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                                Załącznik do Zarządzenia Nr ………./2019 Prezesa ARiMR z dnia ………2019 r. 

 

 

Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu / nabywcy Nr …… 

określająca warunki kontynuowania realizacji operacji 

 

 

 

zawarta w dniu ...............................20…….. r. w ........................................................................ 

pomiędzy 

Województwem ...........................................................................................................................,  

z siedzibą w ................................................................................................................................., 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa………………………………………………..., 

zwanym dalej „Zarządem Województwa”, w imieniu którego działają: 

1. ……………………………………………. 

2. …………………………………………….  

a 

[………………..……..………………………………………………………..………………

………………………………………………………………..…………………………………

… 

zamieszkałym (-ą)1) /z siedzibą1)/oddział1) w ………………………........................................., 

NIP1) ……………………………….  

REGON1) ………………………….. 

KRS1) ………………………………  

PESEL1)2)……………………………. 

legitymującym się 1)…………………..………………. 

(seria i nr dokumentu tożsamości) 

zwanym dalej „Beneficjentem” 

reprezentowanym przez:1) 

1. ……………………………………………. 

2. ……………………………………………. 

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy3), którego kopię 

załączono do umowy.4)]5) 

 

Strony, na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju 

obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 627 oraz z 2019 r. poz. 83 i 504) oraz § 35 ust. 2 rozporządzenia 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 

                                                           
1 Niepotrzebne skreślić.  
2 Wypełnia się w przypadku osoby fizycznej, której nadano numer PESEL. 
3 Pełnomocnictwa, umowy spółki cywilnej albo uchwały wspólników spółki cywilnej, odpisu z Krajowego 

Rejestru Sądowego. 
4 Jeśli dotyczy – kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano we 

wniosku o przyznanie pomocy. 
5 W przypadku oznaczenia danego fragmentu nawiasem kwadratowym, należy go powielić w liczbie 

odpowiadającej liczbie podmiotów, z którymi jest zawierana umowa o przyznaniu pomocy w zakresie 

wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim 

objętym LSR. 
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Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020 (Dz. U. z 2019 r. poz. 664), 

ustalają niniejszą umową następujące warunki kontynuowania realizacji operacji: 
 

§ 1 

 

1. W związku z wstąpieniem  ………………………………………………………………….. 
(nazwa Beneficjenta) 

w prawa i obowiązki……………………………………………………………… w wyniku: 

                                                          (nazwa dotychczasowego Beneficjenta) 

1) powołania do spadku / nabycia spadku1)po Pani/Panu ............................................................, 

co zostało potwierdzone notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia1)/ zaświadczeniem 

Sądu ............................... w ........................................................ o zarejestrowaniu wniosku 

Pani/Pana o stwierdzenie nabycia spadku1)/ kopią wniosku o stwierdzenie nabycia spadku1)/ 

postanowieniem Sądu ………………………. w ........................................................  

o stwierdzeniu nabycia spadku przez ................................, wydanym/ złożonym w dniu 

............................., znak.................................................1); 

 

2) przekształcenia dotychczasowego Beneficjenta ................................................................., co 

potwierdza uchwała walnego zgromadzenia akcjonariuszy / uchwała zgromadzenia 

wspólników/ uchwała walnego zgromadzenia członków spółdzielni / uchwały walnych 

zgromadzeń łączących się spółdzielni / uchwała wspólników lub zmiana umowy spółki 

osobowej prawa spółek handlowych / uchwała o zmianie statutu osoby prawnej/ uchwała 

wspólników spółki cywilnej lub zmiana umowy spółki cywilnej albo 

……………………………................................................1) z dnia .........................................  
                                           (inne zdarzenie prawne)  

oraz odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wydany w dniu ........................1); 

  

3) nabycia całości gospodarstwa/ części gospodarstwa / całości przedsiębiorstwa/  części 

przedsiębiorstwa1) ………………………………………………………………………….., 

co potwierdza umowa nabycia gospodarstwa/przedsiębiorstwa1) z podpisami notarialnie 

poświadczonymi / umowa przeniesienia własności w formie aktu notarialnego1) zawarta 

pomiędzy ..............................................................................................................................., 

w dniu .................................................................................................. przed notariuszem 

.................................................................................................................................................. 

oraz przejęciem długu wynikającego / cesją wierzytelności wynikającej / przejęciem długu  

i cesją wierzytelności wynikających1) z umowy o przyznaniu pomocy nr 

.......................................... z dnia .............................. zawartej pomiędzy  Województwem 

………………………………………………………………………………………………  

a ........................................................................................................................................... 1) 

- Beneficjent oświadcza, iż przejmuje prawa i obowiązki związane z realizacją umowy  

o przyznaniu pomocy nr ..................................................... z dnia .............................................., 

wraz z kwotą przyznanej pomocy dotychczasowemu Beneficjentowi, która jednakże nie może 

przekroczyć różnicy pomiędzy ogólną kwotą pomocy przysługującą dotychczasowemu 

Beneficjentowi zgodnie z tą umową, a kwotą pomocy pozostałą do wypłaty, tj. po 

uwzględnieniu kwoty pomocy przyznanej i wypłaconej dotychczasowemu Beneficjentowi. 

Pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem dalszej realizacji operacji będącej przedmiotem 

ww. umowy o przyznaniu pomocy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą 

umową. 
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2. Postanowienia umowy o przyznaniu pomocy przywołanej w ust. 1 obowiązują Strony, z tym, 

że: 

1) w § 3 ust. 4 i 5 otrzymuje brzmienie:6) 

„4. Operacja zostanie zrealizowana w:  

....................................................................................................................... 
(województwo, powiat, gmina, kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/nr lokalu) 

 na działkach ewidencyjnych określonych w załączniku nr 2 do umowy.1)  

 

5. Beneficjent zrealizuje operację w jednym etapie / dwóch etapach1)”. 

2) w § 4: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Beneficjentowi zostaje przyznana na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie 

złożonego wniosku następcy prawnego / nabywcy1) o przyznanie pomocy oraz na 

warunkach określonych w ustawie, przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy oraz 

przepisach rozporządzenia, pomoc w wysokości7) ...................................... zł (słownie 

złotych: ..............), jednak nie wyższej niż …... %8) poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji. 

[Beneficjentom zostaje przyznana na warunkach określonych w umowie oraz na podstawie 

złożonego wniosku następcy prawnego / nabywcy1) o przyznanie pomocy oraz na 

warunkach określonych w ustawie, przepisach, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy oraz 

przepisach rozporządzenia, pomoc w łącznej wysokości7) ......................zł (słownie złotych: 

..............................), jednak nie wyższej niż …..%8) poniesionych kosztów 

kwalifikowalnych operacji, w tym: 

1) [Beneficjentowi Panu/Pani…………. w kwocie .…zł (słownie złotych ........................), 

jednak nie wyższej niż  …..%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

2) Beneficjentowi Panu/Pani………… w kwocie ……zł (słownie złotych ........................), 

jednak nie wyższej niż …..%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji].1)5)”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„Pomoc będzie przekazana jednorazowo w wysokości, o której mowa w ust.1/ Pomoc 

będzie przekazana w wysokości, o której mowa w ust. 1 w dwóch płatnościach1): 

1) płatność pośrednia w wysokości ……….zł (słownie złotych: ………………………)7)   

i nie wyższej niż …………..%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

2) płatność końcowa w wysokości ……….zł (słownie złotych………………………)7)  

i nie wyższej niż …………..%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. 

[Pomoc będzie przekazana jednorazowo w wysokości, o której mowa w ust. 1, w tym: 

a) Beneficjentowi Panu/Pani ……… w kwocie ...….zł (słownie złotych ...........................)  

i nie wyższej niż …….%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

b) Beneficjentowi Panu/Pani……..… w kwocie ...…zł (słownie złotych: ..........................)  

i nie wyższej niż …….%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji]1)/5) 

[[Pomoc będzie przekazana w wysokości, o której mowa w ust. 1 w dwóch płatnościach, 

tj.: 

1) płatność pośrednia w wysokości …………zł (słownie złotych: ……………………)7)   

i nie wyższej niż …….%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym: 

                                                           
6
 Jeśli dotyczy 

7
 Zgodnie z § 15 rozporządzenia. 

8
 Zgodnie z § 18 rozporządzenia. 
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a) Beneficjentowi Panu/Pani……… w kwocie …...zł (słownie złotych ....................)7)  

i nie wyższej niż …….%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

b) Beneficjentowi Panu/Pani… w kwocie ……zł (słownie złotych: ..........................)7)  

i nie wyższej niż …….%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji]1)5) 

2) płatność końcowa w wysokości ………...zł (słownie złotych………………………)7)   

i nie wyższej niż ………%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w tym: 

a) Beneficjentowi Panu/Pani…… w kwocie……..zł (słownie złotych ......................)7)  

i nie wyższej niż …….%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, 

b) Beneficjentowi Panu/Pani…… w kwocie …..zł (słownie złotych: .....................)7)   

i nie wyższej niż…….%8) poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.]1)5)]1).”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Beneficjentowi zostaną wypłacone środki finansowe tytułem zaliczki9), na realizację 

operacji, o której mowa w § 3 ust. 1, w wysokości ………………zł (słownie złotych: 

………...……), nie więcej jednak niż 50%10) przyznanej Beneficjentowi umową kwoty 

pomocy w części dotyczącej inwestycji po uwzględnieniu kwoty zaliczki przyznanej 

i wypłaconej dotychczasowemu Beneficjentowi:1) 

1) jednorazowo po zawarciu umowy w wysokości ............... zł (słownie złotych ……..),  

       [w tym: 

a) Beneficjentowi nr 1 Panu/Pani………. w wysokości ….….zł (słownie złotych: 

............................), 

b) Beneficjentowi nr (…) Panu/Pani……….. w wysokości …….zł (słownie złotych: 

..........................)]1)5) 

2) [w transzach: 

1) pierwsza transza wypłacana po zawarciu umowy w wysokości ………zł (słownie 

złotych: ..............); 

[w tym: 

a) Beneficjentowi nr 1 Panu/Pani……….. w wysokości …….zł (słownie złotych: 

...................................), 

b) Beneficjentowi nr (…) Panu/Pani……….… w wysokości …….zł (słownie złotych: 

.............................)]1)5) 

Warunkiem wypłaty kolejnej transzy zaliczki, jest rozliczenie nie mniej niż 60% 

dotychczas otrzymanej kwoty zaliczki; 

2) (…) transza w wysokości …………….zł (słownie złotych: ………….…………), 

[w tym: 

a) Beneficjentowi nr 1 Panu/Pani……. w wysokości …….zł (słownie złotych: 

....................................), 

b) Beneficjentowi nr (…) Panu/Pani……….. w wysokości …….zł (słownie złotych: 

...................).]1)5)11) 

Wypłata zaliczki/transzy zaliczki1) nastąpi niezwłocznie, po pozytywnej ocenie przez 

                                                           
9
 Środki finansowe wypłacane Beneficjentowi na realizację operacji z tytułu pomocy w ramach Programu, zgodnie 

z przepisami art. 45 rozporządzenia nr 1305/2013, art. 20 ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej oraz 

rozporządzenia w sprawie zaliczek. Na realizację tej samej operacji nie mogą zostać wypłacone środki 

finansowe na wyprzedzające finansowanie i środki finansowe tytułem zaliczki. 
10

 Zgodnie z przepisami art. 45 ust. 4 rozporządzenia nr 1305/2013. 
11

 Należy wpisać odpowiednią liczbę transz zaliczki. 
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Zarząd Województwa dokumentu prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki12) 

złożonego przez Beneficjenta z zachowaniem terminów jego dostarczenia wskazanych 

w § 17 ust. 10. 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„Beneficjentowi zostaną wypłacone na warunkach określonych w umowie, środki 

finansowe tytułem wyprzedzającego finansowania13) na realizację operacji, o której 

mowa w § 3 ust. 1, w wysokości ……………………..zł (słownie złotych: ......................) 

po uwzględnieniu kwoty wyprzedzającego finansowania przyznanego i wypłaconego 

dotychczasowemu Beneficjentowi 1)14). 

[Beneficjentom zostaną wypłacone na warunkach określonych w umowie, środki 

finansowe tytułem wyprzedzającego finansowania na realizację operacji, o której mowa  

w § 3 ust. 1, w wysokości ……………………..zł (słownie złotych: ......................),14)  

w tym: 

a) Beneficjentowi nr 1 Panu/Pani ……………… w kwocie …….zł (słownie złotych 

...............................), 

b) Beneficjentowi nr (…) Panu/Pani ………….. w kwocie ……zł (słownie złotych: 

.........................).] 1)5)14)” 

e) w odniesieniu do ust. 8 Strony postanawiają, że:1) 

[Zaliczka1)9)/wyprzedzające finansowanie1)13) wypłacona(e) na wyodrębniony rachunek 

bankowy dotychczasowego Beneficjenta w kwocie 

………………………………………, zł (słownie złotych:  …………………..……..),  

z dniem zawarcia niniejszej umowy staje się zaliczką/wyprzedzającym finansowaniem 

przyznaną / przyznanym i wypłaconą / wypłaconym Beneficjentowi, z zastrzeżeniem  

§ 17 ust. 8 umowy o przyznaniu pomocy. 

Rachunek bankowy wskazany przez dotychczasowego Beneficjenta do obsługi 

zaliczki/wyprzedzającego finansowania1)  pozostaje niezmieniony / zostaje zmieniony1) 

na rachunek bankowy Beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi 

zaliczki/wyprzedzającego finansowania1)  nr 

……………………………………………., w banku …………………………………. 

Z wyodrębnionego rachunku bankowego mogą być wykonywane jedynie transakcje 

dotyczące realizacji operacji; 

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„ Beneficjent składa w Urzędzie Marszałkowskim wniosek o płatność wraz z wymaganymi 

dokumentami niezbędnymi do wypłaty środków finansowych z tytułu pomocy, 

potwierdzającymi spełnienie warunków wypłaty pomocy, których wykaz zawiera formularz 

wniosku o płatność, w następujących terminach: 

1) w przypadku realizacji operacji w jednym etapie – po zakończeniu realizacji całości 

                                                           
12

 Forma zabezpieczenia, o której mowa w § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia  

3 listopada 2015 r. w sprawie zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 

(Dz. U. poz. 1857, z 2017 r. poz. 551 oraz z 2018 r. poz. 1691), stanowiącego dokument prawnego 

zabezpieczenia właściwego wydatkowania przez Beneficjenta zaliczki wypłacanej mu na realizację operacji z 

tytułu pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 
13

 Środki finansowe, wypłacane Beneficjentowi na realizację operacji z tytułu pomocy w ramach Programu, 

zgodnie z przepisami art. 18 ustawy o finansowaniu wspólnej polityki rolnej. Na realizację tej samej operacji 

nie mogą zostać wypłacone środki finansowe na wyprzedzające finansowanie i środki finansowe tytułem 

zaliczki. 
14

 Kwota wyprzedzającego finansowania operacji nie może przekraczać 36,37% kwoty pomocy. 
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operacji, w terminie od dnia ……… 20…. r. do dnia ……… 20…. r.1), 

2) w przypadku realizacji operacji w dwóch etapach: 

a) po zakończeniu realizacji pierwszego etapu operacji - w terminie od dnia ……… 

20….r. do dnia …………….……. 20....r.,  

b) po zakończeniu realizacji drugiego etapu operacji - w terminie od dnia ……… 

20….r. do dnia …………….……. 20....r.1), 

– jednak nie później niż w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy i nie później niż w dniu 

31 grudnia 2022 r.” 

4) w § 11 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:  

„ubiegając się o przyznanie pomocy w zakresie określonym we wniosku następcy 

prawnego / nabywcy1) o przyznanie pomocy o znaku: 

…………..……………..………….….. …………………………. wraz z załącznikami 

złożył rzetelne oraz zgodne ze stanem faktycznym i prawnym oświadczenia oraz 

dokumenty;” 

5) w odniesieniu do § 17:1)    

 a) ust. 1 Strony ustalają, że: 

„Zabezpieczeniem należytego wykonania przez Beneficjenta zobowiązań określonych w 

umowie jest weksel niezupełny (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na 

formularzu udostępnionym przez Zarząd Województwa wraz ze wzorem umowy, 

podpisywany przez Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu 

Marszałkowskiego i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu zawarcia niniejszej 

umowy”. 

b) ust. 5 Strony ustalają, że: 

„W przypadku, gdy dotychczasowemu Beneficjentowi przyznano i wypłacono 

wyprzedzające finansowanie, warunkiem uzyskania uprawnienia do jego wydatkowania 

jest ustanowienie zabezpieczenia właściwego jego wydatkowania w formie weksla 

niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową sporządzoną na formularzu 

udostępnionym przez Zarząd Województwa wraz ze wzorem umowy, podpisywany przez 

Beneficjenta w obecności upoważnionego pracownika Urzędu Marszałkowskiego  

i złożony w Urzędzie Marszałkowskim w dniu zawarcia niniejszej umowy.1)13)” 

c) ust. 8 Strony ustalają, że:1)  

„W przypadku, gdy dotychczasowemu(ym) Beneficjentowi/Beneficjentom1) przyznano  

i wypłacono zaliczkę, warunkiem uzyskania uprawnienia do jego wydatkowania jest 

ustanowienie, najpóźniej w dniu zawarcia niniejszej umowy, przez 

Beneficjenta/Beneficjentów1) zabezpieczenia właściwego jej wydatkowania, tj. dokumentu 

prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki1)9)12), tj.:  

przez Beneficjenta [Beneficjenta Panią/Pana1) ……………………………..…...…….]5) 

- w odniesieniu do wypłaty zaliczki jednorazowo.1) 

[przez Beneficjenta [Beneficjenta Panią/Pana1) ……………………………………….]5) 

- w odniesieniu do ……. transzy zaliczki].1)11) 

Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki w formie gwarancji winien 

zostać wystawiony przez instytucje finansowe upoważnione do gwarantowania długu 

celnego, które zawarły z Agencją umowę o współpracy i w związku z tym posiadają numer 

nadany w prowadzonym przez Agencję Rejestrze Upoważnionych Gwarantów (RUG) 
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i musi odpowiadać 100 % kwoty zaliczki, przy czym w przypadku wypłaty zaliczki w 

transzach zabezpieczenie jest ustanawiane w wysokości odpowiadającej kwocie 

wypłacanej transzy zaliczki.1)9)12)” 

d) ust. 9 Strony ustalają, że:1)  

„Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki, o którym mowa w ust. 8, 

musi być zobowiązaniem nieodwołalnym, bezwarunkowym i bezzwłocznym do zapłaty na 

rzecz Agencji każdej kwoty do maksymalnej wysokości kwoty gwarantowanej na pierwsze 

pisemne żądanie zawierające oświadczenie Agencji, że Beneficjent nie wywiązał się ze 

zobowiązań wynikających z uczestnictwa w mechanizmie Wspólnej Polityki Rolnej w 

ramach Programu, których wykonanie zabezpieczać ma wystawiony dokument prawnego 

zabezpieczenia wydatkowania zaliczki.1)9)12)” 

W przypadku zabezpieczenia wypłaty zaliczki w postaci zastawu na papierach 

wartościowych Skarbu Państwa, Agencja wypłaci zaliczkę niezwłocznie po zawarciu 

umowy zastawu zawartej pomiędzy Beneficjentem i Agencją oraz po otrzymaniu kopii 

dokumentu potwierdzającego dokonanie blokady papierów wartościowych Skarbu 

Państwa zastawionych tytułem zabezpieczenia wypłaty zaliczki. 

e) ust. 10 Strony ustalają, że:1)  

Dokument prawnego zabezpieczenia wydatkowania zaliczki powinien być ustanowiony na 

czas określony, uwzględniający okres liczony od dnia wystawienia dokumentu 

potwierdzającego ustanowienie zabezpieczenia zaliczki do dnia wskazanego  

w umowie, jako dzień złożenia wniosku o płatność o którym mowa w § 8 ust. 1, w ramach 

którego Beneficjent rozliczy zaliczkę/transzę zaliczki oraz okres niezbędny do rozliczenia 

zaliczki/transzy zaliczki nie krótszy niż 4 miesiące. Ważny dokument prawnego 

zabezpieczenia wydatkowania zaliczki, odpowiadający 100% kwoty zaliczki/transzy 

zaliczki, Beneficjent powinien dostarczyć po zawarciu umowy lub aneksu do umowy, 

jednak nie później niż 4 miesiące przed złożeniem wniosku o płatność rozliczającym 

zaliczkę/transzę zaliczki. Jeżeli termin pomiędzy zawarciem umowy lub aneksu do 

umowy, a złożeniem wniosku o płatność rozliczającym zaliczkę/transzę zaliczki jest 

krótszy niż 4 miesiące Beneficjent powinien dostarczyć dokument potwierdzający 

ustanowienie zabezpieczenia zaliczki niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 

dni po dniu zawarcia umowy lub aneksu do umowy.  W przypadku, w którym 

zabezpieczeniem wydatkowania zaliczki jest zastaw na papierach wartościowych 

emitowanych przez Skarb Państwa, Beneficjent jest zobowiązany do przedstawienia 

Agencji dokumentu potwierdzającego dokonanie blokady papierów wartościowych na 

rachunku zastawcy, na którym są zapisane. Środki z tytułu wypłaconej zaliczki nie mogą 

być wydatkowane na pokrycie kosztów kwalifikowalnych poniesionych przed dniem jej 

wypłaty. 1)12) 

6) w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Strony będą porozumiewać się pisemnie we wszelkich sprawach dotyczących realizacji 

umowy. Korespondencja związana z realizacją umowy przekazywana będzie przez: 

1) Beneficjenta na adres: 

………..……………………………………………………………………………….. 
(wymienić adres Beneficjenta wraz z imieniem i nazwiskiem/nazwą Beneficjenta/ [adres Beneficjenta wraz z imieniem i 

nazwiskiem/nazwą Beneficjenta]5) 

 

2) Zarząd Województwa na adres: 

.…………………………………………………………………………………....……. 
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7) w §  ………………………….. otrzymuje brzmienie: 1) 

 

………………………………………………………………………………………… 

3. Beneficjent dołączył do niniejszej umowy odpowiednie oświadczenia, o których mowa w § 

11 ust. 2 umowy o przyznaniu pomocy przywołanej w ust. 1. 

 

§ 2 

Załączniki 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Załącznik nr 1 – Umowa o przyznaniu pomocy przywołana w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem § 1 

ust. 2; 

2) Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja 

trwale związana z nieruchomością;1)  

3) Załącznik nr 3 – Porozumienie1)  

4) Załącznik nr 4 – Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.15) 

 

 

 

§ 3 

1. Umowa została sporządzona w …….. 5) jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 

otrzymuje Beneficjent5), a dwa Województwo. 

2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

…………………………….. …………………………….. 

…………………………….. 

Województwo 

…………………………….. 

Beneficjent/[Beneficjenci]5) 

 

                                                           
15

 Ma zastosowanie w przypadku, gdy osobą upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta/Pełnomocnikiem jest 

osoba fizyczna ustanowiona na etapie zawierania niniejszej umowy. 


