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ANEKS NR 5
DO UMOWY NR 00046-6932-UM0505051110

Z DNIA 18 kwietnia 2011 r.

AA \ r'
zawarty w dniu o f.<I.,,'?0'0. ~o'f.~.~ o2012 r. w Lodzi

pomiedzy:

Samorzadem Województwa Lódzkiego

z siedziba w Lodzi

reprezentowanym przez:

]) Pana Artura Bagienskiego - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego

2) Pania Dorote Ryl - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego

a

FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM"

z siedziba w Parzeczcwic, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzeczcw;,

KRS 0000247481

NIP 732-20-40-776

REGON 100]34387

zwanym(-a) dalej "Bcncficjentem"/"LGD" I, reprezentowanym(-a) przez:

lo Pania Jolante Pegowska - Prezesa Zarzadu Fundacji

Na podstawie umowy nr 00046-6932-UM0505051110 z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz ustawy

z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udzialem srodków

Europejskiego Funduszu Ro]nego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dzo Uo Nr 64, poz.

427 z pózno zmo), Strony postanawiaja, co nastepuje:
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§ l
W powolanej na wstepie Umowie wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 4 ust. 2, uprzednio zmieniony Aneksem nr 4 do umowy nr 00046-6932-

UM0505051/10 z dnia 3 kwietnia 20 12r., otrzymuje brzmienie:

,,2. Z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 9, pomoc bedzie przekazana w osiemnastu transzach,

zgodnie z planem finansowym operacji, na wnioski LGO, o których mowa w § 7 ust. 2, przy

czym na wnioski, których planowany termin zlozenia przypada w roku:

1) 2011 - w wysokosci nieprzekraczajacej 168.903,53 zl (slownie zlotych:

sto szescdziesiat osiem tysiecy dziewiecset trzy zlote piecdziesiat trzy grosze);

2) 2012 - w wysokosci nieprzekraczajacej 237.195,56 zl (slownie zlotych:

dwiescie trzydziesci siedem tysiecy sto dziewiecdziesiat piec ZlOtycJlpiecdziesiat szesc

groszy);

3) 2013 - w wysokosci nieprzekraczajacej 243.896,57 zl (slownie zlotych:

dwiescie czterdziesci trzy tysiace osiemset dziewiecdziesiat szesc ZlOtycJlpiecdziesiat

siedem groszy);

4) 2014 - w wysokosci nieprzekraczajacej 221.500,00 zl (slownie zlotych:

dwiescie dwadziescia jeden tysiecy piecset zlotycII zero groszy);

5) 2015 - w wysokosci nieprzekraczajacej 162.018,40 zl (slownie zlotych:

sto szescdziesiat dwa tysiace osiemnascie zlotych czterdziesci groszy);

- z tym, ze w poszczególnych latach pomoc przekazywana bedzie w wysokosci me

wyzszej niz kwota prawidlowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych wskazanych

w tych wnioskach."

2) Zalacznik nr 1 do Umowy, uprzednio zmieniony Aneksem nr 3 do umowy nr 00046-

6932-UM050505111 O z dnia 12 marca 2012r., otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku

nr 1 do niniejszego Aneksu.

§2

Pozostale warunki Umowy nie ulegaja zmianie.

§3

Aneks zostal sporzadzony w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których

po jednym otrzymuje Bcneficjent!LG01 i Agencja, a dwa otrzymuje Samorzad Województwa.
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Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

SAMORZAD WOJEWÓDZTWA

Wicemarszalek.

Wojew~~~ ~:~/
ski

~"-' -av
I) .

Wicemarszalek
Wojew6d~ Ló.dzkieQD
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§4

RPNPVTrTPNT/LGDI

Fundacja Rozwoju Gmin

"P R Y M"
95 - 045 Parzeczev.

ul Ozorkowska 3

I) ~I.f?D.~;~~.-.~~:?:~..~.e;9.~~.:~?:~~.~~ .
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Lp.

Wyszczególnienie zakresu zadan planowanych do realizacji
Koszty kwalifikowalne operacji (w zl)

ogólem

w tym VAT"
1

2 34
I

Funkcjonowanie LGD 652 000,0020 000,00
II

Nabywanie umiejetnosci i aktywizacja: 381 514,0631 224,00
A

Badania nad obszarem obietym LSR 0,000,00
B

Informowanie o obszarze dzialania LGD oraz o LSR 300100,0016 000,00
C

Szkolenia zespolu biorqcego udzial we wdrazaniu LSR 33 414,066 248,00
D

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 20 000,003740,00
E

Szkolenia lokalnych liderów 28 000,005 236,00
III

Razem 1 033514,0651 224,00

~
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Zest fi

)

Zalacznik nr 1 do Aneksu nr 5 do umowy przyznania pomocy nr 00046-6932-UM0505051/l0

* VAT, jesli jest kosztem kwalifikowalnym

Umowa 431/6/z
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