
objetego PROW na lata 2007-2013

zawarta w dniu !t~ t-.~~:€~1.Q.. 20 lIr. w Lodzi

pomiedzy:

SAMORZADEM WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO
z siedziba w Lodzi, Al. Pilsudskiego 8, 90-051 Lódz,
zwanym dalej "Samorzadem Województwa", reprezentowanym przez:
l) Pana Artura Bagienskiego - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego
2) Pania Dorote Ry1- Wicemarszalka Województwa Lódzkiego .

a

FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM"
z siedziba w Parzeczewie, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzeczew;
NIP 732-20-40-776
REGON 100134387
KRS 0000247481

zwanym/zwana dalej "Beneficjentem", reprezentowanym przez:
l) pania Jolante Pegowska - Prezesa Zarzadu Fundacj i

o nastepujacej tresci:

§1.

Uzyte w umowie przyznania pomocy, zwanej dalej "umowa", okreslenia oznaczaja:
l) Program - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW

2007 -2013), stanowiacy zalacznik do obwieszczenia Ministra Rolnictwa i
Rozwoju Wsi z dnia 12 pazdziernika 2007 r. w sprawie Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (M. P. Nr 94, poz. 1035, z pózno zm.);

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, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja" objetego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 (Dz. U. Nr 103,
poz. 660, z pózno zm.);
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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. l, 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 23.12.2006, 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) zaliczka - zaliczke, o której mowa w art. 38 ust. 2 rozporzadzenia 1974/2006
oraz wart. 10i ustawy o uruchamianiu srodków z budzetu UE;

14) gwarancja - gwarancje bankowa lub równowazna gwarancje odpowiadajaca
110% kwoty zaliczki, o których mowa wart. 38 ust. 2 rozporzadzenia
1974/2006, stanowiaca dokument prawnego zabezpieczenia wlasciwego
wydatkowania przez Beneficjenta zaliczki wystawiony przez wlasciwa
instytucje finansowa;

15) platnosc posrednia - platnosc dokonywana po zrealizowaniu etapu operacji,
inna niz platnosc ostateczna;

I Wpisac nazwe urzedu marszalkowskiego lub nazwe wojewódzkiej samorzadowej jednostki organizacyjnej, o
których mowa w § 4 rozporzadzenia oraz nazwe miejscowosci w której znajduje sie siedziba.
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16) platnosc ostateczna - platnosc dokonywana po zrealizowaniu calej operacji;
17) wniosek o platnosc - wniosek o platnosc posrednia lub wniosek o platnosc

ostateczna;
18) rachunek bankowy - rachunek bankowy lub rachunek prowadzony w

spóldzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej Beneficjenta lub jego
pelnomocnika lub cesjonariusza Beneficjenta wskazany w:
a) zaswiadczeniu wydanym przez bank lub spóldzielcza kase

oszczednosc iowo- kredytowa,
b) kopii umowy z bankiem lub spóldzielcza kasa oszczednosciowo-kredytowa

na prowadzenie rachunku bankowego lub jej czesci, pod warunkiem, ze ta
czesc bedzie zawierac dane niezbedne do dokonania przelewu srodków
finansowych lub

c) innym dokumencie z banku lub spóldzielczej kasy oszczednosciowo
kredytowej swiadczacym o aktualnym numerze rachunku bankowego, pod
warunkiem, ze bedzie on zawieral dane niezbedne do dokonania przelewu
srodków finansowych;

19) umowa ramowa - umowe o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii
rozwoju nr 6933-UM0500009/09 z dnia 18 czerwca 2009 roku zawarta
pomiedzy Samorzadem Województwa a Beneficjentem;

20) opis zadan - szczególowy opis zadan, o którym mowa w § 6 ust. l pkt 5a lub
ust. l a rozporzadzenia;

21) zaakceptowany opis zadan - opis zadan, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt l;
22) zrealizowany opis zadan - opis' zadan, stanowiacy czesc wniosku o platnosc, o

którym mowa w § 7 ust. 2;
23) plan finansowy operacji - plan finansowy operacji, o którym mowa w § 6

ust. l pkt 4 rozporzadzenia, z zastrzezeniem § 6 ust. 10;
24) LGD - lokalna grupe dzialania;
25) LSR - lokalna strategie rozwoju.

§ 2.
Umowa okresla prawa i obowiazki stron zwiazane z realizacja opel:acji w ramach
Programu, osi 4 "Leader", dzialania 431 "Funkcjonowanie lokalnej grupy dzialania,
nabywanie umiejetnosci i aktywizacja".

§ 3.
l. Beneficjent zobowiazuje sie do realizacji operacji: "Funkcjonowanie lokalnej

grupy dzialania, nabywanie umiejetnosci i aktywizacja w latach 2011-2015",
której celem jest:2
l) zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD,
2) doskonalenie zawodowe osób uczestniczacych w realizacji LSR, poprzez:

a) szkolenia;
3) pobudzenie zaangazowania spolecznosci lokalnej w rozwój obszaru objetego

LSR i budowanie kapitalu spolecznego na tym obszarze, poprzez:
a) prowadzenie dzialan promujacych obszar objety LSR,

2 niepotrzebne skreslic i/lub wpisac dodatkowe cele i instrumenty osiagania celów

Umowa 431/6/z
Strona 3 z 17



b) organizacje szkolen dla lokalnych liderów;
4) sprawne wdrazanie LSR, poprzez:

a) prowadzenie dzialan informacyjnych,
b) doradztwo prowadzone dla beneficjentów w ramach dzialania "W drazanie

lokalnych strategii rozwoju",
c) organizacje naborów wniosków;

- w siedzibie Beneficjenta oraz w miejscach wskazanych w zaakceptowanych

opisach zadan.

2. Beneficjent zrealizuje operacje w szesnastu etapach.3

3. Realizacja operacji lub jej etapu obejmuje:
l) wykonanie zakresu rzeczowego okreslonego w zestawieniu rzeczowo

finansowym operacji stanowiacym zalacznik do umowy, zgodnie z
zaakceptowanymi przez Samorzad Województwa opisami zadan, o których
mowa w § 6, z tym ze wykonanie zadan w pierwszym i drugim etapie
realizacji operacji nastepuje zgodnie z opisem zadan, stanowiacym czesc

wniosku, o którym mowa w § 4 ust. 1 / zalaczonym do pisma z dnia
. El El·· 4zapraszajacego o po pISanIa umowy,

2) poniesienie przez Beneficjenta kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym

dokonanie platnosci za roboty, dostawy lub uslugi, nie pózniej niz do dnia
zlozenia wniosku o platnosc lub usuniecia pozostalych nieprawidlowosci lub
braków, o których mowa w § 16 ust. 2 rozporzadzenia, w formie rozliczenia
pienieznego, a w przypadku transakcji, której wartosc, bez wzgledu na liczbe
wynikajacych z niej platnosci, przekracza 1000 zlotych - w formie rozliczenia

bezgotówkowego;
3) udokumentowanie wykonania operacji w zakresie rzeczowym i finansowym;

4) uzyskanie wymaganych odrebnymi przepisami oraz postanowieniami umowy:
opinii, zaswiadczen, uzgodnien, pozwolen, lub decyzji zwiazanych z realizacja

operaCJI;
5) zamontowanie oraz uruchomienie nabytego wyposazenia, urzadzen i sprzetu

biurowego, w tym sprzetu komputerowego.

§ 4.

1. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc, na podstawie zlozonego wniosku
o przyznanie pomocy o znaku UM05-6932-UM050505l z dnia 30 listopada 2010
roku, na warunkach okreslonych w umowie oraz w granicach limitu wskazanego

w umowie ramowej, w wysokosci 657.993,06 zl5 (slownie zlotych: szescset
piecdziesiat siedem tysiecy dziewiecset dziewiecdziesiat trzy zlote szesc groszy),

3 wpisac liczbe etapów
4 skreslic:

-" stanowiacym czesc wniosku, o którym mowa w § 4 ust. I" - w przypadku, gdy realizacja operacji w
pierwszych dwóch etapach bedzie mozliwa w ograniczonym zakresie lub
- "zalaczonym do pisma z dnia zapraszajacego do podpisania umowy" - w przypadku, gdy realizacja
operacji w pierwszych dwóch etapach bedzie mozliwa w pelnym zakresie lub
- "z tym ze wykonanie zadan w pierwszym i drugim etapie realizacji operacji nastepuje zgodnie z opisem zadan,
stanowiacym czesc wniosku, o którym mowa w § 4 ust. l/zalaczonym do pisma z dnia zapraszajacego do
podpisania umowy," w przypadku, gdy samorzad po dokonaniu weryfikacji opisu uznal go za nieprawidlowy.
5 kwota nie moze powodowac przekroczenia limitu wskazanego w § 4 ust. 1 pkt 3 umowy ramowej
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w tym pomoc na biezace funkcjonowanie LGD w wysokosci 503.568,79 zl6

(slownie zlotych: piecset trzy tysiace piecset szescdziesiat osiem zlotycJl
siedemdziesiat dziewiec groszy).

2. Z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 9, pomoc bedzie przekazana w szesnastu transzach4/,

zgodnie z planem finansowym operacji, na wnioski LGD o których mowa w § 7
ust. 2, przy czym na wnioski, których planowany termin zlozenia przypada w
roku: 7

l) 2011 - w wysokosci nieprzekraczajacej 171.881,83 zl (slownie zlotych:
sto siedemdziesiat jeden tysiecy osiemset osiemdziesiat jeden zlotycJl
osiemdziesiat trzy grosze);

2) 2012 - w wysokosci nieprzekraczajacej 165.688,00 zl (slownie zlotych:
sto szescdziesiat piec tysiecy szescset osiemdziesiat osiem zlotycJl zero groszy);

3) 2013 - w wysokosci nieprzekraczajacej 160.688,00 zl (slownie zlotych:
sto szescdziesiat tysiecy szescset osiemdziesiat osiem zlotycJl zero groszy);

4) 2014 - w wysokosci nieprzekraczajacej 159.735,23 zl (slownie zlotych:
sto piecdziesiat dziewiec tysiecy siedemset trzydziesci piec zlotycJl dwadziescia
trzy grosze);

5) 2015 \V vlysokosci nieprzekraczajacej zl (slownie zlotych:
...................................................................................................................... j

- z tym, ze w poszczególnych latach pomoc przekazywana bedzie w wysokosci nie
wyzszej niz kwota prawidlowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych
wskazanych w tych wnioskach.

3. Niezwlocznie po dostarczeniu prawidlm'l'o sporzadzonej gv,'arancji, lecz nie
wczesniej niz l stycznia 2011 roku, Beneficjentmvi zostanie przekazana zaliczka,
na podsta'Nie zlozonego wniosku, o którym IllO\va v,' ust. l, na \varunkach
n1rrp~lnn"rh 'H IImn,~,ip 'H '~"'<:n1rn~ri 71 (.;:ln'J'ni•• 71nt"rh'

j~d~~i~''~'i'~":::i~~~':"":""""""""""'"I .' H j mz 200~ I ."""""""""."<Iore]mo"'a . ' <woty pom ."""""." .....H "ust. I ocy na biez """""""".". J

4. Rozliczenie pObra·' . ace funkcjonowanie "LGD" ,
zgodni c z planem linO] zahezki naotapi ." ' o

5' nansowYI" n ramach. Zahczka wykor .. n operacj!o """""". etapu op ",
w nad' . Z) otana nlezgodn' erac] I ;mIernej wy l ' IC z I3rzez;fla .
ust n •• so wsci podl .. czemem lub

6 D a,IY Ouruchamianiu srodkó.~,g: bz'~rotowi na zaoadach p:l~ra,7a nienaleznie lub. o przekazania zalic I .. n U zetu UE. es onych wart. 10'
I fi ".1 ? <; 7 9 Z(\ stoou]e sie od .•.. j

po ....Iedmo postanowienia § g ust 5 oraz §

6 kwota nie moze powodowac przekroczenia limitu wskazanego w § 3 ust. 5 rozporzadzenia
7 w poszczególnych punktach nalezy wskazac sumy kwot pomocy, o które Beneficjent bedzie wnioskowal w
ramach wniosków planowanych do zlozenia w danym roku, przy czym suma kwot wpisanych w pkt 1-5 nie
moze przekraczac kwoty przyznanej pomocy, o której mowa w § 4 ust. l.
8 wpisac numery etapów oddzielajac je przecinkami
9 skreslic ust. 3-6 w przypadku, gdy beneficjentowi nie przysluguje zaliczka
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§ 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
przyznam a pomocy;

2) niefinansowania realizacji operacji z udzialem innych srodków publicznych;
3) realizowania, do dnia uplywu 5 lat od dnia przyznania pomocy, zobowiazan

do:

a) nieprzenoszenia prawa wlasnosci lub posiadania rzeczy nabytych
w ramach realizacji operacji, na które zostala przyznana i wyplacona
pomoc i ich wykorzystania zgodnie z lokalna strategia rozwoju stanowiaca
zalacznik do umowy ramowej, .

b) niezmieniania miejsca prowadzenia dzialalnosci przez LGD,
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 i d,

f) 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,

g) 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) przechowywania calosci dokumentacji zwiazanej z przyznana pomoca, z
wylaczeniem dokumentów, których oryginaly znajduja sie w siedzibie Urzedu
Marszalkowskiego do dnia, w którym uplynie 5 lat od dnia dokonania
platnosci ostatecznej;
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5) zamieszczenia lub utrzymania zamieszczonej w siedzibie Beneficjenta tablicy
informacyjnej, o której mowa w pkt 2.2. zalacznika VI rozporzadzenia
1974/2006, wykonanej zgodnie z przepisami tego rozporzadzenia oraz z
warunkami okreslonymi w Ksiedze wizualizacji znaku Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013;

6) niezmieniania, bez zgody Samorzadu Województwa, danych objetych
zatwierdzonymi opisami zadan oraz planem finansowym operacji.

2. Beneficjent zobowiazuje sie do:
l) prowadzenia rachunku bankowego;
2) przedlozenia Samorzadowi Województwa jednego z dokumentów, o których

mowa w § l pkt 18, wraz z pierwszym wnioskiem o platnosc, jezeli nie zostal
on zlozony wraz z wnioskiem o którym mowa w § 4 ust. l oraz do
niezwlocznego przedlozenia kolejnego dokumentu, w przypadku zmiany
numeru rachunku bankowego;

3) poinformowania Samorzadu Województwa, w terminie '14 dni od dnia
zawarcia umowy o miejscu przechowywania dokumentów zwiazanych z
realizacja operacji, jezeli dokumenty te sa przechowywane poza siedziba LGD;

4) poinformowania Samorzadu Województwa o zmianie miejsca
przechowywania dokumentów zwiazanych z realizacja operacji, w terminie 14
dni od dnia zaistnienia tej zmiany;

5) poinformowania, na wezwanie Samorzadu Województwa, w terminie 14 dni
od dnia doreczenia tego wezwania, o terminach oraz dokladnych miejscach
realizacji poszczególnych zadan wskazanych w opisach zadan;

6) prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowosci albo korzystania z
odpowiedniego kodu rachunkowego, o których mowa wart. 75 ust. l lit. c pkt
i rozporzadzenia 1698/2005, dla wszystkich transakcji zwiazanych z realizacja
operacji, w ramach prowadzonych ksiag rachunkowych.

3. Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, musi zawierac co najmniej pelna nazwe
posiadacza rachunku, nazwe banku, w którym prowadzony jest rachunek
bankowy, numer oddzialu oraz nazwe miejscowosci, w której znajduje sie siedziba
oddzialu banku oraz numer rachunku bankowego w standardzie NRB.

§ 6.
1. Opisy zadan, planowanych do realizacji w etapach od trzeciego do szesnastego3,

sporzadzane wedlug wzoru okreslonego we wniosku, o którym mowa w § 6
rozporzadzenia, takze w wersji elektronicznej, Beneficjent przedstawia
Samorzadowi Województwa nie pózniej niz wraz z wnioskiem o platnosc za
ostatni etap, którego dotyczyl uprzednio przedstawiony opis zadan, wraz z
dokumentami niezbednymi do oceny przedstawionych w nich planowanych do
poniesienia kosztów, przy czym kazdy taki opis zadan obejmuje dwa kolejne etapy
lub jeden etap w przypadku gdy planowany termin zlozenia wniosku o platnosc po
zakonczeniu realizacji tego etapu przypada nie wczesniej niz po uplywie 6
miesiecy od planowanego terminu zlozenia wniosku o platnosc za ostatni etap,
którego dotyczyl uprzednio zlozony opis zadan, z zastrzezeniem ust. 9 i 10.

2. Opis zadan akceptuje sie w terminie l miesiaca od dnia jego zlozenia.
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3. Do akceptacji opisów zadan stosuje sie odpowiednio § 8 ust. 2, § 9a i 10, § 11 ust.
l i 2, § 16 ust. 1-4 oraz § 18 rozporzadzenia.

4. Samorzad Województwa informuje Beneficjenta w formie pisemnej o:
l) akceptacji opisu zadan,
2) akceptacji opisu zadan w ograniczonym zakresie, w przypadku gdy czesc

zakresu wskazanego w opisie zadan jest niezgodna z obowiazujacymi
przepisami i zalacza skorygowany opis zadan lub

3) odmowie akceptacji opisu zadan, w przypadku gdy opis zadan nie jest zgodny
z obowiazujacymi przepisami.

5. W razie niezlozenia przez Beneficjenta opisu zadan zgodnie z ust. l Samorzad
Województwa wzywa Beneficjenta do jego zlozenia dwukrotnie, kazdorazowo
wyznaczajac termin 14 dni od dnia doreczenia wezwania na dopelnienie tej
czynnosci.

6. W razie niezlozenia przez Beneficjenta opisu zadan zgodni~ z ust. 5 lub w
przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, kwota pomocy okreslona w § 4 ust. l
ulega obnizeniu o kwote planowanej do otrzymania pomocy w zwiazku z
realizacja operacji w ramach etapów objetych takim opisem zadan i w ramach tych
etapów nie przekazuje sie pomocy, o której mowa w § 4 ust. 2.

7. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, kwota pomocy okreslona w § 4 ust. l
ulega obnizeniu o róznice pomiedzy kwota kosztów wskazana w przedlozonym
przez Beneficjenta opisie zadan a skorygowanym opisie zadan.

8. W przypadku planowanych zn'1ian w zakresie danych objetych planem
finansowym operacji, o którym mowa w § l pkt 23, Beneficjent sklada projekt
zmienionego planu finansowego operacji sporzadzony wedlug wzoru okreslonego
we wniosku, o którym mowa w § 6 rozporzadzenia wraz z opisem zadan, o którym
mowa w § 6 'ust. 1. Do akceptacji zmienionego planu finansowego operacji
postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, opis zadan, których wykonanie'
planowane jest w kolejnych etapach Beneficjent przedstawia w terminie l
miesiaca od dnia otrzymania przez Beneficjenta rozstrzygniecia, o którym mowa w
ust. 4.

10. Opis zadan, których ',vykonanie planowane jest w trzecim albo trzecim i cz\vartym
etapie realizacji operacji Beneficjent przedstmvia \v terminie l miesiaca od
7fPFnrr1fl l1tl1()"",-l-G

§ 7.
l. Beneficjent zobowiazuje sie do zlozenia wniosków 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:
l) wnioski o platnosc posrednia: 11

10 Nie skreslac jedynie w przypadku, gdy nie przekazuje sie pomocy w ramach pierwszego i drugiego etapu.
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a) po zakonczeniu realizacji pierwszego etapu operacji, w terminie do dnia
30 kwietnia 2011 r.,

b) po zakonczeniu realizacji drugiego etapu operacji, w terminie do dnia
30 czerwca 2011 r.,

c) po zakonczeniu realizacji trzeciego etapu operacji, w terminie do dnia
30 wrzesnia 2011 r.,

d) po zakonczeniu realizacji czwartego etapu operacji, w terminie do dnia
31 grudnia 2011 r.,

e) po zakonczeniu realizacji piatego etapu operacji, w terminie do dnia
31 marca 2012 r.,

f) po zakonczeniu realizacji szóstego etapu operacji, w terminie do dnia
30 czerwca 2012 r.,

g) po zakonczeniu realizacji siódmego etapu operacji, w terminie do dnia
30 wrzesnia 2012 r.,

h) po zakonczeniu realizacji ósmego etapu operacji, w terminie do dnia
31 grudnia 2012 r.,

i) po zakonczeniu realizacji dziewiatego etapu operacji, w terminie do dnia
31 marca 2013 r.,

j) po zakonczeniu realizacji dziesiatego etapu operacji, w terminie do dnia
30 czerwca 2013 r.,

k) po zakonczeniu realizacji jedenastego etapu operacji, w terminie do dnia
30 wrzesnia 2013 r.,

l) po zakonczeniu realizacji dwunastego etapu operacji, w terminie do dnia
31 grudnia 2013 r.,

m) po zakonczeniu realizacji trzynastego etapu operacji, w terminie do dnia
31 marca 2014 r.,

n) po zakonczeniu realizacji czternastego etapu operacji, w terminie do dnia
30 czerwca 2014 r.,

o) po zakonczeniu realizacji pietnastego etapu operacji, w terminie do dnia·
30 wrzesnia 2014 r.,

2) wniosek o platnosc ostateczna - po zakonczeniu realizacji operacji, w terminie
do dnia 31 grudnia 2014 r.12,

- wraz z dokumentami niezbednymi do wyplaty srodków finansowych z tytulu
pomocy, których wykaz zawiera formularz wniosku o platnosc, z tym ze wniosek
o platnosc Beneficjent sklada nie wczesniej niz 2 miesiace po zlozeniu opisu zadan
obejmujacego zadania realizowane w danym etapie.

3. Do wniosku o platnosc Beneficjent zalacza sprawozdanie z realizacji operacji, na
fonnularzu udostepnionym przez Samorzad Województwa, w którym wskazuje
stopien realizacji operacji i osiagniecia wskazników popartych stosownymi
dokumentami.

II niepotrzebne skreslic lub wpisac terminy zlozenia wniosków o platnosc po zakonczeniu realizacji kolejnych
etapów operacji.
12 nie pózniej niz do 30 czerwca 2015 r.
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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 lub 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.

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

§ 8.
l. Wniosek o platnosc posrednia luh ostateczna rozpatruje sie w terminie me

dluzszym niz 2 miesiace od dnia zlozenia tego wniosku.

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 w terminie
wczesniejszym niz wynikajacy z § 7 ust. 2 lub zlozony po terminie, o którym
mowa w § 7 ust. 2, jednakze wówczas nie jest wymagane zachowanie terminów, o
których mowa w ust. l i § 10 ust. l.

5. Samorzad Województwa, po rozpatrzeniu wniosku o platnosc, informuje
Beneficjenta o przekazaniu Agencji zlecenia wyplaty calosci lub czesci kwoty
pomocy.
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§ 9.

l. Przy obliczaniu kwoty pomocy przyslugujacej Beneficjentowi po zakonczeniu
realizacji operacji lub zakonczeniu kolejnych etapów tej operacji, poszczególne
koszty kwalifikowalne operacji w ramach danego etapu operacji beda
uwzgledniane w wysokosci faktycznie i prawidlowo poniesionych oraz
udokumentowanych kosztów kwalifikowalnych, jednak w wysokosci nie wyzszej
niz wskazana w zaakceptowanym opisie zadan, z zastrzezeniem ust. 2-4 oraz § 3
ust. 3a rozporzadzenia.

2. W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji w ramach
danego etapu operacji, wskazane dla danej pozycji w zrealizowanym opisie zadan,
beda nizsze o wiecej niz 10% niz okreslono to w zaakceptowanym opisie zadan,
Beneficjent sklada pisemne wyjasnienie tych zmian.

3. W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji w ramach
danego etapu operacji, wykazane dla danej pozycji w zrealizowanym opisie zadan,
beda wyzsze o nie wiecej niz 10% niz okreslono to w zaakceptowanym opisie
zadan, wówczas przy obliczaniu kwoty pomocy koszty. te beda uwzgledniane
w wysokosci faktycznie poniesionej.

4. W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji w ramach
danego etapu operacji, wykazane dla danej pozycji w zrealizowanym opisie zadan,
beda wyzsze o wiecej niz 10% niz okreslono to w zaakceptowanym opisie zadan,
przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te moga byc uwzgledniane w wysokosci
faktycznie poniesionej, jezeli Samurzad Województwa na podstawie pisemnych
wyjasnien Beneficjenta uzna za uzasadnione przyczyny tych zmian.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 3 i 4, kwoty pomocy przyslugujace
Beneficjentowi po zakonczeniu realizacji kolejnych etapów operacji nie moga
powodowac przekroczenia kwot okreslonych w § 4 ust. 2, a ich suma nie· moze
powodowac przekroczenia kwoty okreslonej w § 4 ust. 1.

6. W przypadku, gdy Beneficjentowi przekazano zaliczke, kwoty pomocy obliczone
zgodnie z ust. 1-5 w ramach etapów wymienionych w § 4 usL 4, pomniejsza sie o
kwote rozliczajaca zaliczke wskazana w planie finansowym operacji.-

§ 10.

l. Platnosci posredniej lub ostatecznej dokonuje sie nie pózniej niz w terminie 3
miesiecy od dnia zlozenia kazdego z wniosków o platnosc, z zastrzezeniem usL 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 lub ostateczna dokonywana jest, jezeli spelnione sa warunki
wymienione w § 14 ust. 1 rozporzadzenia, a 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.
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4. W przypadku, gdy Beneficjent nie spelnil któregokolwiek z warunków, o których
mowa w ust. 3, oraz nie zaistnialy okolicznosci, o których mowa w § 14 ust. 2
rozporzadzenia, lub zostaly naruszone warunki przyznania pomocy, Samorzad
Województwa odmawia wyplaty calosci albo czesci pomocy, o czym niezwlocznie
informuje Beneficjenta, w formie pisemnej.

5. Srodki finansowe z tytulu pomocy przekazywane sa na rachunek bankowy.

6. Samorzad Województwa informuje Beneficjenta, w formie pisemnej,
o opóznieniach w wyplacie pomocy, o których uzyskal informacje.

7. 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.

§11.

Beneficjent oswiadcza, ze nie korzysta i nie bedzie korzystal z· innych srodków
publicznych, w zwiazku z realizacja operacji okreslonej w umowie.

§ 12.
l. Umowa ulega rozwiazaniu w przypadku:

l) odstapienia przez Beneficjenta od realizacji operacji;
2) niezlozenia dwóch kolejnych opisów zadan, zgodnie z § 6;
3) niezlozenia dwóch kolejnych wniosków o platnosc zgodnie z § 7;
4) odmowy wyplaty pomocy w sytuacji okreslonej w § 10 ust. 4;
5) stwierdzenia, w okresie realizacji operacji lub do dnia uplywu 5 lat od dnia

przyznania pomocy, 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);

6) rozwiazania umowy ramowej;
7) niewypelniania przez Beneficjenta któregokolwiek z zobowiazan okreslonych

w § 5 ust. l pkt l i 2, pkt 3 lit. a-e, i pkt 4 oraz ust. 2 pkt l;
8) niewypelniania przez Beneficjenta któregokolwiek ze zobowiazan okreslonych

w § 5 ust. l pkt 3 lit. g, pkt 5 oraz ust. 2 pkt 2, 3 i 5, jesli Beneficjent pomimo
wezwania przez Samorzad Województwa do wypelnienia tego zobowiazania
nadal go nie wypelnia;

9) niewypelniania przez Beneficjenta zobowiazania, o którym mowa w § 5 usL 2
pkt 4, jesli niewypelnianie tego zobowiazania spowoduje uniemozliwienie
przeprowadzenia audytu lub kontroli, o których mowa w § 5 ust. l pkt 3 lit. d;

10) zlozenia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzajacych
nieprawde dokumentów lub oswiadczen, majacych wplyw na przyznanie lub
wyplate pomocy;
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11) wydania orzeczen sadowych 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 § 13
oraz zaliczki zgodnie z art. lOj ustawy o uruchamianiu srodków z budzetu UE.

§ 13.

l. Beneficjent, na wezwanie Agencji, zobowiazany jest, do zwrotu kwot nienaleznie
lub nadmiernie pobranych srodków, 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 § 12 ust. l.

2. Beneficjent zwraca pomoc w czesci, jezeli nie spelnil warunków, o których mowa
w § 5 ust. l pkt 4 lub § 5 ust. 2 pkt 6, z tym ze w przypadku niespelnienia
warunku, o którym mowa w § 5 ust. l pkt 4 - zwrotowi podlega 5% pobranej
kwoty pomocy.

3. Beneficjent nie jest zobowiazany do zwrotu pomocy w czesci dotyczacej operacji,
która zostala zrealizowana zgodnie z warunkami, o których mowa w § 10 ust. 3,
jezeli cel operacji zostal osiagniety lub jezeli uzyskal zwolnienia, o których mowa
w § 15 ust. 1.

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.

6. Wezwanie do zwrotu nienaleznie pobranej kwoty pomocy, w przypadku,
otrzymania refundacji kosztów biezacych (administracyjnych) LGD, które nie
stanowia kosztu kwalifikowalnego w rozumieniu § 3 ust. 5 rozporzadzenia, nastapi
nie wczesniej niz w dniu zlozenia wniosku o platnosc ostateczna lub w dniu...
rozwIazama umowy ramoweJ.

§ 14.

l. Umowa moze zostac zmieniona na wniosek kazdej ze stron, z tym ze zmiana ta nie
moze powodowac zmiany celu operacji okreslonego w § 3 ust. l i nie moze byc
sprzeczna z art. 23 ust. 3 ustawy, z zastrzezeniem ust. 8.

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

3. Zmiana umowy nie jest wymagana w przypadku zmian wynikajacych z § 6 ust. 6 i
7 oraz w przypadku akceptacji przez Samorzad Województwa planu finansowego
operacji, o którym mowa w § 6 ust. 8, o ile ten plan finansowy pozostaje zgodny z
§ 4 ust. 1-4 i § 7 ust. 2.
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4. Wniosek o dokonanie zmiany umowy dotyczacy zmiany terminu zlozenia wniosku

o platnosc, Beneficjent sklada przed uplywem terminu zlozenia wniosku o
platnosc, z zastrzezeniem § 7 ust. 6.

5. Wniosek Beneficjenta o dokonanie zmiany umowy Samorzad Województwa

rozpatruje w terminie 21 dni od dnia jego zlozenia.

6. Beneficjentowi przysluguje prawo do zlozenia uzupelnien lub wyjasnien w

terminie 14 dni od dnia doreczenia wezwania do zlozenia uzupelnien lub
wyjasnien.

7. Do rozpatrywania wniosku o zmiane umowy stosuje sie odpowiednio przepisy

§ 11 ust. l i 2 oraz § l 8 rozporzadzenia

8. Zmiana umowy w zakresie zobowiazan, o których mowa w § 5 ust. l pkt 1-2, jest
niewazna.

§ 15.

l. Beneficjent moze zostac calkowicie lub czesciowo zwolniony przez Samorzad

Województwa z wykonania zobowiazan, o których mowa w § 5 ust. l;
l) pkt l - w odniesieniu do zobowiazania o zachowaniu celu operacji,
2) pkt 3 lit. a i b oraz pkt 4 i 5
- lub za zgoda Samorzadu Województwa moze ulec zmianie termin jego

wykonania w przypadku zaistnienia okolicznosci o charakterze sily wyzszej lub
wyjatkowych okolicznosci, o których mowa w przepisach rozporzadzenia
1974/2006 oraz w § l8a ust. l rozporzadzenia.

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 10 dni roboczych od dnia, w
którym zaistniala mozliwosc zlozenia takiego wniosku.

3. W razie uchybienia terminu wykonania przez Beneficjenta wobec Samorzadu
Województwem okreslonych czynnosci w trakcie realizacji operacji, Samorzad
Województwa, na prosbe Beneficjenta, przywraca termin wykonania tych

czynnosci w trybie okreslonym w § 10 rozporzadzenia.

§ 16.
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. 1,
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;
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3) odmowy zatwierdzenia wyplaty pomocy;
4) zwrotu przez Beneficjenta otrzymanej pomocy wraz z naleznymi odsetkami.

§ 17.
l. W przypadku, gdy Beneficjentowi przysluguje zaliczka, oprócz zabezpieczenia, o

którym mowa w § 16 ust. l, Beneficjent ustanawia gwarancje i dostarcza do
Urzedu Marszalkowskiego najpózniej w dniu zawarcia umowy, a w przypadku
zawarcia umowy przed 1 stycznia 2011 r. - najpózniej 31 stycznia 2011 r.

2. Gwarancja zostaje zwolniona najpózniej z chwila zamkniecia lokalnej strategii
rozwOJU.

3. Gwarancje zwraca sie Beneficjentowi niezwlocznie w przypadku:
l) uplywu terminu, na jaki gwarancja zostala udzielona,
2) wypelnienia przez Beneficjenta zobowiazan zabezpieczonych gwarancja,
3) zwolnienia beneficjenta ze zobowiazan wynikajacych z .gwarancji przed

uplywem terminu jej waznosci,
4) gdy swiadczenia dokonywane z gwarancji osiagnely kwote gwarancji,
5) zwrotu calosci otrzymanej zaliczki wraz z naleznymi odsetkami.

§ 18.
l. Strony umowy beda porozumiewac sie pisemnie we wszelkich sprawach

dotyczacych umowy.

2. Korespondencja zwiazana z realizacj'a"umowy przekazywana bedzie na adres:
l) Beneficjenta: FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM", ul: Ozorkowska

3, 95-045 Parzeczew;
2) Samorzadu Województwa: URZAD MARSZALKOWSKI W LODZI,

Departament Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich, 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 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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§ 19.

l. Beneficjentowi przysluguje prawo do wniesienia prosby do Samorzadu
Województwa o ponowne rozpatrzenie sprawy w zakresie rozstrzygniecia
Samorzadu Województwa dotyczacego oceny opisu zadan, 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 forme 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 14 dni od dnia doreczenia wezwania do zlozenia uzupelnien lub
wyjasnien.

5. Wezwanie Beneficjenta do zlozenia uzupelnien lub wyjasnien wstrzymuje bieg
terminu, o którym mowa w ust. 3 do czasu uzyskania tych uzupelnien lub
wyjasnien lub uplywu terminu, o którym mowa w ust. 4.

6. Jezeli w trakcie rozpatrywania prosby o ponowne rozpatrzenie sprawy niezbedne
jest uzyskanie dodatkowych wyjasnien lub opinii innego podmiotu lub
przeprowadzenie czynnosci kontrolnych, termin, o którym mowa w ust. 3 wydluza
sie o czas niezbedny do uzyskania tych wyjasnien lub opinii lub podpisania lub
odmowy podpisania raportu z czynnosci kontrolnych, o czym Samorzad
Województwa informuje Beneficjenta.

7. Termin, o którym mowa w ust. 4 uwaza sie za zachowany, jezeli przed jego
uplywem nadano pismo w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego.
albo zlozono w polskim urzedzie konsularnym albo zlozono w siedzibie Urzedu
Marszalkowskiego.

§ 20.
1. 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 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,

poz. 1240, z pózno zm.).
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§21.
Umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których po
jednym otrzymuja: Beneficjent i Agencja, a dwa otrzymuje Samorzad Województwa.
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