                                                                                                          Zał.3 do Uchwały nr   367/   139/III/08
                                                                                                          Zarządu Województwa Śląskiego  z dnia  26.02.08

							     NUMER UMOWY ......................



PROGRAM ODNOWY WSI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO



UMOWA O  REFUNDACJI  CZĘŚCI KOSZTÓW 
PRZEDSIĘWZIĘĆ  ZREALIZOWANYCH  W  RAMACH  
KONKURSU PRZEDSIĘWZIĘĆ ODNOWY WSI




zawarta w dniu .................................. w   Katowicach



pomiędzy:


Województwem Śląskim
reprezentowanym przez:


Mariana Ormańca   -    Wicemarszałka   Województwa Śląskiego     i
Jerzego Motłocha     -    Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich 
                                         Urzędu Marszałkowskiego 


a


Gminą ,   Miastem-Gminą 
reprezentowaną  przez:










§ 1.

Niniejsza Umowa stanowi wykonanie zapisów  Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego, uchwalonego przez Sejmik Województwa Śląskiego w dniu 22 maja 2006 r. jak również Uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr         z dnia             2008 r.   w sprawie przystąpienia do ogłoszenia czwartej  edycji  Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi.

§ 2.
Ilekroć w niniejszej Umowie jest mowa o:
	“Beneficjencie” rozumie się przez to Gminę lub Miasto-Gminę ( projekt zrealizowany być musi na terenach wiejskich),
	“Dotacji” rozumie się przez to dotację celową, udzieloną z budżetu Województwa Śląskiego, jako  refundację części kosztów  poniesionych przez  Beneficjenta,a  związanych  z realizacją projektów, zgodnych z zasadami  Konkursu Przedsięwzięć Odnowy Wsi . 
	“Programie” rozumie się przez to Program Odnowy Wsi Województwa Śląskiego.
	 “Projekcie” rozumie się przez to pojedyncze, zakwalifikowane przez Wojewódzką Komisję Konkursową i zatwierdzone przez Zarząd Województwa, przedsięwzięcie inwestycyjne  realizowane na rzecz Beneficjenta;
	“Stronach” rozumie się przez to Województwo Śląskie oraz Gminę lub Miasto-Gminę,
	 „Województwo” rozumie się przez to Województwo Śląskie, regionalną wspólnotę samorządową, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (tekst jednolity z 2001 r., Dz..U. 142 poz. 1590 ze zmianami),   reprezentowane przez Zarząd   Województwa.


§ 3.
1.Województwo Śląskie zobowiązuje się udzielić Beneficjentowi dotacji w kwocie   zł     (słownie: ), na współfinansowanie realizacji projektu/ów  wymienionego/nych    w załączniku nr 1 do niniejszej Umowy, co nie może przekroczyć 50% wartości projektu.  
2. W uzupełnieniu środków dotacji, określonej w ust. 1,  Beneficjent  przeznacza  na dofinansowanie wydatków bezpośrednio związanych z  realizacją  zadań    kwotę     zł (słownie:   zł) . Podstawą zapewnienia środków finansowych własnych lub zewnętrznych  Beneficjenta są dokumenty będące załącznikami do wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia.
3.Suma środków dotacji i środków określonych w ust. 2, stanowi łączny, rzeczywisty   koszt realizacji projektu. 
4. Środki na sfinansowanie zadań winny być zabezpieczone w pełnej kwocie, w  budżecie wnioskodawcy-beneficjenta konkursu w dziale 010 rozdziale  01095 i paragrafie  odpowiednio do rodzaju przedsięwzięcia ( remonty, zakupy) 4270    lub   inwestycje 6050.
5..  Dotacja zostanie przekazana przelewem   na konto Beneficjenta w ciągu 14 dni od złożenia    rozliczenia projektu z dołączonymi, dwustronnie potwierdzonymi  kopiami zapłaconych w całości  faktur ( kopia przelewów ),   zgodnie z § 5 niniejszej umowy. W przypadku pokrycia części kosztów przedsięwzięcia środkami społeczności lokalnych w formie pieniężnej lub robocizny, obligatoryjne  jest oświadczenie wójta/burmistrza potwierdzające wysokość wkładu. Wymagany jest również protokół   odbioru przedsięwzięcia, a  w przypadku zakupów –  przyjęcie  na stan .
    6.  Nie złożenie dokumentów w terminach, o których mowa w § 6, lub przekroczenie terminów
     zapisanych w §  6 ust.1 oznacza rezygnację z przyznanej dotacji.

§ 4.
1. W związku z realizacją projektu, Beneficjent  może zgłosić do Wydziału Terenów Wiejskich  zapotrzebowanie na pomoc techniczną w  zakresie bieżących  konsultacji w trakcie realizacji projektu
2. Beneficjent zobowiązuje się do terminowej realizacji projektu, z należytą starannością i efektywnością, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami postępowania w  zagadnieniach inżynieryjnych, finansowych, administracyjnych, ochrony środowiska i innych związanych z tym przedsięwzięciem, stawiając do dyspozycji natychmiast, gdy zajdzie taka potrzeba, odpowiednie fundusze, obiekty, urządzenia, usługi oraz inne zasoby, które mogą być wymagane przy realizacji projektu.
3. Beneficjent zobowiązuje się do zamawiania towarów i wykonawstwa robót zgodnie z procedurami określonymi w ustawie – Prawo zamówień publicznych, a kopia dokumentacji sporządzonej  zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ( Dz.U. z 2006 r. Nr 87 poz.606), winna być przekazana do Wydziału Terenów Wiejskich  przed podpisaniem niniejszej  umowy .
4. Beneficjent zobowiązuje się do umożliwienia i ułatwienia przedstawicielom Województwa kontrolowania realizacji  lub efektów  projektu   współfinansowanego  przedmiotową  dotacją. 
5 Beneficjent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich o wszelkich sytuacjach zakłócających lub stwarzających zagrożenie w realizacji projektu. 
6. W przypadku wykorzystania efektów przedsięwzięcia niezgodnie z  przeznaczeniem lub naruszeniem zasad Konkursu, dotacja podlega natychmiastowemu zwrotowi na rachunek  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego z odsetkami jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi od dnia przekazania środków.
§ 5.
Po zakończeniu terminu  realizacji projektu w/g  załącznika nr 1 do niniejszej umowy, Beneficjent zobowiązuje się do:
1)	przedstawienia w Wydziale Terenów Wiejskich,  w terminie do 10 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia,  dokumentów potwierdzających wykonanie i odbiór powyższego,
2) rozliczenia realizacji projektu pod względem rzeczowym i przedstawienia pełnej dokumentacji finansowej w terminie do 15 dni od dnia odbioru przedsięwzięcia . 
§ 6.
	Niniejsza Umowa  wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa 30 listopada  2008 r.

     Termin  zakończenia realizacji zadania ustala się na 15 października  ,  a ostateczny termin   
     składania faktur mija z dniem 30 października 2008 r. r.
 2. Województwo może rozwiązać niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym                    
     w przypadku gdy stwierdzi, że Beneficjent:
	bez ważnych przyczyn nie wywiązuje się z przyjętych terminów realizacji projektu;

	nie doprowadził w określonym terminie do usunięcia uchybień, za których powstanie ponosi winę.

3. Umowa niniejsza wygasa w przypadku:
wykonania przez Strony wszelkich wynikających z niej zobowiązań;
2) wystąpienia okoliczności, za które Strony nie ponoszą odpowiedzialności, a które        uniemożliwiają dalsze wykonywanie zobowiązań zawartych w niniejszej Umowie.
§ 7.
Dodatkowe ustalenia szczegółowe umawiających się stron:
-sporządzanie i przekazanie do Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego dokumentacji fotograficznej sprzed i po realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego, jak też w przypadku zakupów - fotografii zakupionych elementów strojów ludowych , instrumentów muzycznych . 
§ 8.
Uprawnienia przysługujące na podstawie niniejszej Umowy Beneficjentowi są niezbywalne. Nie można również przenieść uprawnienia do ich wykonywania.
§ 9.
1. Wszelkie zmiany, uzupełnienia niniejszej Umowy, jak również wypowiedzenie, odstąpienie od niej albo rozwiązanie za zgodą obu Stron,  wymagają dla swej ważności zachowania formy pisemnej. Zmiany w terminie  realizacji projektu mogą być akceptowane przez Dyrektora Wydziału Terenów Wiejskich, pozostałe zmiany przez upoważnionych przedstawicieli
Województwa.  
2.Strony niniejszej Umowy będą dążyły do rozwiązywania drogą negocjacji wszelkich sporów i różnic powstałych w związku z realizacją Umowy.
3.Niniejsza  Umowa  została  sporządzona  w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, na prawach oryginału, po jednym dla każdej ze Stron. 
1. Adresy Stron są następujące:
dla Województwa:
40-037 Katowice , ul. Ligonia 46
dla Beneficjenta:
.............................................................................
.............................................................................
 Załącznik nr 1 do niniejszej Umowy jest jej integralną częścią.
Województwo 					                                               Beneficjent
        













 (upoważnieni przedstawiciele)			                                                     (upoważnieni przedstawiciele)


