
A-1I004

ANEKS NR 1
DO UMOWY NR 00046-6932-UM0505051110

Z DNIA 18 kwietnia 2011 r.

zawarty w dniu ~ i: ~~~~!:~~~.0:'~~~ 2011 r. w Lodzi

pomiedzy:

Samorzadem Województwa Lódzkiego

z siedziba w Lodzi

reprezentowanym przez:

1) Pana Artura Bagienskiego - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego

2) Pania Dorote RyI - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego

a

FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM"

z siedziba w Parzeczewie, ul. Ozorkowska 3, 95-045 Parzeczew;

KRS 0000247481

NIP 732-20-40-776

REGON 100134387

zwanym( -a) dalej "Bencficjcntem"/"LGD" ], reprezentowanym( -a) przez:

1. Pania Jolante Pegowska - Prezesa Zarzadu Fundacji

Na podstawie umowy nr 00046-6932-UM050505111O z dnia 18 kwietnia 2011 r. oraz ustawy

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

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z

pózno zm.), Strony postanawiaja, co nastepuje:
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§1

W powolanej na wstepie Umowie wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

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

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

1) 2011 - w wysokosci nieprzekraczajacej 144.090,74 zl (slownie zlotych:

sto czterdziesci cztery tysiace dziewiecdziesiat zlotycII siedemdziesiat cztery grosze);

2) 2012 - w wysokosci nieprzekraczajacej 160.196,08 zl (slownie zlotych:

sto szescdziesiat tysiecy sto dziewiecdziesiat szesc zlotych osiem groszy);

3) 2013 - w wysokosci nieprzekraczajacej 157.640,32 zl (slownie zlotych:

sto piecdziesiat siedem tysiecy szescse.t czterdziesci zlotycII trzydziesci dwa grosze);

4) 2014 - w wysokosci nieprzekraczajacej 156.853,76 zl (slownie zlotych:

sto piecdziesiat szesc tysiecy osiemset piecdziesiat trzy zlote siedemdziesiat szesc

groszy);

5) 2015 - w wysokosci nieprzekraczajacej 39.212,16 zl (slownie zlotych:

trzydziesci dziewiec tysiecy dwiescie dwanascie zlotych szesnascie 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) § 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Beneficjent zlozy:

1) wnioski o platnosc posrednia: I

a) po zakonczeniu realizacji pierwszego etapu .operacji, w terminie do dnia

30 kwietnia 2011 r.,

b) pozakonczeniurealizacjidrugiegoetapuoperaCjl,wterminiedodnia

30 czerwca 2011 r., c)

pozakonczeniurealizacjitrzeciegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

31 pazdziernika 2011 r., d)

pozakonczeniurealizacjiczwartegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

31 stycznia 2012 r.,

,
1 niepotrzebne skreslic lub wpisac terminy zlozenia wniosków o platnosc po zakonczeniu realizacji kolejnych
etapów operacji.
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e) pozakonczeniurealizacji

30 kwietnia 2012 r.,1)

pozakonczeniurealizacj i

31 lipca 2012 r.,g) po

zakonczeniurealizacji

31 pazdziernika 2012 r.,h) po

zakonczeniurealizacji piatego etapu operacji, w terminie do dnia

szóstego etapu operacji, w terminie do dnia

siódmego etapu operacji, w terminie do dnia

ósmego etapu operacji, w terminie do dnia

31 stycznia 2013 r.,

i)

pozakonczeniurealizacjidziewiategoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

30 kwietnia 2013 r., j)

pozakonczeniurealizacj idziesiategoetapuoperaCjI,wterminiedodnia

31 lipca 2013 r., k)

po
zakonczeniurealizacj ijedenastegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

31 pazdziernika 2013 r., I)

pozakonczeniurealizacjidwunastegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

31 stycznia 2014 r., m) po

zakonczeniurealizacjitrzynastegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

30 kwietnia 2014 r.,

n) po zakonczeniu realizacji czternastego etapu operacji, w terminie do dnia

31 lipca 2014 r.,

o) po zakonczeniu realizacji pietnastego etapu operacji, w terminie do dnia

31 pazdziernika 2014 r.,

2) wniosek o platnosc ostateczna - po zakonczeniu realizacji operacJi, w terminie do dnia

31 stycznia 2015 r.2,

wraz z dokumentami niezbednymi do wyplaty srodków finansowych z tytulu pomocy,

których wykaz zawiera formularz wniosku o platnosc, z tym ze wniosek o platnosc Beneficjent

sklada nie wczesniej niz 2 miesiace po zlozeniu opisu zadan obejmujacego zadania realizowane

w danym etapie."

§2

Pozostale warunki Umowy nie ulegaja zmianie.

2 nie pózniej niz do 30 czerwca 2015 r.
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§3

Aneks zostal sporzadzony w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których

po jednym otrzymuje BcncficjentlLGD1 i Agencja, a dwa otrzymuje Samorzad Województwa.

§4

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

SAMORZAD WOJEWÓDZTWA
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