
Aneks nr 2 do Umowy

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

kierowane go przez spoleczność

nr 00008-6933-UM10 40012 I 15

z dnia t7 maja2016 r.

zawarty w dniu ...09.. G.../p!I.:,.....' w Białymstoku

pomiędzy

Woj ewództwem Podlaskim

z siedzibą w BiaĘmstoku, ul. Kard. S. Wysryńskiego 1, 15-888 BiaĘstok

reprezentowanym przęZ Zarząd Woj ewództwa, w imieniu którego dzialają:

1)

2)

zw any m dalej rrZarządem Woj ewó dztw a'',

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania,rPuszcza Białowieska'',
z siedzibąw Hajnówce,

przy ul. A.Zinal,17-200 Hajnówka,

NrP 6030028845,

numer KRS 0000253905,

reprezentowanym przez:

1) Eugeniusza Kowalskiego - Prezesa Zarządu
2) Monikę Paulinę Monach - SkarbnikaZarządu

zwanymdalej ,,LGD'',

razem zwanymi dalej ,,Stronami"

o następującej treŚci:

s1
W umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez

społecznośÓ nr 00008_6933-UM10400l2ll5 z dnia 17 maja 2016 roku, zawartej pomiędzy

ZarządemWojewództwa a LGD, wprowadza się następujące zmiany'.



1) w$5wust. 1:

a) w pkt 2 we wprowadzeniu do wyliczeniavłyraz,,operacji'' zastępuje się wyrazem

,,LSR",

b) pkt 3 otrzymuję brzmięnie:

,, 3) stworzenią lub utrzymania i aktualizacji strony internetowej; ",

' c) w pkt 4 po wyrazach ,,pracownika biura LGD'' dodaje się wyrazy ,,lub członka

ZatządlJ",

d) w pkt 5 vłyrazy ,,realizujące cele'' zastępuje się wyrazami ,,realizowane

w ramach",

e) w pkt 6 po wyrzie ,,umowyl'' dodaje się wyrazy ,,o udzielenie wsparcia,

o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzęnia130312013;'',

f) w pkt 7 skreśla się wyrazy ,,i zasadami, o których mowa w $ 7'';

g) uchyla się pkt 12 i 14,

h) pkt l5 otrzymuje brzmienie:

,,15) zatrudniania pracowników o kwalifikacjach nie niższych niż określone

w opisie stanowisk, o ktorych mowa w załqczniku nr 6 do umowy;'',

i) po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

,,15a) zapewnienia szkoleń członków organu decyzyjnego i pracowników biura

LGD zgodnie z planem olcreślonym w załqczniku nr 7 do umowy;",

j) uchyla się pkt 2I i22,

k) w pkt23:

_ we wprowadzeniu do wyliczenia po vłyrazie ,,monitorowania'' dodaje się

Wrazy,,i ewaluacji",

- lit. c otrzymuje brzmienie:

,,c) składanie Zarzqdowi Województwa do ostatniego dnia lutego każdego roku

realizacji LSR sprawozdania z realizacji LSR, za rok poprzedni na formularzu

W



udostępnionym przez Zarzqd Województwa, a w przypadku pierwszego roku

realizacji 'Lsł - w terminie wskazanym przez Zarzqd Województwa;",

- po lit. c dodaje się lit. d w brzmieniu:

,,d) przeprowądzanie ewaluacji nłiqżanych z LSR zgodnie z procedurq

olcreślonq w LSR;",

l) w pktŻ4:

uchyla się lit. ą

- lit. b otrzymuje brzmienie:

,,b) do ostatniego dnia lutego każdego roku informacji o sposobie

wykorzystania środków finansowych, o których mowa $ 4 ust. 3, wskazujqc

co najmniej wysokość wydatków nłiqzanych z:

wynagrodzeniami dla pracowników,

prowadzeniem biura,

s zko le niami dl a pr ac ow ników,

prow adzonq przez LG D aktywizacj q, ",

- w lit. c po wyrazie ,'ramowej'' dodaje się wyrazy ,'wraz z obowiązującymi

załącznikamt1'",

- w lit' h po wyrazie ,'RLKS'' dodaje się wyrazy ,oraz listy wybranych zadan

służących osiągnięciu celu proj ektu grantowe go ;'',

- lit. i otrzymuje brzmienie:

,,i) ogłoszeń o naborze wniosków o udzielenie wsparcia przyczyniajqcych się

do realizacji LSR,",

- po lit. i dodaje się lit. j i k w brzmieniu:

,,j) protokołów z posiedzeń organu decyzyjnego,

k) harmono gr ąmu re alizacj i pląnu komunikacj i ; ",

m) w pkt 28 skreśla się wyrazy ,prazw art. 7 ustawy PSl'';

2) w$6:

a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:



,,6) przeprowadzanią kontroli w LGD nie rzadziej niż roz w roku w celu

potwierdzenia wykonania przez LGD zobowiqzań olcreślonych w s 5,

w zalcresie i trybie wybranym przez Zarzqd Województwa;",

b) pkt 8 otrzymuje brzmięnie: .

,,8) weryfikacji wniosków o przyznanie pomocy orąz dokumentacji

potwierdzajqcej dokonanie wyboru operacji, o których mowcl lł $ J ust. ]

pkt 7, zgodnie z art. ]7 i ąrt. 23 ust. 2-5 i 7 ustawy RLKS.";

3) w$7:

a) uchyla się pkt l-4,

pkt 6 otrzymuje brzmienie:

,,6) gromadzenia i wymiany danych zwiqzanych z realizacjq powierzonych zadań

LGD, w szczególności danych monitoringowych, w tym w ramach aplikacji,

o której mowaw pkt 5.'';

4) w68:

a) ust.1-3 otrzymują brzmienie:

,, ]' Jeżeli do 3] grudnia 20]8 roku LGD:

1) nie osiqgnie co najmniej 40oń poziomu każdego ze wskąźników

produktu, który został przewidziany do realizacji w LSRw lątąch 20]6

- 2018, awprzypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji

w ramach RPo, dodatkowo nie osiqgnie w ramąch LSR 85oń wartości

wskaźników produktu ujęĘch w Ramach Wykonania osi Priorytetowej

IX Rozwój Lokalny2, przewidzianej do osiqgnięcia do końcą 20]8 roku

lub

2) nie wykorzysta co najmniej 60% środków finansowych przeznaczonych

na wsparcie realizacji operacji w rąmach LSR w latąch 2016-2018,

o w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

a) PROW, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 20oń środków

finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc

pracy w ramach LSR,

b)



b) Po RYBY, dodątkowo nie wykorzysta co najmniej 20% środkÓw

finansowych przeznaczonych ną utworzenie/utrzymanie miejsc

pracy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR

- lałotą określoną w $ 4 ust. I umowy w ramach danego programu ulega

obnizeniu o ]0 % oraz o róznicę pomiędzy zaplanowanym poziomem

wykorzystania środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji

operacji w rąmąch Z,Sł w ramach danego programu w danym olcresie,

olrreślonym w pkt 2, a faktycznym poziomem wykorzystania środków finansowych

przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w rąmach LSR w ramach danego

programu, z ząstrzeżeniem, że hłotą olcreśloną w s 4 ust. ] umowy w ramach

danego progrąmu nie może ulec obniżeniu o więcej niż 20%.

2. Jeżeli do 3] grudnia 202I roku LGD:

1) nie osiqgnie co najmniej 75oń poziomu każdego ze wskąźników

produktu, który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 20I6-

202], aw przypadku, sdy LSR przewiduje finansowąnie operacji

w ramach RPo, nie osiqgnie ponadto w ramąch LSR 85% wartości

wskaźników produktu ujętych w Ramąch Wykonania osi Priorytetowej

IX Rozwój Lokalny2, przewidzianej do osiqgnięcia do końca 2023 roku

lub

2) nie wykorzysta co najmniej 70% środków finansowych przeznaczonych

ną wspąrcie realizacji operacji w ramąch LSR w lątąch 20]6-202],

a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w ramach:

a) PROW, dodątkowo nie wykorzystą co najmniej 50oń środków

finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc

pracy w ramach LSR,

b) Po RYBY, dodatkowo nie wykorzysta co najmniej 50% środków

finansowych przeznaczonych na utworzenie/utrzymanie miejsc

procy i utworzenie przedsiębiorstw w ramach LSR

- obniżeniu o 30% ulega kwota niewykorzystanych środków finansowych

przeznączonych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w ramach danego

programu.

Vb



b)

3. Jeżeli do 3] grudnia 20]8 roku LGD:

1) osiqgnie poziom co najmniej 60% każdego ze wskąźników produktu,

który został przewidziany do realizacji w latach 2016 20]8,

ą w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach

RPo, dodatkowo zrealizuje w rąmąch LSR w co najmniej 85%

wskaźniki ujęte w Rąmach Wykonania osi Priorytetowej IX Rozwój

Lokalny 2 
, przewidziąne do osiqgnięcia do końcą 20 ] 8 roku,

2) wykorzysta co najmniej 80% środków finansowych przeznaczonych na

wsparcie realizacji operacji w ramach LSR w latąch 20]6-20]8,

awprzypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie w rąmach PR)W,

dodatkowo wykorzysta 40% środków finansowych przeznaczonych na

utworzenie/utrzymanie miejsc pracy w ramach LSR,

3) realizuje zobowiqzania olcreślone w niniejszej umowie

- hłota olcreślona w s 4 ust. ] umowy w ramach danego programu może zostać

podwyższona malrsymalnie o kwotę stanowiqcq 20% kwoty środków, o których

mową w s 4 ust. ] umowy, o ile dostępne sq środki finansowe w rąmach danego

programu - proporcjonalnie do potrzeb zgłoszonych przez LGD.'',

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:

,,4. Postanowienie zawarte w ust. 3 nie ma zastosowania w odniesieniu do

podwyższenia hłoty środków, o których mov)a w s 4 ust. 1 pkt 2 umowy.

5. Przy ustaląniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków

finansowych zgodnie z ust. ] i 3, pod uwagę brane będq operacje, na które do

3 l grudnia 20 ] 8 roku zostało udzielone wsparcie. " ,

po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

,,6' Przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystanią środków

finansowych zgodnie z ust. 2, pod uwagę brąne będq operacje (etapy operacji),

które zostały zakończone i płatność została dokonana do 3] grudnia 202] roku

lub odpowiednio3 pod uwagę będzie brany etap operacji zakończony do

31grudnia 202] roku. W przypadku EFS przy ustalaniu poziomu wskaźników i

poziomu wykorzystania środków finansowych zgodnie z ust. 2 pod uwagę brane

c)



będq operacje/etapy operacji, dla których zątwierdzone zostały do 3] grudnia

202l wydatki hłalifikowąlne w rąmach wniosków o płatność '' ;

5) po $ 8 dodaje się $ 8a w brzmieniu:

,,$ ga.

Uznaje się, że LGD realizuje zobowiqzania określone w umowie, jeżeli nie

zostało stwierdzone uchybienie w zalłesie realizacji zobowiqzań, o których

mowa }' $ 5 i $ 7 umowy, z ząstrzeżeniem ust. 2-5.

Uznaje się, że LGD realizuje zobowiqzania olcreślone w umowie, jeżeli, mimo

stwierdzenia uchybień w zalłesie reąlizącji zobowiqzań, o których mowa

w$.' ust. 1pkt 2,6-9, ]5ą, ]7, ]9,20,23,24,27-29 i s 7:

1) Zarzqd Województwa sformułowął zalecenią dlą LGD w zwiqzku ze

stwierdzonymi uchybieniami i co najwyżej raz wenłął LGD do

wykonania zalecenia w zalłesie danego zobowiqzania i

2) LGD wykonąło zalecenia, o których mowa w pkt ] i nie stwierdzono

kolejnego uchybienia w zalłesie danego zobowiqzania.

Uznaje się, że LGD realizuje zobowiqzanie, o którym mową u, $ 5 ust. 1 pkt 4

w zalłesie obecności pracownika biura LGD w godzinach prący biura,

również w przypadku, gdy nieobecność pracownika jest odpowiednio

uzasadniona, a właściwa informacja jest w możliwie najlcrótszym terminie

zamieszczona w widocznym miejscu w siedzibie LGD tub na stronie

internetowej LGD albo w biurze LGD obecny jest członek zarzqdu LGD.

Uznaje się, że LGD realizuje zobowiqzanie, o którym mowa w $ 5 ust. 1 pkt

]0 w ząlcresie terminowości przeprowadząnia postępowania w sprawie

wyboru operacji realizujqcych cele l,,SR, również w przypadku, sdy
uchybienie terminu nastqpiło z przyczyn niezależnych od LGD i zostąło

pisemnie wyjaśnione.

Uznaje się, że LGD realizuje zobowiqzanie, o którym mowa w$ 5 ust' l pkt I0

w zalrresie prawidłowe4o przeprowadzanią postępowania w sprawie wyboru

operacji realizujqcych cele LSR, jeżeli wnioskodawcom objętym danym

postepowaniem nie odmówiono udzielenią wsparcia Ze względu na

stwierdzone przez Zarzqd Województwa uchybienia, stanowiqce o braku

I.

2.

3.

4.

5.



6)

zgodności z przynajmniej jednym z wymogów, o których mowa w ąrt. ]7 ust'

1 pkt 1 i ust. 2 ustawy RLKS, a w przypadku stwierdzenia innych uchybień -
jeżeli spełnione sq warunki, o których mową w ust. 2 pkt l i 2. '';

w$9:

a) dotychczasową treść oznacza się jako ust. l;

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) LGD nie wykona ząleceń z kontroli realizacji LSR, o których mowa w art. 8

pkt I ustawy PRoil, w ąrt. 22 i 23 ustawy PŚ, art. 27 ust. 1 pkt I ustawy

EFMR| oraz zaleceń majqcych na celu poprawę działąlności LGD i realizacji

LSR, o których mowa w $ 6 pkt 2 umowy. ",

c) dodaje się ust' 2 w brzmieniu:

,,2. Postanowienie ust. I nie ma zastosowania w przypadku, gdy wsparcie na

funkcjonowanie LGD jest udzielane w rąmąch PROW z udziałem środków

pochodzqcych z EFRROW. " ;

w$ 10:

a) w ust. 3 w pkt 4 po wyrazie ,,umowy,'' dodaje się wyrazy ,,z wyłączenięm zmian

będących konsekwencją zwiększenia środków finansowych na wsparcie

funkcjonowania LGD' o których mowa w $ 4 ust. 3, w przypadku LSR

realizowanej jedynie w ramach PO RYBY;",

b) w ust. 6 w pkt l po wyrazach ,,organu decyzyjnego LGD'' dodaje się wyrazy

,oraz zał'ącznika nr 5 do LSR _ Plan komunikacji,'';

8) w$ 11:

a) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

,,3. Umowa ulega ronłiqzaniu ze skutkiem naĘchmiastowym w przypadku

niewykonania przez LGD zobowiqzania, o którym mowa w $ 5 ust. 1 pkt l3.

4. Umowa ulega roałiqzaniu w przypodku, gdy Zarzqd Wojewódzfwa stwierdzi

trzylcrotnie w trąkcie realizacji umowy nierealizowanie przez LGD danego

ze zobowiqzań, o których mowa w $ 5 i w $ 7 umowy, z zastrzeżeniem ust. 3.".

7)



9) w$15:

dotychczasową treśó ozrvacza się j ako ust. 1 ,

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

,,2. Załqczniki do umowy stanowiq jej integralnq część'"

s2

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
egzemplarzu dla kazdej ze stron.

Aneks obowiązuje od dnia zaularcia.

ZARZĄD woJEwÓDZTwA

a)

b)

po jednym

s3

LGD
P,REZES

^K,> ,s{r 1,,'
J!9!.ĘU0aiu.w-Ifurłalsli . . . . . . .

WOJEWODZTWA

Przypisy końcowe:

'Jeżeli dotyczy
2 Uzupełnić zgodnie z postanowieniami Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Podlaskiego na

|ata 2014-2020 lub Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Kujawsko_Pomorskiego na lata
2014-2020

3 Odpowiednio dla EFRROW lub EFRM lub EFRR lub EFS


