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UMOWA 

nr …. 

 

zawarta w dniu (…) r. w Daleszycach pomiędzy: 

 

(…) z siedzibą (…) reprezentowaną przez.: 

 

zwanym dalej „Wykonawcą” 

 

a 

 

Świętokrzyską Sieć LGD z siedzibą pl. Staszica 6, 26-021 Daleszyce, NIP: 657-291-11-54, 

reprezentowanym przez: Prezesa Zarządu – Witolda Kowala i Skarbnika – Piotra Sadłochę, 

zwanym dalej „Zleceniodawcą”. 

 

§ 1 

Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnych strategii 

rozwoju przez następujące lokalne grupy działania województwa świętokrzyskiego: 
a) „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania, 

b) Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

c) Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy”, 

d) „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły”, 

e) Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą”, 

f) Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy”, 

g) Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia”, 

h) Lokalna Grupa Działania Ponidzie, 

i) Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego, 

j) Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski, 

k) Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej, 

l) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg”, 

m) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, 

n) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania U Źródeł”, 

o) Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry”, 

p) Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF”, 

q) Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej. 

2. Poszczególne lokalne grupy działania uczestniczą w niniejszym postępowaniu w zakresie 

zgodnym z poniższą tabelą. 

3.  

Nazwa lokalnej 

grupy działania 

Zakres realizowanych usług 

Udostępnienie 

kompletu 

narzędzi do 

monitoringu i 

ewaluacji 

Szkolenie ze 

stosowania 

narzędzi do 

monitoringu 

i ewaluacji 

Roczne 

raporty z 

monitoringu 

w formie 

prezentacji 

Ewaluacja 

mid-term 

Ewaluacja 

ex-post 

„Królewskie 

Ponidzie” Lokalna 

Grupa Działania 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania „Białe 

Ługi” 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania 
TAK TAK TAK TAK TAK 
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„Dorzecze 

Bobrzy” 

„Lokalna Grupa 

Działania – 

Dorzecze Wisły” 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania „Nad 

Czarną i Pilicą” 

TAK TAK NIE TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania „Perły 

Czarnej Nidy” 

NIE NIE NIE TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania „Perły 

Ponidzia” 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania Ponidzie 
TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania Powiatu 

Opatowskiego 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania Region 

Włoszczowski 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Lokalna Grupa 

Działania Ziemi 

Sandomierskiej 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania 

„Krzemienny 

Krąg” 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania „Razem 

na Piaskowcu” 

TAK TAK TAK NIE TAK 

Stowarzyszenie 

„Lokalna Grupa 

Działania U 

Źródeł” 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie 

„Lokalna Grupa 

Działania – Wokół 

Łysej Góry” 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 

Jędrzejowska – 

GRYF” 

TAK TAK TAK TAK TAK 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Świętokrzyskiej 

TAK TAK NIE NIE TAK 

 

§ 2 

Zobowiązania wykonawcy 

Wykonawca zobowiązany jest do: 
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1. Przeprowadzenia ewaluacji mid-term i ex-post LSR ww. lokalnych grup działania, o 

których mowa w § 1, zgodnie z: 

a) Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu 

i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które dostępne są na 

stronie Internetowej http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-

Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-

Spolecznosc-RLKS, 

b) Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju, który 

dostępny jest na stronie Internetowej http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-

rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-

Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS. 

c) Postanowieniami Lokalnych Strategi Rozwoju poszczególnych lokalnych grup 

działania, które dostępne są na stronach Internetowych: 

• „Królewskie Ponidzie” Lokalna Grupa Działania 

http://www.krolewskieponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju-lgd-krolewskie-

ponidzie.html 

• Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi” 

http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/LSR%20LGD%20Bia%C5%82e%20

%C5%81ugi%20zmiana%20JSFP%20czerwiec%202017%20ok%20ok.pdf 

• Lokalna Grupa Działania „Dorzecze Bobrzy” 

http://www.dorzeczebobrzy.eu/prow-2014-2020/lsr/lokalna-strategia-

rozwoju.html 

• „Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły” 

http://www.dorzeczewisly.pl/files/SR_RLKS_LG-DW.pdf 

• Lokalna Grupa Działania „Nad Czarną i Pilicą” 

http://nadczarnaipilica.pl/pl/stowarzyszenie/Leader_2014-

2020/strategia_rozwoju_lokalnego_kierowanego_przez_spolecznosc/ 

• Lokalna Grupa Działania „Perły Czarnej Nidy” 

http://perlycn.pl/dok/2014_2020/Dokumenty%20do%20pobrania%20/strategicz

ne/LSR%202014-2020%20v4%20.pdf 

• Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” 

http://www.perlyponidzia.pl/dokumenty/lsr_perly_ponidzia-

19_kwietnia_2017.pdf 

• Lokalna Grupa Działania Ponidzie 

http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-

LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-

SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-1.pdf 

• Lokalna Grupa Działania Powiatu Opatowskiego 

http://www.lgdopatow.pl/documents/lsr_prow_2014_2020_09_11_2017.pdf 

• Lokalna Grupa Działania Region Włoszczowski 

http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/lokalna-strategia-rozwoju-s9.html 

• Lokalna Grupa Działania Ziemi Sandomierskiej 

http://lgd-sandomierz.eu/index.php/prow-2014-2020/2013-07-30-10-32-13.html 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krzemienny Krąg” 

http://www.krzemiennykrag.info/stowarzyszenie/dokumenty-do-pobrania/ 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu” 

http://razemnapiaskowcu.pl/lsr-2014-2020/ 

• Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania U Źródeł” 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Rozwoj-Lokalny-Kierowany-przez-Spolecznosc-RLKS
http://www.krolewskieponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju-lgd-krolewskie-ponidzie.html
http://www.krolewskieponidzie.pl/lokalna-strategia-rozwoju-lgd-krolewskie-ponidzie.html
http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/LSR%20LGD%20Bia%C5%82e%20%C5%81ugi%20zmiana%20JSFP%20czerwiec%202017%20ok%20ok.pdf
http://www.bialelugi.eu/sites/default/files/LSR%20LGD%20Bia%C5%82e%20%C5%81ugi%20zmiana%20JSFP%20czerwiec%202017%20ok%20ok.pdf
http://www.dorzeczebobrzy.eu/prow-2014-2020/lsr/lokalna-strategia-rozwoju.html
http://www.dorzeczebobrzy.eu/prow-2014-2020/lsr/lokalna-strategia-rozwoju.html
http://www.dorzeczewisly.pl/files/SR_RLKS_LG-DW.pdf
http://nadczarnaipilica.pl/pl/stowarzyszenie/Leader_2014-2020/strategia_rozwoju_lokalnego_kierowanego_przez_spolecznosc/
http://nadczarnaipilica.pl/pl/stowarzyszenie/Leader_2014-2020/strategia_rozwoju_lokalnego_kierowanego_przez_spolecznosc/
http://perlycn.pl/dok/2014_2020/Dokumenty%20do%20pobrania%20/strategiczne/LSR%202014-2020%20v4%20.pdf
http://perlycn.pl/dok/2014_2020/Dokumenty%20do%20pobrania%20/strategiczne/LSR%202014-2020%20v4%20.pdf
http://www.perlyponidzia.pl/dokumenty/lsr_perly_ponidzia-19_kwietnia_2017.pdf
http://www.perlyponidzia.pl/dokumenty/lsr_perly_ponidzia-19_kwietnia_2017.pdf
http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-1.pdf
http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-1.pdf
http://lgdponidzie.pl/wp-content/uploads/2016/06/STRATEGIA-ROZWOJU-LOKALNEGO-KIEROWANEGO-PRZEZ-SPO%C5%81ECZNO%C5%9A%C4%86-1.pdf
http://www.lgdopatow.pl/documents/lsr_prow_2014_2020_09_11_2017.pdf
http://www.lgd-region-wloszczowa.pl/lokalna-strategia-rozwoju-s9.html
http://lgd-sandomierz.eu/index.php/prow-2014-2020/2013-07-30-10-32-13.html
http://razemnapiaskowcu.pl/lsr-2014-2020/
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http://www.uzrodel.pl/realizacja-lsr-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-

kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2020 

• Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Wokół Łysej Góry” 

http://www.wokollysejgory.pl/asp/pliki/2017_02_24_LSR/lsr_lgd_wlg_01_12_2

016.pdf 

• Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” 

http://lgdjedrzejow.pl/?page_id=63 

• Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Świętokrzyskiej 

http://lgd-srws.pl/lokalna_strategia_rozwoju/lokalna_strategia_rozwoju1.html. 

2. Przygotowania i przekazania w wersji elektronicznej i papierowej narzędzi do ewaluacji i 

monitoringu wskaźników zawartych w lokalnych strategiach rozwoju, o których mowa 

powyżej, w tym w szczególności: 

a) wskazanych w „Podręczniku Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju” 

uwzględniających specyfikę poszczególnych lokalnych grup działania i stosowane 

dotychczas narzędzia, 

b) pliki arkuszy Excel służące do agregacji zbieranych danych, które muszą zawierać 

formuły pozwalające na sprawną analizę zebranych danych. 

3. Przeprowadzenia maksymalnie 8 godz. szkolenia dla 32 osób reprezentujących lokalne 

grupy działania, o których mowa w pkt. 2.1, ze stosowania narzędzi do monitoringu 

i ewaluacji, o których mowa powyżej, w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę 

i w terminie uzgodnionym ze Zleceniodawcą, w ramach, którego Wykonawca 

odpowiedzialny będzie za zapewnienie: 

a) prowadzącego szkolenie, 

b) komplet materiałów szkoleniowych dla każdego uczestnika szkolenia, 

c) certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu. 

4. Przygotowywania rocznych raportów za lata 2018-2022 z monitoringu w formie 

prezentacji przygotowanej w programie PowerPoint. 

5. Oznaczenia wszystkich dokumentów związanych z realizacją niniejszej umowy 

logotypami wynikającymi z obowiązku stosowania Księgi wizualizacji znaku Programu 

PROW na lata 2017-2020, która dostępna jest na stronie Internetowej 

http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-

2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy. 

6. Uzyskać potwierdzony protokołu odbioru przedmiotu zamówienia podpisany 

odpowiednio przez: 

a) Zleceniodawcę w przypadku zakresu zamówienia, który został określony w § 2 ust. 3 

niniejszej umowy, 

b) przedstawicieli poszczególnych lokalnych grup działania w przypadku pozostałych 

zakresów zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 niniejszej umowy. 

 

§ 3 

Zobowiązania Zleceniodawcy 

Zleceniodawca zobowiązany jest w szczególności do: 

1. Wskazania przedstawiciela każdej lokalnej grupy działania, o której mowa w § 1 

niniejszej umowy, do kontaktu z Wykonawcą w celu prawidłowej realizacji przedmiotu 

zamówienia. 

2. Informowania Wykonawcy o zmianie postanowień Księgi wizualizacji znaku PROW na 

lata 2014-2020. 

3. Zapewnienia na szkolenie, o którym mowa w § 2 ust. 3 niniejszej umowy: 

a) sali szkoleniowej, 

b) cateringu dla uczestników i trenerów szkolenia. 

http://www.uzrodel.pl/realizacja-lsr-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2020
http://www.uzrodel.pl/realizacja-lsr-2014-2020/strategia-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-lsr-2014-2020
http://www.wokollysejgory.pl/asp/pliki/2017_02_24_LSR/lsr_lgd_wlg_01_12_2016.pdf
http://www.wokollysejgory.pl/asp/pliki/2017_02_24_LSR/lsr_lgd_wlg_01_12_2016.pdf
http://lgd-srws.pl/lokalna_strategia_rozwoju/lokalna_strategia_rozwoju1.html
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Program-Rozwoju-Obszarow-Wiejskich-2014-2020/Dzialania-informacyjne-PROW-2014-2020/Ksiega-wizualizacji-i-logotypy
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4. Dokonania odbioru przedmiotu zamówienia lub wskazania nieprawidłowości w terminie 

14 dni od dnia, w którym Wykonawca przekaże przedmiot zamówienia. 

 

§4 

Terminy realizacji umowy 

1. Przygotowanie narzędzi do ewaluacji i monitoringu wskaźników zawartych w lokalnych 

strategiach rozwoju, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c niniejszej umowy, do 

31 marca 2018 r. 

2. Przeprowadzenie szkolenia ze stosowania narzędzi do monitoringu i ewaluacji nie 

później niż 30 dni od dnia przekazania narzędzi do ewaluacji i monitoringu. 

3. Przeprowadzenie ewaluacji mid-term i ex-post LSR w terminach wynikających z zapisów 

lokalnych strategii rozwoju, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. c niniejszej umowy. 

4. Przygotowanie rocznego raportu do 15 stycznia roku następującego po roku, którego 

raport dotyczy. 

 

§5 

Wynagrodzenie za prawidłową realizację przedmiotu umowy 

1. Wykonawca za prawidłowo zrealizowane zlecenie otrzyma wynagrodzenie w wysokości 

brutto: ……………….. zł (słownie zł: …………………), z czego za: 

a) przygotowanie narzędzi do ewaluacji i monitoringu wskaźników zawartych 

w lokalnych strategiach rozwoju dla lokalnych grup działania, które zgodnie z 

postanowieniami § 1 ust. 2 niniejszej umowy, uczestniczą w tej części przedmiotu 

zamówienia brutto (…) zł (słownie zł: …….), 

b) przeprowadzenie szkolenia ze stosowania narzędzi do monitoringu i ewaluacji brutto 

(…) zł (słownie zł: …….), 

c) przygotowanie rocznych raportów za pięć kolejnych lat od 2018 do 2022 z 

monitoringu lokalnych strategiach rozwoju dla lokalnych grup działania, które 

zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 niniejszej umowy, uczestniczą w tej części 

przedmiotu zamówienia brutto (…) zł (słownie zł: …….), 

d) przeprowadzenie ewaluacji mid-term lokalnych strategiach rozwoju dla lokalnych 

grup działania, które zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 niniejszej umowy, 

uczestniczą w tej części przedmiotu zamówienia brutto (…) zł (słownie zł: …….), 

e) przeprowadzenie ewaluacji ex-post lokalnych strategiach rozwoju dla lokalnych grup 

działania, które zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 niniejszej umowy, uczestniczą 

w tej części przedmiotu zamówienia brutto (…) zł (słownie zł: …….). 

2. Wynagrodzenie określone w § 5 ust. 1 lit. a) b) c) d) i e) będzie wypłacone jednorazowo 

na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, po pisemnym potwierdzeniu protokołu 

odbioru przedmiotu zamówienia, zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 6 niniejszej umowy. 

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonawca zobowiązany jest usunąć je 

w terminie nieprzekraczającym 5 dni.  

4. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości w terminie, o którym mowa powyżej, 

Zleceniodawca ma prawo zlecić ich usunięcie osobie lub firmie trzeciej na koszt 

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.  

5. Zapłata za fakturę, o której mowa w ust. 2, nastąpi w formie przelewu w terminie do 30 

dni od daty wpływu do siedziby Zleceniodawcy na konto Wykonawcy podane na 

fakturze. 

 

§6 

Postanowienia końcowe 

1. Dla wszystkich spraw nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy 

Kodeksu Cywilnego. 
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2. Sprawy sporne będą rozstrzygane polubownie, a w razie nie dojścia do porozumienia 

podlegają rozpatrzeniu przez sąd właściwy dla Zleceniobiorcy. 

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze stron. 

 

 

 

Pieczątka i podpis 

„Zleceniodawcy” 
 

Pieczątka i podpis 

„Wykonawcy” 

 


