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ANEKS NR 3
DO UMOWY NR 00046-6932-UM0505051110

Z DNIA 18 kwietnia 2011 r.

zawarty w dniu ~.?-o .. o~~ ~~ .. oo o 2012 r. w Lodzi

pomiedzy:

Samorzadem Województwa Lódzkiego

z siedziba w Lodzi

reprezentowanym przez:

1) Pana Artura Bagienskiego - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego

2) Pania Dorote Ryl - 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 "Bcncficjentem"/"LGD" I, reprezentowanym(-a) przez:

1. 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 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) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Beneficjent zrealizuje operacje w osiemnastu etapach."

2) § 4 ust. l otrzymuje brzmienie:

,,1. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc, na podstawie zlozonego wniosku

o przyznanie pomocy o znaku UM05-6932-UM0505051 z dnia 30 listopada 2010 roku,

na warunkach okreslonych w umowie oraz w granicach limitu wskazanego w umowie

ramowej, w wysokosci 1.033.514,06 zl (slownie zlotych: jeden milion trzydziesci trzy

tysiace piecset czternascie zlotych szesc groszy), w tym pomoc na biezace

funkcjonowanie LGD w wysokosci 652.000,00 zl (slownie zlotych: szescset piecdziesiat

dwa tysiace zlotych zero groszy)."

3) § 4 ust. 2, uprzednio zmieniony Aneksem nr 2 do umowy nr 00046-6932-

UM050505111 Oz dnia 28 listopada 2011r., otrzymuje brzmienie:

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

l) 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 221.985,63 zl (slownie zlotych:

dwiescie dwadziescia jeden tysiecy dziewiecset osiemdziesiat piec zlotych

szescdziesiat trzy grosze);

3) 2013 - w wysokosci nieprzekraczajacej 229.510,00 zl (slownie zlotych:

dwiescie dwadziescia dziewiec tysiecy piecset dziesiec zlotych zero groszy);

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

dwiescie dwadziescia jeden tysiecy piecset zlotych zero groszy);

5) 2015 - w wysokosci nieprzekraczajacej 191.614,90 zl (slownie zlotych:

sto dziewiecdziesiat jeden tysiecy szescset czternascie zlotych dziewiecdziesiat

groszy);

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

wyzszej niz kwota prawidlowo poniesionych kosztów kwalifikowalnych wskazanych

w tych wnioskach."
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4) § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

,,1. Opisy zadan, planowanych do realizacji w etapach od trzeciego do osiemnastego,

sporzadzane wedlug wzoru okreslonego we wniosku, o którym mowa w § 6 rozporzadzenia,

takze w wersji elektronicznej, Beneficjent przedstawia Samorzadowi Województwa nie

pózniej niz wraz z wnioskiem o platnosc za ostatni etap, którego dotyczyl uprzednio

przedstawiony opis zadan, wraz z dokumentami niezbednymi do oceny przedstawionych

w nich planowanych do poniesienia kosztów, przy czym kazdy taki opis zadan obejmuje

dwa kolejne etapy lub jeden etap w przypadku gdy planowany termin zlozenia wniosku

o platnosc po zakonczeniu realizacji tego etapu przypada nie wczesniej niz po uplywie

6 miesiecy od planowanego terminu zlozenia wniosku o platnosc za ostatni etap, którego

dotyczyl uprzednio zlozony opis zadan, z zastrzezeniem ust. 9 i 10.

5) § 7 ust. 2, uprzednio zmieniony Aneksem nr 1 do umowy nr 00046-6932-

UM0505051/l0 z dnia 17 pazdziernika 20 1'1r., otrzymuje brzmienie:

,,2. Beneficjent zlozy:

1) wnioski o platnosc posrednia: 1

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

30 kwietnia 2011 r.,

b) po zakonczeniu realizacji drugiego etapu operacji, w terminie do dnia

30 czerwca 2011 r.,

c) po zakonczeniu realizacji trzeciego etapu operacji, w terminie do dnia

31 pazdziernika 2011 r.,

d) po zakonczeniu realizacji czwartego etapu operacji, w terminie do dnia

31 stycznia 2012 r.,

e) po zakonczeniu realizacji piatego etapu operacji, w terminie do dnia

30 kwietnia 2012 r.,

f) po zakonczeniu realizacji szóstego etapu operacji, w terminie do dnia

31 lipca 2012 r.,

g) po zakonczeniu realizacji siódmego etapu operacji, w terminie do dnia

31 pazdziernika 2012 r.,

h) po zakonczeniu realizacji ósmego etapu operacji, w terminie do dnia

31 stycznia 2013 r.,

1 niepotrzebne skreslic lub wpisac terminy zlozenia wniosków o platnosc 'po zakonczeniu realizacji kolejnych
etapów operacji.
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i) po zakonczeniu realizacji dziewiatego etapu operacji, w terminie do dnia

30 kwietnia 2013 r.,

j) po zakonczeniu realizacji dziesiatego etapu operacji, w terminie do dnia

31 lipca 2013 r.,

k)

pozakonczeniurealizacjijedenastegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

31 pazdziernika 2013 r., 1)

pozakonczeniurealizacjidwunastegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

31 stycznia 2014 r., m) po

zakonczeniurealizacjitrzynastegoetapuoperaCj1,wterminiedodnia

30 kwietnia 2014 r., n)

pozakonczeniurealizacj iczternastegoetapuoperaCj1,wterminiedodnia

31 lipca 2014 r., o)

pozakonczeniurealizacjipietnastegoetapuoperacj 1,wterminiedodnia

31 pazdziernika 2014 r., p)

pozakonczeniurealizacj iszesnastegoetapuoperaCj1,wterminiedodnia

31 stycznia 2015 r., q)

pozakonczeniurealizacj isiedemnastegoetapuoperaCJI,wterminiedodnia

30 kwietnia 2015 r.,

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

30 czerwca 2015 r?,

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."

6) Zalacznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku nr 1 do niniejszego

Aneksu.

§2

Pozostale warunki Umowy nie ulegaja zmianie.

2 nie pózniej niz do 30 czerwca 2015 r.

KP-004/v.5/z Strona 4 z 5



§3

Aneks zostal sporzadzony w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których

po jednym otrzymuje Bcneficjent!LGD1 i Agencja, a dwa otrzymuje Samorzad Województwa.

§4

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

SAMORZAD WOJEWÓDZTWA

I) ..... ~ _i€nski.................................................................................

R~N~VTr TPNT/LGDl

Fundacja t"\)l:woju Grpin
\p ~y M'
95 - 'J4} t"'arzec7.&W

[j, Czeko·.,vs,," 3

l) ~:!:..?'Y.~:~:::.':.~7::. ::.:.t;.: .. .':.'::. :.'.i:\~! .

2) Wi:?!!:AS~~.::: .................. .,.(tfC>-tf~ .:'

KP-004/v.5/z

PREZES;'i~/"-
Jola/l •.•

u

Strona 5 z 5



------ .. ------ ----- ".".A~V 1'1' '"' ~...,"'. __ .1".

Lp.

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

ogólem

w tym VAT*

1

2 34

I
Funkcionowanie LGD 652 000,0020 000,00

II

Nabvwanie umiejetnosci i aktvwizacia: 381 514,0631 223,00

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 bioraceao udzial we wdrazaniu LSR 50 164,069 380,00

D

Wydarzenia o charakterze promocyjnym 20 000,003740,00

E

Szkolenia lokalnych liderów 11 250,002 103,00

III

Razem 1 033514,0651 223,00

~
~
~,

r

Zest fi

Zalacznik nr 1 do Aneksu nr 3 do umowy przyznania pomocy nr 00046-6932-UM0505021/10

* VAT, jesli jest kosztem kwalifikowalnym

Umowa 431/6/z
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