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Umowa o powierzenie grantu 

nr……………………………………….. 
na realizacjê grantu zgodnego z zakresem projektu grantowego pt.:”…………….” 

 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
Dzia³anie 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” 

Poddzia³anie 19.2. „Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ”  
zawarta w dniu ………….w …………………….. 

pomiêdzy: 

 
……………………….  
zwan¹ dalej LGD/Grantodawc¹ 
 
a 
…………………………………………………………………………………………………… 
Zwanym dalej Grantobiorc¹ 
razem zwane Stronami 

W oparciu o przepisy art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udzia³em lokalnej spo³ecznoœci (Dz.U.2015.378 z 
póŸn. zm.) w zw. z art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11.07.2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnoœci 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U.2014.1146  póŸn. zm.) oraz § 29 ust. 4 pkt 1) i ust. 5 rozporz¹dzenia 
MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddzia³ania 
"Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ" objêtego Programem 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z póŸn. zm.), strony zawieraj¹ umowê nastêpuj¹cej treœci: 

§1 
Umowa okreœla prawa i obowi¹zki stron w zwi¹zku z realizacj¹  grantu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020, dzia³anie „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, Poddzia³anie „Wsparcie na wdra¿anie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ” w ramach projektu grantowego pt. „ 
…………………………………………………………………………………………………”  

§2 
1. LGD przyznaje grantobiorcy dofinansowanie na realizacjê grantu pt . „ …………………………………………………… 

okreœlonego szczegó³owo we wniosku nr ………… o powierzenie grantu z³o¿onym przez grantobiorcê. 

2. Grantobiorca zobowi¹zuje siê do realizacji grantu zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem, Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020, Procedur¹ przeprowadzania naborów, wyboru oraz realizacji grantów w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez spo³ecznoœæ na lata 2014-2020 i na warunkach wynikaj¹cych z niniejszej umowy.  

3. Celem grantu jest ……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. W wyniku realizacji grantu zostan¹ osi¹gniête nastêpuj¹ce wskaŸniki:  

produktu: ………………..……..…………………………………………………………… 

rezultatu: …………………………………………………………………………………… 

5. Grant  zrealizowany bêdzie w1: …………………….…………………………………………………… 

na obszarze objêtym LSR. 

6. Grant realizowany bêdzie w jednym etapie , w terminie od ………….……. do ……..…………, nie póŸniej jednak ni¿ w ci¹gu 18 

miesiêcy od dnia z³o¿enia wniosku o powierzenie grantu w LGD.  

                                                 
1 W przypadku operacji inwestycyjnych nale¿y wymieniæ wszystkie miejsca oraz czas realizacji grantu ze wskazaniem województwa, powiatu, gminy, miejscowoœci, 

kodu pocztowego, ulicy, nr domu/nr lokalu lub nr obrêbu i nr dzia³ek. W przypadku grantu nieinwestycyjnego, nale¿y wskazaæ mo¿liwie pr ecyzyjnie miejsca realizacji 
grantu. W przypadku grantów, które nie s¹ bezpoœrednio zwi¹zane z jakimkolwiek miejscem, realizowanych  przez grantobiorców, których miejsce zamieszkania/ 
siedziba/ oddzia³ znajduje siê na obszarze LSR, nale¿y wskazaæ ich miejsce zamieszkania/ siedzibê/oddzia³, natomiast w przypadku gdy operacje te s¹ realizowane 
przez grantobiorców, których miejsce zamieszkania/ siedziba/ oddzia³ nie znajduje siê na obszarze LSR, nale¿y wskazaæ obszar oddzia³ywania.   

Powiœlañsk¹ Lokaln¹ Grup¹ Dzia³ania z siedzib¹ w Górkach 3, 82-500 Kwidzyn zarejestrowan¹ w Krajowym Rejestrze S¹dowym, 
VII Wydzia³ Gospodarczy Krajowego Rejestru S¹dowego, pod numerem KRS 0000264789 reprezentowan¹ przez:
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§3 
W ramach realizacji grantu grantobiorca zobowi¹zuje siê do: 
1. Wykonania zakresu rzeczowego, zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym stanowi¹cym za³¹cznik do umowy, zgodnie z 

terminem wskazanym § 2 ust. 6.  

2. Poniesienia kosztów kwalifikowanych, w tym dokonanie p³atnoœci za dostawy, us³ugi, roboty budowlane, zgodnie z 

zestawieniem rzeczowo – finansowym , stanowi¹cym za³¹cznik do umowy, nie póŸniej ni¿ do dnia z³o¿enia wniosku o p³atnoœæ.  

3. Udokumentowania wykonania zadañ wymienionych w zakresie rzeczowo – finansowym. 

4. Uzyskania wymaganych odrêbnymi przepisami oraz postanowieniami umowy: opinii, zaœwiadczeñ, uzgodnieñ, pozwoleñ, lub 

decyzji niezbêdnych do realizacji grantu. 

5. Zamontowania oraz uruchomienia nabytych maszyn, urz¹dzeñ, wyposa¿enia, sprzêtu lub oprogramowania.  

 
§4 

Grantobiorca zobowi¹zany jest do realizacji operacji zgodnie z warunkami okreœlonymi dla PROW 2014-2020 oraz warunkami 
okreœlonymi w niniejszej umowie, w tym do: 
1. Osi¹gniêcia celu grantu, a w przypadku zadañ inwestycyjnych zgodnie z art. 71 rozporz¹dzenia nr 1303/2013 równie¿ jego 

zachowania przez okres 5 lat od dnia dokonania p³atnoœci koñcowej w ramach projektu grantowego. 

2. Umo¿liwienia przedstawicielom LGD lub innym uprawnionym podmiotom, przeprowadzenia kontroli dokumentacji oraz 

kontroli na miejscu zwi¹zanej z realizacj¹ grantu oraz zastosowania zaleceñ pokontrolnych. 

3. Obecnoœci grantobiorcy lub osoby upowa¿nionej przez grantobiorcê w trakcie kontroli w terminie wyznaczonym przez LGD lub 

inny uprawniony podmiot. 

4. Posiadania rachunku bankowego, oraz prowadzenia rachunkowoœci w sposób wyodrêbniony, tj. do prowadzenia wyodrêbnionej 

dokumentacji finansowo - ksiêgowej i ewidencji ksiêgowej grantu, zgodnie z zasadami wynikaj¹cymi z ustawy o rachunkowoœci 

w sposób umo¿liwiaj¹cy identyfikacjê poszczególnych operacji ksiêgowych lub poprzez prowadzenie zestawienia faktur lub 

równowa¿nych dokumentów ksiêgowych, gdy grantobiorca nie jest zobowi¹zany do prowadzenia ksi¹g rachunkowych. 

5. Gromadzenia i przechowywania dokumentów dotycz¹cych grantu do dnia, w którym up³ynie 5 lat od dnia dokonania p³atnoœci 

koñcowej na rzecz LGD w ramach projektu grantowego, w szczególnoœci potwierdzaj¹cych poniesienie przez grantobiorcê 

kosztów na realizacjê grantu oraz przekazania tych dokumentów LGD wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu.  

6. Niezw³ocznego informowania w formie pisemnej LGD o planowanych albo zaistnia³ych zdarzeniach mog¹cych mieæ wp³yw na 

realizacjê grantu zgodnie z niniejsz¹ umow¹ lub wyp³atê grantu. 

7. Ponoszenia wydatków w ramach realizacji operacji w formie rozliczenia bezgotówkowego za poœrednictwem rachunku 

bankowego grantobiorcy/Pe³nomocnika grantobiorcy.  

8. Przetwarzania danych osobowych w zwi¹zku z realizacj¹ grantu zgodnie z ustaw¹ z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883). 

9. Wydatkowania œrodków zgodnie z Ustaw¹ Prawo Zamówieñ Publicznych lub w drodze rozeznania rynku poprzez zebranie  min. 

3 ofert, gdy grantobiorca zwolniony jest ze stosowania w/w ustawy.  

10. Przed³o¿enia wniosku o rozliczenie grantu wraz z za³¹cznikami w terminie 30 dni po zakoñczeniu realizacji grantu.  

11. Niefinansowania realizacji grantu z udzia³em innych œrodków publicznych, z wy³¹czeniem przypadku wspó³finansowania z 

Funduszu Koœcielnego lub dochodów w³asnych jednostek samorz¹du terytorialnego lub subwencji ogólnej. 

12. Informowania LGD o swojej sytuacji prawnej i finansowej, która mo¿e mieæ wp³yw na prawid³ow¹ realizacjê niniejszej umowy. 

§5 
1. Grantobiorcy zostaje powierzony grant  na podstawie z³o¿onego wniosku o powierzenie grantu w wysokoœci nie mniej ni¿ 5 tyœ. 

z³ brutto………………………… (s³ownie………………………………….) co stanowi ………………….% kwoty poniesionych 

kosztów kwalifikowalnych i nie wiêcej ni¿ 50 tyœ. z³ brutto na realizacjê jednego grantu. 

2. Ca³kowity koszt grantu wynosi …………………………  z³ brutto. 

3. Grant przekazywany bêdzie w wysokoœci okreœlonej w ust. 1 w dwóch transzach: 

1) Pierwsza transza – w wysokoœci ……………… z³ ( s³ownie ………………………………………..), jednak nie wiêcej 

ni¿ 80 % przyznanej kwoty dofinansowania, o której mowa w ust. 1 – przekazana po podpisaniu z Zarz¹dem 

Województwa Pomorskiego na realizacjê projektu grantowego przez LGD, w terminie 30 dni od dnia podpisania tej 

umowy z zastrze¿eniem dostêpnoœci œrodków na rachunku bankowym LGD. 

2) Druga transza – w wysokoœci ………………….. z³ ( s³ownie:……………………………………), po zakoñczeniu 

realizacji operacji oraz pozytywnej weryfikacji przed³o¿onego wniosku o p³atnoœæ i sprawozdania z realizacji operacji, 

na podstawie prawid³owo wystawionej i opisanej faktury lub dokumentu ksiêgowego o równowa¿nej wartoœci 
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dowodowej, w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia sprawozdania koñcowego z realizacji grantu z zastrze¿eniem 

dostêpnoœci œrodków na rachunku bankowym.  

4. Transze o których mowa w ust. 3. Pkt. 1) i 2) przekazane zostan¹ na rachunek bankowy Grantobiorcy: 
Posiadacz rachunku:………………………………………………………………………………………….... 
Nazwa i adres banku:…………………………………………………………………………………………… 
Nr. Rachunku:……………………………………………………………………………………………………. 
5. LGD mo¿e zawiesiæ wyp³atê II transzy dofinansowania w przypadku gdy: 

1) Nieprawid³owej realizacji operacji, w szczególnoœci w przypadku opóŸnienia w realizacji operacji wynikaj¹cej z winy 

Grantobiorcy; 

2) Utrudnienia kontroli realizacji operacji; 

3) Dokumentowania realizacji operacji niezgodnie z postanowieniem niniejszej umowy.  

4) Na wniosek instytucji kontrolnych.  

Zawieszenie p³atnoœci nastêpuje wraz z pisemnym poinformowaniem Grantobiorcy, a jej uruchomienie bêdzie mieæ miejsce 
po usuniêciu lub wyjaœnieniu przyczyn w. wymienionych.  

6. Grantobiorca zobowi¹zuje siê pokryæ ze œrodków w³asnych wszelkie wydatki niekwalifikowane w ramach Projektu grantowego.  
7. Poniesienie przez Grantobiorcê wydatków kwalifikowalnych w kwocie wy¿szej ni¿ okreœlona w ust. 5 nie stanowi podstawy do 
zwiêkszenia przyznanej kwoty finansowania. 
8. Miejscem realizacji operacji bêdzie…………………………………………………………………………… 
9. Koszty ogólne ponoszone w ramach realizacji grantu nie mog¹ przekroczyæ 10% pozosta³ych kosztów kwalifikowalnych grantu.  

 
§6 

1. Grantobiorca zobowi¹zany jest do wyboru wykonawców grantu zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych, gdy 

przepisy te znajduj¹ zastosowanie. Dokumentacja z przeprowadzonego postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego 

przekazywana jest LGD wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu. 

2. W przypadku, gdy przepisy o zamówieniach publicznych nie znajduj¹ zastosowania, grantobiorca zobowi¹zany jest do 

stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców zgodnie z poni¿szymi zasadami: 

1) Wybór wykonawców dokonywany jest z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców,  

2) Zapytanie ofertowe okreœlaj¹ce wymagania co do przedmiotu zamówienia powinno byæ skierowane do co najmniej 3 

wykonawców, chyba ¿e na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawców,  

3) W sytuacji, gdy realizacja zadania zosta³a powierzona konkretnemu wykonawcy z uwagi na cechy charakterystyczne zadania 

i mo¿liwoœæ jego wykonania tylko i wy³¹cznie przez tego wykonawcê, nie stosuje siê pkt 2 i 3, 

4) W odniesieniu do towarów lub us³ug powszechnie wystêpuj¹cych w obrocie, nie jest konieczne dokumentowanie wyboru 

wykonawcy. 

3. Dokumenty potwierdzaj¹ce konkurencyjny wybór wykonawcy oraz wyjaœnienie okolicznoœci, o których mowa w ust. 2 pkt  4 i 

odst¹pienia od zasady okreœlonej w ust. 2 pkt 2  grantobiorca sk³ada wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu. 

§7 
1. Grantobiorca zobowi¹zany jest do informowania, ¿e grant wspó³finansowany jest ze œrodków EFRROW otrzymanych w ramach 

projektu grantowego realizowanego w ramach Poddzia³ania „Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez spo³ecznoœæ” objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.  

2. Wszystkie materia³y powsta³e w wyniku realizacji grantu powinny byæ w widocznym miejscu opatrzone informacj¹, o której 

mowa w ust. 1, a ponadto logotypem LGD oraz logotypami EFRROW i Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -

2020 zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ Ksiêg¹ Wizualizacji.  

3. Brak oznaczeñ, o których mowa w ust. 2, mo¿e skutkowaæ uznaniem niekwalifkowalnoœci wydatków zwi¹zanych z 

wytworzeniem tych materia³ów.  

4. Ust. 2 stosuje siê odpowiednio do oznaczania inwestycji powsta³ych i œrodków trwa³ych zakupionych w ramach realizacji 

grantu,  które powinny byæ oznaczone w sposób zapewniaj¹cy widocznoœæ tych oznaczeñ.  

§8 
1. Grantobiorca zobowi¹zuje siê z³o¿yæ osobiœcie lub przez osobê reprezentuj¹c¹ grantobiorcê w biurze LGD wniosek o rozliczenie 

grantu w wersji papierowej i elektronicznej wraz z wymaganymi dokumentami oraz przedstawiæ orygina³y faktur lub 

dokumentów o równowa¿nej wartoœci dowodowej wraz z dowodami zap³aty w terminie 30 dni kalendarzowych od zakoñczenia 

realizacji grantu, zgodnie z terminem wskazanym w  § 2 pkt.6. 

2. Wniosek o rozliczenie grantu sk³ada siê na formularzu udostêpnionym przez LGD na jego stronie internetowej. 

3. Wniosek o rozliczenie grantu rozpatrywany jest w terminie 21 dni od dnia jego z³o¿enia. 
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4. Weryfikacja wniosku o rozliczenie grantu polega na sprawdzeniu zgodnoœci realizacji grantu z warunkami okreœlonymi w 

przepisach prawa oraz w umowie o powierzenie grantu, w szczególnoœci pod wzglêdem spe³niania warunków w zakresie 

kompletnoœci i poprawnoœci formalnej wniosku oraz prawid³owoœci realizacji i finansowania grantu.  

5. Dokumentami potwierdzaj¹cymi realizacjê zadañ i poniesienie kosztów w ramach grantu s¹ w szczególnoœci: faktury lub 

dokumenty o równowa¿nej wartoœci dowodowej, w tym umowy, dowody zap³aty, protoko³y odbioru, zaœwiadczenia, decyzje, 

opinie, pozwolenia, licencje.  

6. Dokumenty ksiêgowe przedstawiane do rozliczenia grantu powinny odpowiadaæ warunkom, o których mowa w ustawie z dnia 

29.09.1994 r. o rachunkowoœci, a tak¿e powinny zawieraæ na odwrocie dokumentu opis wskazuj¹cy na to, ¿e wydatek zosta³ 

poniesiony w ramach realizacji grantu ze wskazaniem daty i numeru niniejszej umowy, zada nia, którego dokument dotyczy, a 

tak¿e z wyszczególnieniem, w jakim zakresie wydatek zosta³ pokryty z kwoty otrzymanego grantu, a w jakim ze œrodków 

w³asnych.  

7. Orygina³y dokumentów po wykonaniu kopii i poœwiadczeniu ich za zgodnoœæ z orygina³em zostan¹ zwrócone grantobiorcy w 

dniu z³o¿enia wniosku o rozliczenie grantu. 

8. LGD mo¿e wezwaæ grantobiorcê do uzupe³nienia lub poprawienia wniosku o rozliczenie grantu lub dostarczenia dodatkowych 

dokumentów i z³o¿enia dodatkowych wyjaœnieñ, wyznaczaj¹c grantobiorcy w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy jednak ni¿ 

7 dni. 

9. Koszty kwalifikowalne grantu bêd¹ uwzglêdniane w wysokoœci faktycznie i prawid³owo poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych, w wysokoœci nie wy¿szej ni¿ wynikaj¹ca z zestawienia rzeczowo-finansowego grantu.  

10. W przypadku, gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji w ramach danego etapu, wykazane dla danej pozycji w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym stanowi¹cym za³¹cznik do wniosku o p³atnoœæ, bêd¹ ni¿sze lub wy¿sze o nie wiêcej ni¿ 10% 

ni¿ okreœlono to w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowi¹cym za³¹cznik do umowy, wówczas przy obliczaniu 

kwoty pomocy koszty te bêd¹ uwzglêdniane w wysokoœci faktycznie poniesionej, bez koniecznoœci sk³adania wyjaœnieñ. 

11. W przypadku gdy faktycznie poniesione koszty kwalifikowalne operacji, wykazane dla danej pozycji w zestawieniu rzeczowo-

finansowym stanowi¹cym za³¹cznik do wniosku o p³atnoœæ, bêd¹ wy¿sze lub ni¿sze o wiêcej ni¿ 10% ni¿ okreœlono to w 

zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji stanowi¹cym za³¹cznik do umowy, przy obliczaniu kwoty pomocy koszty te mog¹ 

byæ uwzglêdniane w wysokoœci faktycznie poniesionej, je¿eli LGD „Kraina Dolnego Powiœla”  na podstawie pisemnych 

wyjaœnieñ Beneficjenta uzna za uzasadnione przyczyny tych zmian. 

12. Po zweryfikowaniu wniosku o rozliczenie grantu LGD informuje grantobiorcê o wynikach weryfikacji. Informacja zawiera 

wskazanie, jakie koszty i w jakiej wysokoœci zosta³y uznane za niekwalifikowalne wraz z uzasadnieniem oraz wskazanie, jaka 

kwota wydatków zosta³a zatwierdzona. Zmiana wysokoœci kosztów kwalifikowalnych, jaka nast¹pi³a w wyniku weryfikacji 

wniosku o rozliczenie grantu, nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  

§9 
1. Wyp³ata dofinansowania nast¹pi po: 

1) Zatwierdzeniu wniosku o rozliczenie grantu. 

2) Pozytywnym wyniku kontroli potwierdzaj¹cym prawid³ow¹ realizacjê operacji lub usuniêciu nieprawid³owoœci 

stwierdzonych podczas kontroli. 

2. W przypadku, gdy grantobiorca nie spe³ni³ któregokolwiek z warunków okreœlonych w ust. 1, lub zosta³y naruszone warunki 

przyznania pomocy, LGD odmawia wyp³aty pomocy.  

3. LGD niezw³ocznie informuje grantobiorcê, w formie pisemnej, o odmowie zatwierdzenia wyp³aty pomocy.  

4. Je¿eli po z³o¿eniu wniosku o rozliczenie grantu zostan¹ ujawnione nowe okolicznoœci wskazuj¹ce, ¿e grantobiorca nie spe³nia 

warunków do przyznania b¹dŸ wyp³aty pomocy, wyp³atê pomocy zawiesza siê do czasu wyjaœnienia tych okolicznoœci.  

5. LGD przekazuje p³atnoœæ przelewem na konto grantobiorcy w terminie  31 dni od zatwierdzenia wniosku o rozliczenie grantu na 

rachunek bankowy grantobiorcy/Pe³nomocnika grantobiorcy.  

6. W przypadku wyst¹pienia opóŸnieñ w otrzymaniu przez LGD œrodków finansowych na wyp³atê kwoty grantu, p³atnoœci 

dokonuje siê niezw³ocznie po ich otrzymaniu. O opóŸnieniach LGD zawiadamia grantobiorcê.  

 
 
 

§10 
1. W przypadku, gdy grantobiorca nie z³o¿y  wniosku o rozliczenie grantu w terminie okreœlonym w umowie o powierzenie grantu, 

LGD wzywa grantobiorcê do z³o¿enia wniosku o rozliczenie grantu wyznaczaj¹c mu w tym celu dodatkowy 7 dniowy termin. 

Z³o¿enie wniosku o rozliczenie grantu w dodatkowym wyznaczonym terminie nie wymaga zmiany niniejszej umowy.  
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§11 
1. Po zakoñczeniu realizacji grantu, wraz z wnioskiem o rozliczenie grantu, grantobiorca sk³ada do LGD sprawozdanie z realizacji 

grantu (za³¹cznik nr 1 do wniosku o rozliczenie grantu) wed³ug wzoru udostêpnionego mu przez LGD. 

2. LGD mo¿e wezwaæ grantobiorcê do uzupe³nienia lub poprawienia sprawozdania, wyznaczaj¹c grantobiorcy w tym celu 

odpowiedni termin, nie krótszy jednak ni¿ 7 dni.  

3. Niez³o¿enie sprawozdania lub uzupe³nienia/korekty sprawozdania wstrzymuje wyp³atê grantu.  

§ 12 
 
1. LGD ma prawo przeprowadzaæ monitoring i kontrolê realizacji grantu przez grantobiorcê.  

2. O planowanych czynnoœciach, o których mowa w ust. 1, LGD informuje grantobiorcê co najmniej 2 dni przez terminem 

monitoringu i co najmniej 3 dni przed planowan¹ kontrol¹.  

3. Grantobiorca mo¿e zostaæ jednoczeœnie zobowi¹zany do przed³o¿enia ¿¹danych przez LGD dokumentów zwi¹zanych z 

realizacj¹ grantu, a przed kontrol¹, tak¿e do udzielenia wszelkich informacji i wyjaœnieñ zwi¹zanych z realizacj¹ grantu w 

wyznaczonym terminie i udostêpnienia miejsca realizacji grantu.   

4. Kontrola mo¿e byæ przeprowadzona zarówno u grantobiorcy w miejscu realizacji grantu, jak i w Biurze LGD. 

5. W razie powziêcia informacji o nieprawid³owoœciach w realizowaniu grantu, LGD mo¿e przeprowadziæ kontrolê doraŸn¹, bez 

koniecznoœci informowania grantobiorcy o zamiarze jej przeprowadzenia w terminie okreœlonym w ust. 2. 

6. LGD mo¿e zleciæ kontrolê ekspertom zewnêtrznym. 

7. Ustalenia poczynione w trakcie kontroli mog¹ prowadziæ do korekty wydatków kwalifikowalnych w ramach realizacji grantu.  

8. W uzasadnionych przypadkach w wyniku kontroli wydawane s¹ zalecenia pokontrolne, a grantobiorca  zobowi¹zany jest do 

przeprowadzenia dzia³añ naprawczych w wyznaczonym terminie, nie d³u¿szym jednak ni¿ 14 dni, oraz do powiadomienia LGD 

o ich wykonaniu. 

§13 
LGD ma prawo odst¹pienia od umowy w razie zaistnienia poni¿szych okolicznoœci: 
1. Zostanie z³o¿ony wniosek o og³oszenie upad³oœci grantobiorcy.  

2. Zostanie podjêta likwidacja grantobiorcy.  

3. Grantobiorca nie rozpocznie lub zaniecha realizacji umowy tj. w sposób nieprzerwany nie bêdzie go realizowa³ przez okres 

uzasadniaj¹cy przypuszczenie, ¿e powstanie u LGD szkoda. 

4. Grantobiorca z³o¿y, w procesie przyznania pomocy lub jej rozliczenia nierzetelne lub stwierdzaj¹ce nieprawdê dokumenty lub 

oœwiadczenie maj¹ce wp³yw na jej przyznanie. 

 
§14 

Umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana przez LGD ze skutkiem natychmiastowym w przypadku nieterminowego lub nienale¿ytego 
wykonania umowy, w tym w szczególnoœci:  

1. Zmniejszenia zakresu rzeczowo – finansowego realizacji grantu. 

2. Wykorzystania œrodków finansowych niezgodnie z przeznaczeniem okreœlonym w niniejszej umowie oraz we wniosku.  

3. Nieprzed³o¿enia przez grantobiorcê wniosku o rozliczenie grantu z realizacji grantu w terminie i na zasadach okreœlonych w 

niniejszej umowie. 

4. Odmowy poddania siê przez grantobiorcê kontroli. 

5. Z³o¿enia podrobionych, przerobionych, nierzetelnych lub stwierdzaj¹cych nieprawdê dokumentów lub oœwiadczeñ, 
maj¹cych wp³yw na przyznanie lub wyp³atê pomocy;  

6. Wydania orzeczeñ s¹dowych stwierdzaj¹cych pope³nienie przez grantobiorcê, w zwi¹zku z ubieganiem siê o przyznanie lub 
wyp³atê pomocy, czynów zabronionych odrêbnymi przepisami.  

7. Nierozpoczêcia przez grantobiorcê realizacji operacji do koñca terminu z³o¿enia wniosku o rozliczenie grantu 
8. Odst¹pienia przez grantobiorcê od realizacji operacji. 
9. Stwierdzenia w okresie realizacji operacji lub do dnia up³ywu 5 lat od dnia wyp³aty p³atnoœci koñcowej nieprawid³owoœci 

zwi¹zanych z ubieganiem siê o przyznanie pomocy lub realizacj¹ operacji. 
10. Niniejsza umowa mo¿e zostaæ rozwi¹zana w drodze pisemnego porozumienia stron na wniosek ka¿dej z nich w przypadku 

wyst¹pienia okolicznoœci, które uniemo¿liwiaj¹ dalsze wykonywanie postanowieñ zawartych w umowie. 

§15 
1. W celu zabezpieczenia nale¿ytego wykonania zobowi¹zañ okreœlonych w umowie, grantobiorca podpisuje w obecnoœci 

upowa¿nionego pracownika LGD i sk³ada w LGD weksel niezupe³ny (in blanco) wraz z deklaracj¹ wekslow¹ wed³ug wzoru 

okreœlonego w za³¹czniku nr 2 do niniejszej umowy.  
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2. Weksel in blanco grantobiorcy bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ wymaga porêczenia przez ma³¿onka lub z³o¿enia oœwiadczenia o 

niepozostawaniu w zwi¹zku ma³¿eñskim. 

3. LGD zwraca grantobiorcy weksel po up³ywie 5 lat od dnia otrzymania p³atnoœci koñcowej przez LGD za projekt grantowy 

pod warunkiem wype³nienia przez grantobiorcê zobowi¹zañ wynikaj¹cych z zawarcia niniejszej umowy.  

4. LGD zwraca niezw³ocznie grantobiorcy weksel w przypadku: 

1) Rozwi¹zania umowy przed dokonaniem wyp³aty pomocy.  

2) Odst¹pienia od umowy przed dokonaniem wyp³aty pomocy.  

3) Odmowy zatwierdzenia wyp³aty pomocy.  

4) Zwrotu przez grantobiorcê otrzymanej pomocy wraz z nale¿nymi odsetkami. 

§16 
1. Ka¿da ze stron zobowi¹zuje siê do pe³nej wspó³pracy z drug¹ stron¹ w celu zapewnienia nale¿ytego jej wykonania. 

2. Strony ustalaj¹, ¿e przedstawicielami w toku realizacji umowy bêd¹: 

1) Ze strony LGD - ……………………………………… 

2) Ze strony grantobiorcy - ………………………………….. 

3. Strony zobowi¹zuj¹ siê do powo³ywania na numer umowy oraz datê jej zawarcia w prowadzonej przez nie korespondencji. 

4. Korespondencja w trakcie realizacji umowy kierowana bêdzie na adres stron zawarty w nag³ówku niniejszej umowy. 

Mo¿liwa jest równie¿ korespondencja drog¹ mailow¹ z u¿yciem adresów :  

email:………………………………………….…………….. 
email:……………………………………………………………………….…………….. 

5. Grantobiorca jest zobowi¹zany do niezw³ocznego przesy³ania do LGD pisemnej informacji o zmianie swoich danych 

zawartych w umowie. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy. W przypadku, je¿eli grantobior ca nie powiadomi LGD o 

zmianie danych o których mowa powy¿ej, wszelk¹ korespondencjê wys³an¹ przez LGD zgodnie z posiadanymi danymi, 

uwa¿aæ siê bêdzie na dorêczon¹. 

§17 
1. Wszystkie oœwiadczenia stron umowy bêd¹ sk³adane na piœmie pod rygorem niewa¿noœci. 

2. Wszelkie zmiany i uzupe³nienia niniejszej umowy wymagaj¹ zgody stron w formie pisemnej po rygorem niewa¿noœci. 

3. Niemo¿liwe jest wprowadzanie zmian, które spowoduj¹ zmianê realizowanego zakresu grantu zmianê za³o¿onych celów i 

wskaŸników, czy zadañ i wydatków okreœlonych w zestawieniu rzeczowo - finansowym .  

§18 
Wszelkie spory wynik³e w zwi¹zku z realizacj¹ postanowieñ niniejszej umowy rozstrzygane bêd¹ przez S¹d miejscowo w³aœciwy ze 
wzglêdu na siedzibê LGD 

§19 
W przypadku niewywi¹zania siê grantobiorcy z postanowieñ umowy zostaje on pozbawiony mo¿liwoœci otrzymania dotacji 
finansowej w kolejnych konkursach grantowych w okresie realizacji LSR ze œrodków PROW 2014-2020. 

§ 20 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie znajduj¹ w szczególnoœci: 

1) Ustawa z dnia 20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udzia³em lokalnej spo³ecznoœci (Dz.U.2015.378 z póŸn. zm.). 

2) Ustawa z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 z póŸn.zm.). 

3) Rozporz¹dzenie MRiRW z dnia 24.09.2015r. w sprawie szczegó³owych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej 

w ramach poddzia³ania "Wsparcie na wdra¿anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

spo³ecznoœæ" objêtego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 (Dz.U.2015.1570 z póŸn. zm.).  

4) Ustawa z dnia 28 wrzeœnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z póŸn. zm.).  

5) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  1240, z póŸn. zm.). 

6) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postêpowania administracyjnego (KPA) (Dz.U. 1960 Nr 30 poz. 168, z poŸn. zm.)  

 
 
 
 

§21 
Umowa zosta³a sporz¹dzona w trzech jednobrzmi¹cych egzemplarzach, z których jeden otrzymuje grantobiorca, a dwa otrzymuje 
LGD. 
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LGD:                                                                  Grantobiorca: 

 
 
 
 
 
Za³¹czniki: 
Za³¹cznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe 

Za³¹cznik nr 2 – Wzór weksla in blanco wraz z deklaracj¹ wekslow¹ 

Za³¹cznik nr 3 – Oœwiadczenie grantobiorcy o niepodleganiu wykluczeniu z ubiegania siê o przyznanie pomocy zgodnie z 

obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa 

Za³¹cznik nr 4 – Oœwiadczenie grantobiorcy o niepodleganiu zakazowi dostêpu do œrodków publicznych o których mowa w art.5 ust.3 

pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych, na podstawie prawomocnego orzeczenia s¹du 

Za³¹cznik nr 5 – Zgoda wspó³ma³¿onka na zawarcie niniejszej umowy – w przypadku osób pozostaj¹cych w ma³¿eñskim ustroju 

wspólnoœci maj¹tkowej, a w przypadku osób bêd¹cych w zwi¹zku ma³¿eñskim, ale w ustroju rozdzielnoœci maj¹tkowej – 

oœwiadczenie o pozostawaniu w takiej rozdzielnoœci. 
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Za³¹cznik nr 1 

 
 
 
ZESTAWIENIE RZECZOWO -FINANSOWE OPERACJI 
 
 

Lp. 

 

Wyszczególnienie zakresu 
rzeczowego 

 
 

Jedn. 
miar
y 

 
 

Iloœæ 

 

Cena jednostkowa (w z³) 

 
 

koszty ogó³em (w z³) 

 
 

�ród³o przyjêtych cen 

I Koszty kwalifikowalne zadania okreœlone w §17 ust.1, pkt 1-5 oraz 7 i 9 rozporz¹dzenia LSR z wy³¹czeniem kosztów ogólnych  
1       
2.       

 SUMA   
II Koszty ogólne  
1.       
2.       

 SUMA   
III SUMA kosztów kwalifikowalnych ogó³em   
IV Koszty niekwalifikowalne 
1       
2       
V SUMA kosztów niekwalifikowalnych ogó³em   

 

         

 
 

 
 
 
 

 
Zestawienie rzeczowo – finansowe grantu 
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Za³¹cznik nr 2 

 
WEKSEL 

 
 
……………………….…, dnia ……..…………Na …………………………………… 
      (miejscowoœæ)      (suma wekslowa) 
 
 
Dnia …………………………………………………… zap³acê (zap³acimy) za ten weksel w³asny na 

zlecenie……………………………………………………………………sumê bez protestu. 

P³atny w …………………………………………………………….. 
 
 
 
           …………………………………………………………. 
                                         (czytelny podpis/-y wystawcy i pieczêæ) 
 
 
Porêczenie: 
 
……………………………………………                                            ………………………………….. 
       (nale¿y rêcznie wpisaæ „porêczam”)                   (czytelny podpis porêczyciel) 
 
 
 
……………………….., dnia ………………………                       ……………………………………. 
                                                                                                        (imiê i nazwisko/nazwa grantobiorcy)    
  
 
 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

(adres) 
 
………………………………………………………………. 

(NIP) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 
 

 
DEKLARACJA 

DO WEKSLA NIEZUPE£NEGO (IN BLANCO)  
 
 Jako zabezpieczenie wykonania umowy o powierzenie grantu nr ……………………… z dnia 
………………………. na realizacjê operacji pt. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
W za³¹czeniu sk³adam do dyspozycji 
……………………………………………………………………………………………………. 
weksel niezupe³ny (in blanco) podpisany przeze mnie 
………………………………………………………………………/ przez osoby upowa¿nione do wystawienia weksla w 
imieniu  ………………………………………………………………, 
który …………………………………………………………………………… ma prawo wype³niæ w ka¿dym czasie w 
przypadku niedotrzymania przeze mnie / przez nas terminu sp³aty zobowi¹zania wobec 
……………………………………………………………………………. na sumê mojego / naszego ca³kowitego 
zobowi¹zania wynikaj¹cego z ww. umowy, ³¹cznie z ods etkami, kosztami i op³atami z jakiegokolwiek tytu³u. 
 
…………………………………………………………………… ma prawo opatrzyæ ten weksel dat¹ p³atnoœci wed³ug 
swojego uznania oraz uzupe³niæ go brakuj¹cymi elementami, zawiadamiaj¹c mnie / nas listem poleconym pod adres 
wskazany w umowie lub póŸniejszych zawiadomieniach o zmianie adresu. 
List ten powinien byæ wys³any przynajmniej na siedem dni przed terminem p³atnoœci weksla. 
Jednoczeœnie zobowi¹zujê / zobowi¹zujemy siê do informowania ……………………………………………………….. o 
ka¿dorazowej zmianie adresu z tym skutkiem, ¿e list skierowany wed³ug ostatnich znanych danych i na ostatni znany 
adres uwa¿any bêdzie za skutecznie dorêczony.  
 
Zobowi¹zujê / zobowi¹zujemy siê zap³aciæ sumê wekslow¹ na ¿¹danie posiadacza weksla jako pokrycie mojego d³ugu 
wynikaj¹cego z umowy o powierzenie grantu nr ……………………………. z dnia ……………………. zawartej 
pomiêdzy mn¹ /nami a ……………………………………………………………….. . 
 
Weksel p³atny bêdzie w miejscu wskazanym przez wierzyciela.  
        
 
      …………………………………………………………. 
                                 (czytelny podpis wystawcy lub osób  upowa¿nionych do wystawienia weksla) 
 
Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e nie pozostajê w zwi¹zku ma³¿eñskim.* 
 
      …………………………………………………………. 
         (czytelny podpis wystawcy) 

* Jeœli dotyczy 
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Za³¹cznik nr 3 

 
…………………………………      ……………………………… 

Nazwa i adres grantobiorcy                          (Miejscowoœæ  i data) 

 

OŒWIADCZENIE  

 

 

W zwi¹zku z przyznaniem dofinansowania na realizacjê grantu pt. „..…………………………………………”  

oœwiadczam, i¿ nie podlegam wykluczeniu z ubiegania siê  o finansowanie na podstawie art.35 ust.5 oraz ust.6 

rozporz¹dzenia delegowanego nr 640/2014.  

 

 

 

  

 

.………………………… 

           (data i podpis) 
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Za³¹cznik nr 4 
 

…………………………………      ……………………………… 

Nazwa i adres grantobiorcy                          (Miejscowoœæ  i data) 

 

OŒWIADCZENIE  

 

 

W zwi¹zku z przyznaniem dofinansowania na realizacjê grantu pt. „ ………………………” oœwiadczam, ¿e nie 

orzeczono wobec mnie zakazu dostêpu do œrodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z póŸn. zm.) na podstawie ustawy z dnia 15.06.2012 r. 

o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywaj¹cym wbrew przepisom na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769).  

 

 

 

 

 

.………………………… 

      (data i podpis) 
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Za³¹cznik nr 5 
     

……………………………………. 

(Miejscowoœæ  i data) 

OŒWIADCZENIE  

Ja ni¿ej podpisany/a: …………………………………… ........................................................................  

(imiê i nazwisko) 

zamieszka³y/a: ………………………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania) 

legitymuj¹cy/a siê dowodem osobistym:………………………………………………………………… 

wydanym przez: ……………………………………………………………………………. 

œwiadomy/a odpowiedzialnoœci cywilnej za sk³adanie oœwiadczeñ niezgodnych z prawd¹ 

 

oœwiadczam, 

¿e wyra¿am zgodê na zawarcie umowy o powierzenie grantu przez LGD „Kraina Dolnego Powiœla” z moim 

wspó³ma³¿onkiem ………………………………………………………………………………………………… 

(imiê i nazwisko grantobiorcy) 

 

Jednoczeœnie oœwiadczam, ¿e pozostajê z nim/niepozostajê * w ustanowieniu rozdzielnoœci maj¹tkowej. 

 

.………………………… 

          (data i podpis) 

 

 

 

 

 



 

14 
 

Za³¹cznik nr 5 
     

……………………………………. 

(Miejscowoœæ  i data) 

OŒWIADCZENIE O NIEPOZOSTAWANIU W ZWI¥ZKU MA£¯EÑSKIM  

 

Ja ni¿ej podpisany/a  .........................................................................................................  

(imiê i nazwisko) 

zamieszka³y/a  .........................................................................................................  

(adres zamieszkania) 

legitymuj¹cy/a siê dowodem osobistym         ..........................................................................................  

wydanym przez  .........................................................................................................  

œwiadomy/a odpowiedzialnoœci cywilnej za sk³adanie oœwiadczeñ niezgodnych z prawd¹ 

 

oœwiadczam, 

 

i¿ na dzieñ ……………….. nie pozostajê w zwi¹zku ma³¿eñskim. 

 

 

 

………………………………..    …………………………. 

 (Imiê i nazwisko)                                                                                                        (data i podpis) 
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