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Umowa o przyznaniu pomocy następcy prawnemu beneficjenta Nr ………. 

 

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

w ................................................................................................................................................... 

pomiędzy 

Samorządem Województwa ……………………………..……..……………………..…..….… 
z siedzibą w................................................................................................................................... 

zwanym dalej „Samorządem Województwa”, reprezentowanym przez: 

1) ….................................................................................................................................................. 
2) ….………………………………..……….………………………………………..………..….. 

a  

…………................................................................................................................................... 
z siedzibą w 
……………...…………………………………………………………………………………...
NIP .............................................................................................................................................. 
REGON1 ...................................................................................................................................... 

zwanym(-ą) dalej „Beneficjentem”, reprezentowanym(-ą) przez:  

1) .......................................................................................................................................... 
2) .......................................................................................................................................... 

na podstawie przedłożonego dokumentu upoważniającego do zawarcia umowy którego kopie 
załączono do umowy2. 

Na podstawie art. 34 ust. 1 i art. 43 ust. 2 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 2014–2020 (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 2137 oraz z 2022 r. poz. 88) oraz § 31 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 
Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania 
oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje 
kulturalne”, operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz operacje typu „Ochrona 
zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na 
obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1737, z 2018 r. poz. 154 
oraz z 2019 r. poz. 2282), Strony ustalają niniejszą umową następujące warunki kontynuacji 
operacji: 

 

§ 1 

1. W związku z wstąpieniem ……………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………… 
(nazwa Beneficjenta) 
w prawa i obowiązki……………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
(nazwa dotychczasowego Beneficjenta) 

 
1Niepotrzebne skreślić. 
2Jeśli dotyczy - kopię dokumentu załącza się w przypadku, jeśli sposób reprezentacji jest inny niż wskazano we wniosku następcy 

prawnego beneficjenta o przyznanie pomocy. 
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w wyniku przekształcenia/likwidacji dotychczasowego Beneficjenta 1 …………………….. 
……………………………………………………………………………………………. 
co zostało potwierdzone …………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
wydanym /złożonym 1 w dniu ……………………..znak………………………………. 
……………………………………………………………………………………………. 
Beneficjent będący następcą prawnym oświadcza, iż przejmuje prawa i obowiązki 
dotychczasowego Beneficjenta związane z realizacją umowy o przyznaniu pomocy nr 
………………………………………………………………..z dnia…………………….. a 
Samorząd Województwa zobowiązuje się do wypłaty pomocy w wysokości…………….. 
Pomoc zostanie wypłacona pod warunkiem dalszej realizacji operacji będącej przedmiotem 
ww. umowy o przyznaniu pomocy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych niniejszą 
umową.  
 

2. Postanowienia umowy o przyznaniu pomocy przywołanej w ust. 1 obowiązują Strony, z 
tym, że: 
1) [należy uzupełnić o postanowienia nowelizujące postanowienia umowy o przyznaniu 

pomocy nr……………..z dnia…………….dostosowujące do aktualnego formularza 
umowy o przyznaniu pomocy oraz w razie potrzeby o postanowienia dotyczące 
konkretnego następcy prawnego] 

2) …………….. 
3) ……………... 

§ 2 

Załącznikami stanowiącymi integralną część umowy są: 

1) Umowa o przyznaniu pomocy przywołana w § 1 ust. 1 z zastrzeżeniem § 1 ust. 2; 

2) Załącznik nr 1 – Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji; 

3) Załącznik nr 2 – Wykaz działek ewidencyjnych, na których realizowana będzie operacja 
trwale związana z nieruchomością1; 

4) Załącznik nr 3 – Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed 
dniem wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; 

5) załącznik nr 3a - Kary administracyjne za naruszenia przepisów o zamówieniach 
publicznych dla postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 
wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw; 

6) Załącznik nr 4 – wzór Informacji po realizacji operacji 7.41/7.61; 

7) Załącznik nr 5 – Plan działalności obiektu pełniącego funkcje kulturalne1; 

8) Załącznik nr 6 - Informacja o przetwarzaniu danych osobowych. 

 

 

§ 3 

1. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden 
otrzymuje Beneficjent, a dwa Samorząd Województwa. 
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2. Umowa obowiązuje od dnia jej zawarcia. 

 

1) .................................................................. 

 

1) ............................................................ 

2) .................................................................. 2) …….................................................... 

           Samorząd Województwa                          Beneficjent 

 

 


