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           PROJEKT 

 

UMOWA O WARUNKACH I SPOSOBIE REALIZACJI 

LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 

Nr 6933-UM1100014/08 

 

zawarta w dniu 15 maja 2009 r. w Gdańsku 

 

pomiędzy: 

Samorządem Województwa Pomorskiego 

z siedzibą w Gdańsku ul. Okopowa 21/27, 80-810 , zwanym dalej „Samorządem 

Województwa” reprezentowanym przez: 

1) Jana Kozłowskiego- Marszałka Województwa Pomorskiego 

2) Mieczysława Struka- Wicemarszałka Województwa Pomorskiego 

  

a 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Stolem  

z siedzibą w Lipuszu ul. Wybickiego 27, 83-424, 

NIP 591-16-49-386, 

REGON 220227851,  

KRS 0000252803,  

zwaną dalej „LGD”, reprezentowaną przez: 

1) Łukasza Miotke- Prezesa Zarządu LGD 

2) Mariolę Lamkiewicz- Skarbnika Zarządu LGD 

 

§ 1. 

UŜyte w umowie o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju zwanej dalej 

„umową”, określenia oznaczają: 

1) Program – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, stanowiący 

załącznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 
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2007 r. w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 

94, poz. 1035); 

2) ustawa – ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z 

udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.); 

3) Agencja - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; 

4) rozporządzenie nr 1698/2005 – rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 

września 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 późn. zm.); 

5) rozporządzenie – rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. 

w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do 

realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659); 

6) LSR – lokalna strategia rozwoju opracowana przez LGD. 

 

§ 2. 

1. Umowa określa prawa i obowiązki Stron w zakresie warunków i sposobu realizacji LSR. 

2. LSR w wersji papierowej stanowi Załącznik nr 1 do umowy.  

3. Limity środków na działania Osi 4 stanowią Załącznik nr 2 do umowy. 

4. Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości 

informacji o moŜliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o 

którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej umowy. 

 

§ 3. 

1. LGD zobowiązuje się do realizacji LSR na warunkach wynikających z umowy, ustawy oraz 

rozporządzenia w okresie od 2008 r. do 2015 r.  

 

2. LGD będzie realizowała LSR na obszarze: 

Lp. Województwo Gmina 
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1 Pomorskie Kościerzyna 

2 Pomorskie Nowa Karczma 

3 Pomorskie Karsin 

4 Pomorskie Dziemiany 

5 Pomorskie Lipusz 

 

3. LGD zobowiązuje się do osiągnięcia wynikających z LSR celów ogólnych:  

1) Tworzenia pozarolniczych źródeł dochodu, 

2) Poprawy jakości Ŝycia mieszkańców, 

zgodnie z określoną w LSR misją LGD: 

 „Misją Lokalnej Grupy Działania Stolem jest sprawienie aby obszar jej oddziaływania stał 

się regionem atrakcyjnym turystycznie, zapewniającym komfortowe warunki do Ŝycia jego 

mieszkańcom” 

4. Liczba mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na obszarze objętym LSR na dzień 

31 grudnia 2006 r. wynosi 33 333,00 (słownie: trzydzieści trzy tysiące trzydzieści trzy). 

 

§ 4. 

1. Środki finansowe na realizację LSR: 

1) w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju” nie mogą przekroczyć 

kwoty 3 866 628,00 zł (słownie złotych: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt sześć 

sześćset dwadzieścia osiem 00/100) oraz kwoty wynikającej z § 2 ust. 1 pkt 5 lit a) 

rozporządzenia, w tym na operacje: 

− „RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” przewidziano kwotę 

390 000,00 zł (słownie złotych: trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100), 

− „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przewidziano kwotę 400 000,00 zł 

(słownie złotych: czterysta tysięcy 00/100), 

− „Odnowa i rozwój wsi” przewidziano kwotę 1 800 000,00 zł (słownie złotych: jeden 

milion osiemset tysięcy 00/100), 

− „Małe projekty” przewidziano kwotę 1 276 628,00 zł (słownie złotych: jeden milion 

dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem 00/100); 
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2) w ramach działania „WdraŜanie projektów współpracy” nie mogą przekroczyć kwoty 

99 999,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset 

dziewięćdziesiąt dziewięć 00/100) oraz kwoty wynikającej z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. b) 

rozporządzenia; 

3) w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania” nie mogą przekroczyć 

kwoty 966 657,00 zł (słownie złotych: dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset 

pięćdziesiąt siedem 00/100) oraz kwoty wynikającej z § 2 ust. 1 pkt 5 lit. c) 

rozporządzenia. 

2. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 będą przyznawane na warunkach wynikających 

z przepisów rozporządzeń wydanych na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy. 

 

§ 5. 

LGD zobowiązuje się do: 

1) rozpowszechniania załoŜeń LSR zgodnie z opisem zawartym w rozdziale: Opis procesu 

wdraŜania i aktualizacji LSR Załącznika nr 11; 

2) rozpowszechniania informacji o zasadach przyznawania pomocy finansowej w ramach 

działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; w tym o warunkach i trybie jej 

przyznawania zgodnie z opisem zawartym w rozdziale: Opis procesu wdraŜania i 

aktualizacji LSR Załącznika nr 12; 

3) bezpłatnego świadczenia przez pracownika lub pracowników biura LGD, doradztwa w 

zakresie przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym 

mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 

4) terminowego przeprowadzania postępowania w sprawie wyboru operacji zgodnie z art. 62 

ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005 oraz procedurą określoną w rozporządzeniu Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „WdraŜanie 

lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.), które są zgodne z LSR oraz składania 

                                                 
1 Wypełnić w przypadku, jeśli LGD nie zawarła w LSR opisu rozpowszechniania załoŜeń LSR.  
2 Wypełnić w przypadku, jeśli LGD nie zawarła w LSR opisu rozpowszechniania informacji o zasadach 
przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „WdraŜanie lokalnych strategii rozwoju”, w tym o 
warunkach i trybie jej przyznawania. 
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do Samorządu Województwa wniosku o podanie do publicznej wiadomości informacji o 

moŜliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa 

w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, zgodnie z harmonogramem przewidywanych terminów 

podawania do publicznej wiadomości informacji o moŜliwości składania wniosków o 

przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, 

stanowiącym Załącznik nr 3 do umowy, przy czym złoŜenie ostatniego wniosku o podanie 

do publicznej wiadomości informacji o moŜliwości składania wniosków o przyznanie 

pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy moŜe nastąpić 31 

grudnia 2013 r.; 

5) przekazywania właściwemu podmiotowi wdraŜającemu list wybranych operacji, list 

operacji, które nie zostały wybrane, uchwał właściwego organu LGD w sprawie wyboru 

operacji, wszystkich złoŜonych wniosków o przyznanie pomocy na operacje, w ramach 

działania o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy; 

6) informowania o moŜliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania, 

o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, w szczególności poprzez zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej LGD oraz umieszczania na stronie internetowej 

formularza wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 

pkt 1 umowy; 

7) sprawdzania zgodności operacji realizowanych w ramach działania, o którym mowa w § 4 

ust. 1 pkt 1 umowy z LSR oraz wybierania operacji zgodnie z art 62 ust 4 rozporządzenia 

nr 1698/2005; 

8) aktualizacji lub zmiany LSR w formie pisemnej w zakresie określonym w § 7 umowy; 

9) umoŜliwienia przeprowadzania kontroli LGD przez przedstawicieli Samorządu 

Województwa, Agencji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 

Komisji Europejskiej, organom kontroli państwowej i skarbowej oraz innym podmiotom 

upowaŜnionym do takich czynności, w zakresie wyboru LGD i realizacji LSR, do końca 

2020 roku; 

10) przechowywania dokumentów, dotyczących wyboru LGD i realizacji LSR, do końca 2020 

r.; 
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11)  posiadania i utrzymywania biura LGD spełniającego warunki określone w Opisie 

warunków lokalowych i technicznych Biura Lokalnej Grupy Działania Stolem, stanowiącym 

Załącznik nr 4 do umowy.3; 

12)  zatrudniania pracowników o wymaganiach zgodnych z procedurą pn. Struktura i 

procedura zatrudnienia pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Stolem, stanowiącą 

Załącznik nr 5 do umowy4; 

13)  niepowoływania na członków organu decyzyjnego LGD osób o kwalifikacjach i 

doświadczeniu niŜszym niŜ w dniu dokonania wyboru LGD do realizacji LSR; 

14)  niezatrudniania członków organu decyzyjnego w biurze LGD; 

15)  wyłączania członka organu decyzyjnego od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w 

razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, 

w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu decyzyjnego o wybór 

jego operacji w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy, zgodnie z 

procedurą    zawartą w rozdziale : Procedura oceny zgodności operacji z LSR, wyboru 

operacji przez LGD, odwołania od rozstrzygnięć Rady Załącznika nr 1,  Regulaminie Rady 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Stolem, stanowiącym Załącznik nr 6 do umowy 5; 

16)  stosowania do wyboru operacji procedur i kryteriów zapewniających efektywną i 

prawidłową realizację LSR; 

17)  zachowania warunków realizacji LSR, o których mowa w załączniku nr 1 umowy w okresie 

realizacji LSR, określonym w § 3 ust 1 umowy dotyczących: 

a) statutu fundacji, stowarzyszenia lub związku stowarzyszeń działających jako LGD, w 

zakresie celów związanych z realizacją LSR oraz zasad przyjmowania nowych 

członków, 

b) co najmniej 50-procentowego udziału partnerów podmiotów sektora społecznego i 

gospodarczego w składzie organu decyzyjnego LGD, 

                                                 
3 Wypełnić w przypadku, jeśli LGD nie zawarła w LSR opisu warunków technicznych i lokalowych biura 
LGD.      
4 Wypełnić w przypadku, jeśli LGD nie zawarła w LSR procedury naboru pracowników LGD. 
5 Wypełnić w przypadku, jeśli LGD nie zawarła w LSR procedury wyłączenia członka organu decyzyjnego 
od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać 
wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się przez członka organu 
decyzyjnego o wybór jego operacji w ramach działania, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy. 
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c) spełniania wymogu trójsektorowości partnerstwa LGD zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia, 

d) spójności przestrzennej obszaru LSR, 

e) rozdzielenia funkcji zarządczej od decyzyjnej w LGD; 

18)  złoŜenia sprawozdania z realizacji LSR do 30 czerwca 2015r. na formularzu 

udostępnionym przez Samorząd Województwa; 

19)  niezwłocznego informowania Samorządu Województwa o okolicznościach mogących mieć 

wpływ na wykonanie umowy; 

20)  podawania do publicznej wiadomości, w szczególności poprzez zamieszczenie na stronie 

internetowej LGD zestawień rzeczowo – finansowych z realizacji operacji, stanowiących 

załączniki do umów przyznania pomocy6; 

21) współpracy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 37a ustawy w 

zakresie przekazywania informacji dotyczących realizacji LSR. 

 

§ 6. 

1. LGD zobowiązuje się do poddania się ewaluacji w terminie wyznaczonym przez Samorząd 

Województwa.  

2. W przypadku uzyskania podczas ewaluacji negatywnej opinii Samorządu Województwa, 

LGD zostanie wyłączona z moŜliwości dalszego realizowania LSR. 

3. O wyłączeniu z moŜliwości dalszego realizowania LSR, LGD zostanie niezwłocznie 

powiadomiona pisemnie. 

 

§ 7. 

1. W przypadku rozszerzenia obszaru LSR, o członka albo partnera będącego gminą 

wiejską lub miejsko-wiejską, z wyłączeniem miast powyŜej 20 tys. mieszkańców 

zameldowanych na pobyt stały według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., lub gminą 

miejską liczącą nie więcej niŜ 5 tys. mieszkańców zameldowanych na pobyt stały według 

stanu na dzień 31 grudnia 2006 r., które nie były dotychczas członkiem albo partnerem 

innej LGD zwiększa się kwoty, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 umowy 

                                                 
6 Dotyczy działań, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lub 3 umowy. 
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maksymalnie o iloczyn liczby mieszkańców zameldowanych na pobyt stały na dzień 31 

grudnia 2006 r zgodnie z wynikowymi informacjami statystycznymi, ogłoszonymi w 

Banku Danych Regionalnych Głównego Urzędu (cecha statystyczna „Ludność według 

stałego miejsca zameldowania – stan na 31 XII”, naleŜąca do podgrupy „Ludność wg 

miejsca zameldowania/zamieszkania i płci”, grupy „Stan ludności i ruch naturalny”, w 

kategorii „Ludność”) na obszarze wstępującej gminy i kwot określonych w § 2 ust. 1 pkt 5 

rozporządzenia. 

2. Wniosek o dokonanie zmiany dotyczącej rozszerzenia obszaru LSR, LGD składa nie 

później niŜ do dnia rozpoczęcia naboru wniosków w ramach drugiego konkursu na wybór 

LGD do realizacji LSR, o którym mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia i nie później niŜ do 

dnia 31 grudnia 2012 roku. 

3. Rozszerzenie obszaru LSR wymaga aktualizacji LSR w odniesieniu do tych elementów 

LSR, których rozszerzenie dotyczy. 

 

§ 8. 

W przypadku wystąpienia gminy z LGD, zmianie nie ulega obszar realizacji LSR oraz 

wysokość środków przyznanych danej LGD z tytułu członkostwa/partnerstwa7 tej gminy w 

LGD. 

 

§ 9. 

1. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaŜności. 

2. Umowa moŜe być zmieniana przez kaŜdą ze Stron z zastrzeŜeniem ust 3 i 4. 

3. Zmiana umowy w zakresie LSR nie moŜe wpływać na: 

a) zmianę celów ogólnych LSR oraz misji LGD, 

b) niedotrzymanie zobowiązań określonych w § 5 pkt 1 – 17. 

4. Zmiana umowy nie moŜe powodować zwiększenia limitów środków w ramach działań, o 

których mowa w § 4 ust 1 pkt 1 i 3, z zastrzeŜeniem § 7. 

 

§ 10. 

                                                 
7 Niepotrzebne skreślić 
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1. W przypadku niewykonania w danym roku w postępowaniu w sprawie wyboru operacji 

zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005, zobowiązania, o którym mowa w § 

5 pkt 5 umowy, w kolejnym roku wynikającym z załącznika nr 3, zmniejszeniu o 20 % 

ulegają środki przeznaczone zgodnie z załącznikiem nr 2 na działanie, o którym mowa w § 

4 ust. 1 pkt 1 umowy. 

 

§ 11. 

1. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 

1) wniosku LGD, 

2) niewykonania co najmniej jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3, § 5 

pkt 1-4 oraz 6-18 i § 6 ust 1 umowy, 

3) negatywnego wyniku ewaluacji, o której mowa w § 6 ust. 2, 

4) złoŜenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzających nieprawdę 

dokumentów lub oświadczeń, mających wpływ na realizację LSR. 

2. Umowa moŜe ulec rozwiązaniu w przypadku niewykonania przez LGD co najmniej 

jednego ze zobowiązań, o których mowa w § 5 pkt 19-21. 

 

§ 12. 

1. Obowiązuje tryb pisemny we wszelkich sprawach dotyczących umowy. Korespondencja 

związana z realizacją umowy przekazywana będzie do: 

1) LGD na adres: ul. Wybickiego 27, 83-424 Lipusz 

2) Samorząd Województwa na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk 

2. Strony zobowiązują się do powoływania się na numer umowy wraz z datą podpisania 

umowy w prowadzonej przez nie korespondencji. 

3. W przypadku, gdy LGD nie powiadomiła Samorządu Województwa o zmianie swoich 

danych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Samorząd 

Województwa zgodnie z posiadanymi przez niego danymi Strony uznają za doręczoną. 
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§ 13. 

1. Wszystkie spory pomiędzy Samorządem Województwa a LGD wynikające z umowy, 

rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Samorządu 

Województwa. 

2. W sprawach nieuregulowanych umową mają w szczególności zastosowanie przepisy: 

1) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 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 

późn. zm.), 

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1975/2006 z dnia 7 grudnia 2006 r. ustanawiające 

szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w 

zakresie wprowadzenia procedur kontroli, jak równieŜ wzajemnej zgodności w 

odniesieniu do środków wsparcia rozwoju obszarów wiejskich (Dz. Urz. UE L 368 z 

23.12.2006, str 74, z późn. zm.), 

3) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. 

ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia 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 późn. zm.), 

4) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. 

zm.),  

5) ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn . zm.), 

6) rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 maja 2008r. w sprawie 

szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru lokalnej grupy działania do realizacji 

lokalnej strategii rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 (Dz. U. Nr 103, poz. 659). 

 

§ 14. 
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Umowa została sporządzona w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, z których po 

jednym otrzymuje LGD i Agencja, a dwa otrzymuje Samorząd Województwa. 

 

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA LGD 

1. …………………………….. 1. …………………………….. 

2. …………………………….. 2. …………………………….. 

3. …………………………….. 3. …………………………….. 

 4. …………………………….. 

 5. …………………………….. 

 

 


