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UMOWA NR ……. .1/201…/G.201…. .LGD 

POWIERZENIA GRANTU 

 

zawarta w dniu ……………...... w …....................... 

pomiędzy: 

 

Lokalną Grupą Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”  

z siedzibą w Barczewie 

przy ul. Mickiewicza 40, 11-010 Barczewo 

KRS: 0000283938 NIP 7393637607, REGON 280221505  

reprezentowanym przez:  

Pana Tomasza Piłata – Prezesa 

Panią Iwonę Hudź – Sekretarza Zarządu 

zwaną dalej: LGD  

a 

……………………………………………………………………...…… zarejestrowanym pod numerem KRS: ……………………… 

NIP ……………………………, REGON ………………………………… z siedzibą: ………………………………………… 

reprezentowany przez: …………………………………………………………...……  

(imię i nazwisko oraz pełniona funkcja) 

zwanym dalej: Grantobiorcą 

 

zwanych dalej Stronami.  

 

Nazwa Grantu: …………………………………………………………...……  

Kwota Umowy: …………………………………………………………...…… PLN  

Okres realizacji Umowy: …………………………………………………………...…… 

Miejsce wykonania Grantu: …………………………………………………………...……  

 

na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 378 z późn. zm.) o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Ilekroć w Umowie jest mowa o następujących aktach prawnych:  

1) Rozporządzeniu ogólnym – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólne przepisy dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 

Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 
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Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1083/2006;  

2) Rozporządzeniu 1305/2013 – należy przez to rozumieć rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich 

przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005;  

3) Ustawie o polityce spójności – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach 

realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 

2014 – 2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.);  

4) Ustawie o RLKS – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. z 2015, poz. 378);  

5) Rozporządzeniu na wdrożenie LSR – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Wiejskich na 

lata 2014- 2020 z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2015, poz. 1570 z późn.zm.).  

2. Ilekroć w Umowie jest mowa o:  

1) Grancie – środki finansowe PROW na lata 2014-2020, które LGD powierza grantobiorcy na 

realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;  

2) Grantobiorcy – należy przez to rozumieć podmiot wybrany w drodze konkursu grantowego, 

któremu zostanie powierzony grant na realizację zadań wynikających z projektu grantowego 

realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020;  

3) Konkursie grantowym – należy przez to rozumieć postępowanie służące wybraniu wniosków 

grantowych, na realizacje których zostanie powierzony grant;  

4) Trwałości zadania – należy przez to rozumieć okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej (§ 27 

ust.1, pkt. 1 rozporządzenia na wdrożenie LSR), w którym to okresie Grantobiorca jest 

zobowiązany utrzymać cele zadania.  

5) LGD – należy przez to rozumieć Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”;  

6) Procedurze – należy przez to rozumieć procedurę wyboru i oceny grantobiorców, wraz z opisem 

sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli;  

7) Projekcie grantowym – należy przez to rozumieć operację realizowaną w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 służącą 

osiągnięciu celów LSR, której beneficjentem na podstawie umowy z Samorządem Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego jest Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”;  
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8) Radzie – należy przez to rozumieć organ powołany przez Walne Zebranie Członków Lokalnej 

Grupy Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia”, który dokonuje oceny zgodności grantu z 

LSR, wybiera grant według lokalnych kryteriów oraz ustala kwotę wsparcia;  

9) Umowie o powierzenie grantu – należy przez to rozumieć umowę podpisywaną przez LGD oraz 

Grantobiorcę, określającą warunki wykorzystania dofinansowania na realizację zadań 

wynikających z wniosku o powierzenie grantu;  

10) Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o powierzenie grantu na 

realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;  

11) Wniosku o powierzenie grantu – należy przez to rozumieć wniosek o powierzenie grantu na 

realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

§ 2 

1. Niniejsza umowa określa prawa i obowiązki stron związane z powierzeniem realizacji grantu w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

2. Grantobiorca oświadcza, że znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zadania oraz 

dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem i potencjałem technicznym do jego wykonania.  

 

§ 3 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do realizacji zadań zgodnie z harmonogramem i zestawieniem rzeczowo 

– finansowym określonych we wniosku o powierzenie grantu, na warunkach określonych w niniejszej 

umowie. Wniosek o powierzenie grantu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.  

2. Grantobiorca zobowiązuje do realizacji grantu pt. ………………………………………………………………  

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

4. Grantobiorca zobowiązuje się w ramach realizacji grantu do:  

1) realizacji następujących zadań:  

a) …........................................................................................................................................ 

b) ........................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................................................................... 

2) osiągnięcia następujących wskaźników:  

a) …........................................................................................................................................ 

b) ........................................................................................................................................... 

c) ........................................................................................................................................... 

5. Zadania zostaną zrealizowane na obszarze …………………………………………………. (wpisać nazwy 

miejscowości i nazwy gmin obszaru LGD, na których będzie realizowany grant). 
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§ 4 

1. Grantobiorca zobowiązuje się/ nie zobowiązuje się1, do zaangażowania finansowego wkładu własnego 

w wysokości …………………………… zł, słownie złotych: ..................................................  

2. Grantobiorca zobowiązuje się/ nie zobowiązuje się1, do zaangażowania niefinansowego wkładu 

własnego w wysokości ………………………… zł, słownie złotych: .........................................  

3. Grantobiorca zobowiązuje się do utrzymania trwałości celów grantu obejmujących inwestycje 

infrastrukturalne przez okres 3 lat od daty płatności, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2). 

4. LGD dopuszcza wniesienie przez Grantobiorcę wkładu rzeczowego pod warunkiem, że:  

1) wydatki publiczne wypłacone na rzecz grantu obejmujące wkład rzeczowy nie przekroczą 

wydatków kwalifikowalnych, z wyłączeniem wkładu rzeczowego, na zakończenie zadania;  

2) wartość wkładu rzeczowego nie przekroczy kosztów ogólnie przyjętych na rynku;  

3) w przypadku udostępnienia gruntu lub nieruchomości wartość ta zostanie poświadczona przez 

niezależnego, wykwalifikowanego eksperta i nie przekroczy 10% wydatków kwalifikowalnych 

zadania;  

4) koszt pracy wolontariuszy obliczony zostanie poprzez pomnożenie liczby przepracowanych godzin 

przez iloraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku 

poprzedzającym rok, w którym złożono wniosek o powierzenie grantu i liczby 168.  

 

§ 5 

1. Okres realizacji grantu ustala się na 

1) rozpoczęcie realizacji grantu …………………………… 

2) zakończenie realizacji grantu ……………………………., jednak nie później niż 12 miesięcy od dnia 

podpisania umowy o powierzeniu grantu.  

2. Strony mogą zmienić terminy realizacji grantu na uzasadniony wniosek Grantobiorcy, na zasadach 

określonych w niniejszej umowie. 

 
§ 6 

1. Grantobiorcy zostaną przyznane środki finansowe, na podstawie złożonego wniosku o powierzenie 

grantu na warunkach określonych w umowie, w wysokości …………………. zł, słownie złotych 

…………………………..  

2. Środki finansowe będą przekazane w dwóch transzach:  

1) pierwsza transza w terminie 30 dni od podpisania umowy o powierzeniu grantu - w wysokości 

.......................... zł, słownie złotych: ..............................................., jednak nie więcej niż 80 % 

przyznanych środków na realizację grantu określonych w ust. 1,  

2) druga transza po realizacji grantu i poprawnym złożeniu „Wniosku o rozliczenie grantu” – w 

wysokości .................................................. zł, słownie złotych: ........................................, jednak nie 

mniej niż 20 % przyznanych środków na realizację grantu.  

3. Warunkiem wypłaty drugiej transzy, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt. 2), jest: 

                                                 
1
 Niepotrzebne skreślić 
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1) zrealizowanie całego zakresu zadania objętego wsparciem, zgodnie z jego zestawieniem 

rzeczowo-finansowym i w terminach określonych w § 5 ust. 1.; 

2) złożenie odpowiednio sprawozdania końcowego oraz wniosku o rozliczenie grantu w wersji 

papierowej i elektronicznej wraz z wykazem i potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami 

dokumentów poświadczającymi realizację grantu, zgodnie z jego zestawieniem rzeczowo-

finansowym i w terminach określonych w § 5 ust. 1., w terminie do 30 dnia miesiąca 

następującego po zakończeniu realizacji grantu. 

4. Ostateczne rozliczenie otrzymanych środków finansowych nastąpi wraz ze złożeniem sprawozdania 

finansowego i merytorycznego z realizacji grantu oraz wniosku o rozliczenie grantu.  

5. W przypadku wystąpienia braków na etapie rozliczenia grantu, LGD wyda zalecenia, które zawierać 

będą m.in. wskazówki zmierzające do usunięcia braków, określenie terminu ich usunięcia, określenie 

terminu złożenia wyjaśnień o przyczynie powstania braków oraz sposób powiadomienia o ich 

usunięciu. W przypadku, gdy Grantobiorca w wymaganym terminie nie usunie braków, LGD 

przysługuje prawo rozwiązania umowy i wezwania Gratobiorcy do zwrotu części lub całości 

otrzymanych środków na realizację grantu. 

 

§ 7 

1. Podstawą wydatkowania środków w ramach umowy jest zestawienie rzeczowo – finansowe zawarte 

w wniosku o powierzanie grantu, które pod rygorem zwrotu środków, muszą zostać wydatkowany 

zgodnie z zapisami Procedury.  

2. W toku realizacji grantu dopuszcza się, bez konieczności powiadamiania LGD, wprowadzanie zmian w 

zestawieniu rzeczowo - finansowym w zakresie przesunięć pomiędzy poszczególnymi wydatkami do 

wysokości 10 % pod warunkiem rzetelnego uzasadnienia przez grantobiorcę takich przesunięć. 

Prawidłowość z tym związana, oceniania będzie na etapie monitoringu, a także podczas rozliczenia 

końcowego grantu, pod rygorem zwrotu środków, nieprawidłowo wydatkowanych.  

3. Wszelkie zmiany wykraczające poza wyżej opisane, wymagają zgody LGD i zawarcia aneksu do 

umowy, w tym wprowadzanie nowych pozycji budżetowych.  

4. Środki finansowe na realizację grantu, które nie zostaną wykorzystane w okresie trwania umowy, 

podlegają zwrotowi w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zakończenia realizacji grantu. 

Niewykorzystane środki należy zwrócić na konto bankowe LGD o numerze: 48 2030 0045 1110 0000 

0252 8710 Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A.  

5. W przypadku stwierdzenia przez LGD faktu, że realizacja grantu znacznie odbiega od umowy, a w 

szczególności wydatkowanie przewidzianych w niej środków w sposób istotny odbiega od zestawienia 

rzeczowo – finansowego, całość przekazanych środków na realizację grantu musi zostać zwrócona 

przez grantobiorcę na konto bankowe LGD wskazane w ust. 4.  

6. Grantobiorca przy wydatkowaniu środków na realizacje grantu, kieruje się zapisami Procedury, pod 

rygorem zwrotu całości przyznanych środków.  

7. Odsetki bankowe od środków finansowych przyznanych na realizacje grantu zgromadzone na 

rachunku bankowym grantobiorcy powinny zostać wykorzystane wyłącznie na realizację grantu. 

Niewykorzystane odsetki podlegają zwrotowi na konto LGD w terminie 14 dni kalendarzowych od 

daty zakończenia grantu.  
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§ 8 

1. Grantobiorca jest w szczególności zobowiązany do prowadzenia przejrzystej dokumentacji księgowej 

dotyczącej grantu. Ewidencja księgowa grantobiorcy powinna wyodrębniać koszty i przychody 

dotyczące realizacji umowy z podziałem na przychody i koszty finansowane przez LGD i grantobiorcę. 

Cała dokumentacja księgowa powinna być przechowywana przez 5 lat licząc od daty ostatecznej 

płatności.  

2. Grantobiorca zobowiązany jest prowadzić oddzielny system rachunkowości albo korzystać z 

odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych z grantem.  

3. Grantobiorca jest posiadaczem rachunku bankowego ………………………………………….. (wpisać nazwę 

banku i nr konta bankowego), na które będą przekazane środki finansowe na realizację grantu.  

4. Grantobiorca oświadcza, że jest jedynym posiadaczem wskazanego w ust. 3 numeru rachunku 

bankowego i zobowiązuje się do utrzymania wskazanego rachunku nie krócej niż do chwili dokonania 

ostatecznych rozliczeń z LGD, wynikających z Umowy.  

5. Grantobiorca w trakcie realizacji grantu zobowiązany jest do osiągnięcia celu operacji, a w przypadku 

zadań inwestycyjnych jego zachowania przez okres 5 lat od dnia przekazania ostatecznej płatności.  

 

§ 9 

1. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania o przyznanej pomocy zgodnie z ustawą o RLKS oraz 

zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020, zamieszczonej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi.  

2. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, ogłoszeniach 

oraz wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego grantu.  

3. Wszelkie materiały wytworzone w wyniku realizacji grantu w szczególności publikacje, ulotki, 

materiały informacyjne, środki trwałe itp., powinny być opatrzone informacją o sposobie 

finansowania grantu oraz zawierać w widocznym miejscu logo Programu, (logo może występować 

również w formie czarno-białej).  

4. W przypadku braku stosownej informacji i loga na wytworzonych materiałach, koszty poniesione ze 

środków finansowych na realizacje grantu, związane z ich wytworzeniem mogą zostać uznane za 

niekwalifikowalne.  

 

§ 10 

1. Grantobiorca zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom LGD lub innym uprawnionym 

podmiotom, dokonania kontroli dokumentacji związanej z realizacją operacji oraz zastosowania 

zaleceń pokontrolnych.  

2. LGD ma prawo w każdym czasie dokonywać, przez upoważnionego przedstawiciela, monitoringu na 

miejscu, mającego na celu kontrolę sposobu realizacji grantu i sposobu wydatkowania środków.  

3. Grantobiorca jest zobowiązany umożliwić LGD dokonanie monitoringu lub kontroli realizacji grantu 

oraz zapewnić prowadzącemu w/w czynności pomoc osoby odpowiedzialnej za realizację grantu lub 

osoby przygotowującej sprawozdanie z realizacji grantu.  
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4. Grantobiorca zobowiązany jest do przechowywania całej dokumentacji w trakcie realizacji zadania, a 

także w ciągu 5 lat po zakończeniu jego realizacji.  

5. Grantobiorca w trakcie realizacji zadań wynikających z niniejszej umowy oraz w ciągu 5 lat po jej 

zakończeniu zobowiązany jest do umożliwienia przedstawicielom LGD lub innym uprawnionym 

podmiotom, dokonania kontroli dokumentacji związanej z realizacją zadania oraz zastosowania 

zaleceń pokontrolnych.  

6. Na prośbę LGD, grantobiorca sporządzi i przedstawi inne informacje dotyczące realizacji grantu w 

terminie 30 dni.  

7. Grantobiorca zobowiązany jest do informowania LGD o swojej sytuacji prawnej i finansowej, która 

może mieć wpływ na prawidłową realizację niniejszej umowy.  

8. Grantobiorca zobowiązuje się do złożenia w wersji papierowej i elektronicznej „Wniosku o rozliczenie 

grantu” (sprawozdania finansowego i merytorycznego) obejmującego cały okres realizacji, w terminie 

nie późniejszym niż dzień zakończenia realizacji grantu, osobiście. Do w/w dokumentów należy 

dołączyć dokumenty finansowo-księgowe poświadczone za zgodność z oryginałem. Wzór „Wniosku o 

rozliczenie grantu” (sprawozdanie merytoryczne i finansowe) zadania znajduje się na stronie 

internetowej www.poludniowawarmia.pl lub może zostać przesłany w wersji elektronicznej przez 

LGD, na żądanie grantobiorcy.  

9. Grantobiorca zobowiązuje się prowadzić i przesyłać LGD dokumentację zdjęciową i/lub audiowizualną 

z realizacji grantu wraz z pisemną zgodą autora na zamieszczanie materiałów w publikacjach i 

artykułach dotyczących promowania grantu.  

10. Grantobiorca zobowiązuje się do informowania LGD o najważniejszych, otwartych wydarzeniach 

związanych z realizacją grantu (np. seminaria, koncerty, festyny, etc.) przynajmniej na 7 dni przed ich 

przeprowadzeniem – informacja musi zostać przekazana drogą elektroniczną lub pocztą standardową 

na adres wskazany w § 13 ustęp 4, punkt 1).  

 

§ 11 

1. Umowa może zostać rozwiązana przez LGD po uprzednim pisemnym zawiadomieniu grantobiorcę z 

jednej z następujących przyczyn:  

1) niewykonanie zobowiązań: LGD może rozwiązać umowę, jeżeli grantobiorca z jakiejkolwiek 

przyczyny nie wykonuje lub odmawia realizacji grantu w zakresie opisanym we wniosku na 

realizacje grantu i na zasadach określonych w umowie, bądź realizuje ją niezgodnie z 

postanowieniami umowy i po przekazaniu przez LGD grantobiorcy pisemnego wezwania 

określającego wady powstałe po stronie grantobiorcy nie usunie tych wad w ciągu 10 dni 

kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia;  

2) wykorzystania środków finansowych na realizację grantu niezgodnie z przeznaczeniem 

określonym w niniejszej umowie oraz we wniosku o powierzenie grantu;  

3) przekazania przez grantobiorcę części lub całości środków finansowych na realizację grantu osobie 

trzeciej, mimo że nie przewiduje tego niniejsza umowa;  

4) nieprzedłożenia przez grantobiorcę wniosku o rozliczenie grantu w terminie i na zasadach 

określonych w niniejszej umowie;  

http://www.poludniowawarmia.pl/
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5) odmowy poddania się przez grantobiorcę monitoringu i kontroli lub niewykonania zaleceń 

pokontrolnych;  

6) rozwiązanie umowy przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego z LGD na 

realizację projektu grantowego pn. …………………………………… (podać tytuł projektu grantowego), 

która jest podstawą do zawarcia umowy pomiędzy LGD, a grantobiorcą. LGD poinformuje 

grantobiorcę o takim rozwiązaniu natychmiast po otrzymaniu wypowiedzenia od Samorządu 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego.  

2. Rozwiązanie umowy następuje niezwłocznie po stwierdzeniu zaistnienia co najmniej jednej z 

okoliczności określonych w ust. 1.  

3. W przypadku rozwiązania umowy z grantobiorcą, LGD podpisuje umowę z grantobiorcą znajdującym 

się na liście rezerwowej. W przypadku wyczerpania listy rezerwowej LGD zastrzega sobie prawo do 

ogłoszenia naboru uzupełniającego na realizację zadania, na które umowa została rozwiązana, w celu 

wyłonienia nowego grantobiorcy, lub realziacji operacji własnej. 

 

§ 12 

1. Niezwłocznie po odstąpieniu od umowy z przyczyn określonych w § 9 lub rozwiązania umowy, LGD 

przystępuje do odzyskania środków już przekazanych grantobiorcy. Grantobiorca zobowiązany jest do 

niezwłocznego zwrotu otrzymanych środków w terminie nie dłuższym niż 14 dni.  

2. W przypadku, gdy Grantobiorca zrealizuje grant niezgodnie z umową wówczas zobowiązany jest do 

zwrotu przyznanej kwoty pomocy, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy na realizację grantu. 

Z tego powodu Grantobiorca zostaje wykluczony z możliwości ubiegania się o pomoc finansową na 

realizację grantów.  

 

§ 13 

1. W celu zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w niniejszej umowie, 

grantobiorca przedstawia przed zawarciem umowy zabezpieczenie ustanowione w formie weksla in 

blanco wraz z deklaracją wekslową. Minimalna kwota zabezpieczenia nie może być mniejsza niż 

wysokość udzielonej pomocy.  

2. LGD zwraca grantobiorcy weksel, o którym mowa w ust.1, po upływie 5 lat od dnia dokonania 

płatności ostatecznej przez LGD pod warunkiem wypełnienia przez grantobiorcę zobowiązań 

wynikających z zapisów niniejszej umowy.  

3. LGD zwraca niezwłocznie grantobiorcy weksel, o którym mowa w ust. 1, w przypadku:  

1) rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przed dokonaniem wypłaty pomocy;  

2) odmowy zatwierdzenia wypłaty pomocy;  

3) zwrotu przez grantobiorcę otrzymanej pomocy.  

 

§ 14 

1. Po wygaśnięciu umowy grantobiorca zobowiązuje się korzystać z dóbr wytworzonych i/lub nabytych 

ze środków finansowych przeznaczonych na realizację grantu, w tym z praw majątkowych do wartości 

niematerialnych i prawnych, jedynie w celach społecznie użytecznych, zgodnych z własnymi celami 

statutowymi.  
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2. Grantobiorca ponosi pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za swoje działania realizowane w 

ramach grantu oraz za odbiorców grantu, bez względu na formę finansowania tych działań tj. za 

działania finansowane ze środków na realizację grantu lub z wkładu własnego.  

3. Ewentualne powstałe szkody w wyniku realizacji grantu:  

1) grantobiorca zobowiązuje się naprawić z użyciem własnych zasobów, bez obciążania z tego tytułu 

LGD;  

2) nie rodzą postawy odszkodowawczej w stosunku do LGD, grantobiorcy nie przysługuje żadne 

roszczenie z tego tytułu od LGD.  

 

§ 15 

1. Każda ze stron zobowiązuje się do pełnej współpracy z drugą stroną w celu zapewnienia należytego jej 

wykonania.  

2. Strony ustalają, że przedstawicielami w toku realizacji umowy będą:  

1) ze strony LGD - .......................................................................................................................  

2) ze strony Grantobiorcy - .........................................................................................................  

3. Strony zobowiązują się do powoływania na numer umowy oraz datę jej zawarcia w prowadzonej przez 

nie korespondencji.  

4. Wszelkie informacje przekazywane na mocy Umowy sporządzane będą na piśmie i będą doręczane 

osobiście lub przekazywane e-mailem, pocztą poleconą lub zwykłą:  

1) Do LGD: Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Południowa Warmia” adres korespondencyjny: 

Łajsy 3, 11-036 Gietrzwałd, tel.: 89 527 06 25, e-mail: lgd@poludniowawarmia.pl  

2) Do Grantobiorcy: Nazwa: ………………………………………………………… adres korespondencyjny: 

……………………………………………… tel./fax: ………………………………, e-mail: ……………………………… 

5. Wszelkie dokumenty, pisma i oświadczenia przesłane na wskazane wyżej adresy, strony umowy 

uznają za skutecznie doręczone, niezależnie od tego, czy dokumenty, pisma i oświadczenia zostały 

rzeczywiście doręczone, o ile dana strona nie poinformowała o zmianie adresu do korespondencji. 

6. Grantobiorca ma prawo wskazać dodatkowe osoby do kontaktów z LGD w zakresie realizacji 

konkretnych zadań. 

7. LGD oświadcza, że osoby wskazane przez niego jako osoby do kontaktu oraz osoby upoważnione do 

reprezentowania grantobiorcy wyraziły zgodę na udostępnienie ich danych osobowych oraz na ich 

przetwarzanie w celach realizacji Umowy, w tym na udostępnienie ich innym podmiotom w granicach 

niezbędnych do realizacji umowy. Grantobiorca zobowiązuje się do dostarczenia LGD (najpóźniej na 

14 dni kalendarzowych po podpisaniu umowy), pisemnych oświadczeń wyżej wymienionych osób.  

8. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w punkcie powyżej przez 

którąkolwiek z osób tam wymienionych jest ważną przyczyną, która może być podstawą rozwiązania 

umowy przez LGD.  

 

§ 16 

1. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

2. W zakresie nieuregulowanym umową stosuje się zapisy Procedury i przepisy Kodeksu Cywilnego.  

mailto:lgd@poludniowawarmia.pl
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3. W razie wystąpienia sporów powstałych w związku z realizacją umowy, Strony będą dążyły do 

polubownego ich rozwiązywania.  

4. W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, zostanie on rozstrzygnięty przez sąd 

właściwy dla siedziby LGD.  

5. Załączniki wymienione w treści Umowy stanowi jej integralną część.  

6. Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron.  

 

 

LGD Południowa Warmia  Grantobiorca 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Załączniki:  

1. Formularz Wniosku o powierzenie grantu  

2. Oświadczenie Grantobiorcy 

3. Wzór wniosku o rozliczenie grantu – w wersji elektronicznej 

4. Wzór sprawozdania z realizacji grantu – w wersji elektronicznej 

5. Księga wizualizacji znaku PROW 2014-2020 oraz logotypy – w wersji elektronicznej 

 


