust. l umowy w ramach danego programu ulega obniżeniu
o I0 %o onz o różnicę pomiędzy poziomem *Tło."yituniu i.oaLow łinarrsowychpuemaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danegoprogramu' okłeślonym w pkt' 2, a faL1ycznym poziomęm wykożystania środków
finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w r'amuńisn 

' .u'u"ł'
danego programu.

2. Jeżeli do 31 gnrdr'ia2o2| roku LGD:
1) nie osiągnie co najmniej 85% poziomu kazdego ze wskźników ploduktu, l.,óry zostałprzewidziany do realizacji w LSR, a w prz1padku gdy Lsn przewiau;e fiłansowanie

w ramach RPo nie osiągnie ponadto 100% wartości wskźnikólł produktu ujętych
_ w Ramach Wykonania, przewidzia-nej do osiągnięcia do końca zozt riń tut2) nie wykorzysta co najmniej 507o środków rrn-rorły"ł, po"-u"^|'"h r'u *.pu."i"realizacji operacji w ramach LSR' a w prz1padku gay rił przewiouje lina.Dsowanie

w tamach:



a) PROW, dodatkowo nie \,vykorzysra co najmniej:
30% środków finansowych na realizację isR nu op".u"j" dedykowane
w LSR gupom defawo ryzowa\ytu,

. _ 50% środków finansowych na realizację LsR na utwożenie miejsc pracyb) PORYBY, dodatkowo nie wykoźysta co najmniej:_ 5070 śrcdków finansowych na realizację LsR na utwozenie/uhz},rnanie
miejsc pracy i utworzenie plzedsiębiorstw

_ obniŹeniu o 30% uiega kwota niewykoŻystalych
przeznaczonych na \łspalcie realizmji operacji w ramach
proglarnu.

Jeżeli do 31 grudnia 2018 roku LGD:
l) osiągnie poziom co najmniej 50% łazdego ze wskaźników Foduktu, który Żosta]przewidziarry do realizacji w lalach 20l6 - 2018, a w przyparlk'u gJy iiłpo"-auj"frnansowanie w ramach Rpo dodatkowo _""1t".;" lł ""',j"_1j iiu", ul.ur"*ujęte w Rarnach wykonania;

środków finansowych
LSR w ramach danego

3.

1l



2) wyko.zysta co najmniej 40% środków finansorłych na realizację LSR' a w przypadku

gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach PROW dodatkowo wykorzysta:

a) 20% środków friansowych na realizację LSR na operacje dedykowane w LSR
grupom delarł or1zou anym i

b) 40% środków finansowych na realizację LsR na utworzenie miejsc pracy

otaz

3) zrealizuje zobowiązania okeślone w nini€jszej umowie

kwota okleślona w $ 4 ust. 1 wnowy w ramach danego programu może zostac

podwyższona rnaksymalnię o kwotę stanowiącą 20% kwoty śIodków, o których mowa

w s 4 ust. 1 umowy, o ile dostępne są śIodki flnansowe w lamach dalęgo programu

proporcj onalnie do potzeb zg}oszonych pIzęz LGD.

4. Postanowienia zarvaxte w ust. 3 nie mają zastosowania w przypadku gdy LsR plzęwiduje

finansowanię w ramach Po R\BY.
5. PrZy ustalaniu poziomu wskaźników, zgodnie z ust. 1, 2 i 3 pod uwagę brane będą

operacje, dla L1óIych płatność Została w)?łaco[a beneficjentowi odpowiednio

do 31 grudnia 2018 roku i do 31 gmdnia 2021 roku.

se.
Ślodki fumnsowe na wspdcię funkcjonowania LGD, okeślone w 5 4 ust.3 ulegają

obniżeniu o 5% w prz}padku gdy:

1) pomimo wezwarria dokonarrego wez Z^ląd Wojewódżwa LGD nie wykona,

w dan)m postępowaniu w sprawię vyboru operacji, zobowiąania, o któr}m mowa

wS 5ust. l pktTwnowy;
2) LGD ńe wykona zobowiązania. o którym mowa w $ 5 ust' 1 pkt 14 umowy.

Zmiana umowy

s 10.

I. z zastzężęLiem przepisów niniejszego paxagrafu umowa może być zmieniaaa

na wniosek kżdej ze Stron.

2. Zmiana mrorły r4mraga zachowania formy pisernnej pod rygorcm nieważności.

3. Zmiana umowy orazjej załącz ków nle może \łpływaó na:

l } anianę celow ogólnych LSR:
2) aniarrę obszaru objętego LsR, wskaŻanego w s 3 ust. 2;

3) niedotrzymanie zobowi{ań okeślonych w umowie;

4) zmliejszenie na wniosek LGD środków zaplanowanych do finansowania realizacji
LSR do końca 2018 i2021 loku w budżecie LsR, okeślonych w załączniku

nr 1 do umowy;
5) zrrrrriejszenie liczby punktów otrzymanych przez LGD w poszczegóhych kleriach

w ramach oceny LSR.
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4. Zmiana.kryeriów wyboru operacji odbywa się zgodnie z zasadami Żmiany kr}.te ów,
o których mowa w załączrriku nr 5 do umowy, a taŁe z zachowanie. i"t' .ni"..utnos"i.Kr''teria wyboru operacji zawierają niebudzący *ątpli*oś"i ;;Ę,etacyJnych

- szczegółowy opis wyjaśniający ich zlaczenie oraz sposób oceny.5' zmiana kr1łeriów wyboru grantobiorców odb1'wa się .godni" , zasadami zmianykryteńów' o których mowa w załączniku n. s oo o-ofr, u iń" l' 
'u"t'o**l"-ich mierzalności. Kryłeria wyboru grantobiorców -*".ąą ol"tuo'ą"y wątpliwości

- 
iłterpretacyjnych szczegółowy opis wyjaśniający ich znaczej; 

".;1;.:; "*;;''6. Zmiana:

l) LSR, w zakresie charakterystyki członkóW albo pańĘelów LGD' stułlury organudecyzyjnego LGD;
2) dorycząca załącalikórł m 2-9 do umo\ły

- nie wymaga zmiany umowy.

10.

7. Zmiarly, o których mowa w ust. 6, wynagają każdorazowego poinformowan ia ZaĘąA\Wopwódłwa. Zmialę vna1e się za uzgodnioną, jeiel| w ciągu 30 dniod.poinformowania Zuządu w o]ewód^wa nie- wyfuzi in .prz""i*u ;;".;oono*-"zmiuty.
Przepisy ust' 7 nie doIycąwptowadzatiazmian na wniosek Zarządu Województwa.
Kolejny wniosek o zrnianę Wnowy LGD może przedłożyć po oo'y*ur,io .,-o*.LuzaIządn woJewództwa w przedmiocie proponowanych uprzednio zmian lub po upĘ.wie
3 0 dłi od dnia przekazania poprzedniego wniosku'
W prz1padku gdy LSR przewiduje fmansowanie w ramach RPo ze środkówfinansowych pochodzących zEFS lub EFRR, Zarząd Wojewódznva Li'"gu ,oui"prawo do ałiany umowy w zakresie obniżenia kwot, o których mowa * 5 o *r. r i sw prŻ}?adku, gdy' w zwiękll z niezrealizowaniem celów pośrednich okeślonych
w Ramach Wykonanią nastąpi obniŹenie środków nrr-*'y"rr 

_prz"łu"'ooy"ł'

lu 
."ll:-ję osi prior}łeto\łej dedykowalej RLKS, w ramach ł''o.".; ,iJto*anu .;".,dana LSR.

8.

9.

Rozwiazanie uno*



s 11.

1. Umowa ulega lozwiązaniu ze skutkiem natycbmiastow}łn na wniosek LGD.
Wraz z v'łtioskiem o rozwiązanie unowy LGD składa sprawozdanie z realizacji LSR,
o którym mowa w $ 5 ust'l pkt 23 lit' c umowy'

2. Umowa ulega rozw'iązarriu Że skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia
prawomocn}rrn w}Tokięm sądu złożęnia podrobionych' przerobionych
lub poświadczających nieprawdę dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ
na realizację LSR.

3. Umowa ulega rozwiąaniu ze skutkiem natychmiasto\łym w pr4lpadku niewykonania
ńr-Aż T aln -^}'^-;"-"{ ^ 

],-+A^..L _-_."-'A <.."r 1 -1.+ 11i 1"



4. Umowa ulega lozwiązaniu w przypadku niewykonania pżez LGD' pomimo

d$ukotnego wezwania dokonanego przez Samorząd Województwa, co najmniej jednego

ze zobowiązń' o których mowa w $ 5 ust 1 pkt 2 6' 8 12' 15'16,18 29 i w $ 7 umowy

oraz w przypadku dwukrotnego zastosowania postępowania okeślonego w s 9.

5. Samorząd Województwa niezwłocznie powiadamia LGD o rozwiązaniu umowy.

Postanowienia końcowe

s 12.

1' We wszelkich spnwach dotyczących umowy st.ony będą porozumiewać się w formie
pisemnej. Korespondencjazv'lryanazrealizacją umowy przekaz1waIra będzie do:

1) LGD na adles: Lokalna Grupa DŻiałania ,,Puszcza Bialowieska'' na adres:

lll'. A'. zin^ I,17-200 Hajnówka;
Ż) Zarządu WojewódŻwa na adlęs; Urząd MarŚzałkowski Województwa

Podlaskiego' Deprrtąment Rozwoju obszarów Wiejskich' ul. Gen. Franciszka
Kleeberga 20, 15-ó91 Białystok.

2. Strony zobowiązują się do powoł}'wania się na numer umo\łT wTaz z datą podpisania

umowy w prowadzoDej między sobą korespondencji.

3. W prz1padku' gdy LGD nie powiadomiła Zdrząd! województwa o zmialię swoich
danych Zawańych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną ptzez Zarząd

województwa zgodnie z posiadan}'ni.plzez niego danymi, Strony uznają za skuteczrrie

doręczoną'

s 13.

1. Wszystkie spory pomiędzy Zarządem Wojewódżwa a LGD v1rrikające z umowy'

lozŚfzy gal1e będą plzęz sąd powszechny właściwy dla siedziby Zarządu Województwa.

2. w spra\łach nieuregrrlowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy

aktów prawnych wymienionych w $ 1 oraz przepisy ustawy z dnia 23 L:wietnia 1964 r.

Kodeks cpvilny (Dz. U. z20I4 r.'poz.721' zpóżl. zm').

s 14.

1. w prz}padku, o którym mowa w alt. 11 ust. 4 ustawy RLKS, umo\ła zawaxta jest pod
waruŃiem $prowadzenia, w terminie 30 dni od dnia zawarcia' zmial w LSR
zaperłniających otzymanie'w lamach oceny kźdego k)łeńum wyboru LsR
co najmrriej minimalnej liczby punktówjeżeli została ona okeślona dla darrego kqłerium
w regulaminie konkursu na podstawi€ axt. 9 ust. 3 usta y RLKS'

2' Do czasu spełnienia przez LGD waruŃu, o którym mowa wust. 1' runowa nie lodzi
żadnych skutków pla\łnych'

3. Do czasu akceptacji przez Zaruąd wojewódŻtwa znian, o których mowa w ust. 1, LGD
nie może ogłaszać naborów' o których mowa w ! 5 ust.1 pkt 9.

I4



s
Umowa została sporządzona w dwóch
egTemplarzu dla ktdej ze sron umowy.

egzemplarzach po jednfm

15.

j ednobrzmiących

LGD

r/ PnEZESxolJą\ą
'I0l 

Ed.jpńi|iśź róil;li/śx.l

URZ4D NLĄRsZ^ŁKo\'vsKl
łYoJE'l{ÓDZT\\:A PoDL:\sK]EGo

!vBiri!r)rstck!
15_883 Bi.łvŚlok

ul. KaId. s' Wysłlislriego 1

Załączniki do umowy:

'1.

8.

9.

Plany szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracorłników biura LGD;
Procedury wyboru i oceny glantobiorcó\ł \ł ramach projektów grantowychl;
Kr}"teńa \łyboru gantobiorców wraz z procedulą ustalaria lub zrnialy kI}teńówl'

PrzypiŚY końcowe:

I lezeti do4,czy
ż Skrcślić punk jeżeli nie doryczy

WODZTWA

SI(ARBNIN

Wn{fręrela'**n

LoKAINA cRLiPA DzlAłiNL\
"PUsZCZ\ BlAŁowlEsli\"
ul A' Z]na 1, 17-200 Hajnówka

NlP 6030028€45 HEGoN 200030369

1. LsR wIM Ż załączrrikami w wersji papierowej;
2. Harmonogramem naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrżanie operacji

w ramach LSR;
3. Procedury wyboru i oceny operacji w mmach LSR;
4. Regulamin organu decyzyjnegor;
5. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiarry kryteriów;
6. opisy stanowisk precyzujące podżał obowiązków i zakles odpowiedzialrrości

pracowniłów biura LGD;
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