
Aneks nr 7

do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez spoleczno5d nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia L8 maja 2016 r.

zawartv w dniu .1./(.,.91!,.2019 r. w Lublinie

pomigdzy

Wojew6dztwem Lubelskim

z siedzib1w Lublinie,20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4

reprezentowanym przez Zarzqd Woj ew6dztwa, w imieniu kt6rego dziaNajq:

1) Edmund Bo2eriski - Dyrektor Departamentu Program6w Rozwoju Obszar6w

Wiejskich

2) Mateusz Winiarski - Zastgpca Dyrektora Departamentu Program6w Rozwoju

Obszar6w Wiejskich

a

Stowarryszeniem Lokalna Grupa Dzialania rrlepsza Przyszlo56 Ziemi Ryckiej",

zsiedzib1w Rykach, 08-500 Ryki, ul. ZytniaS,

NrP s06008r364

KRS 0000312563

reprezentowanEprzez:

1) Anng W4sowsk4 - Prezesa Zarzqdu

2) Edward Glodek- Czlonek Zarz4du

TwarLq dalej ,rLGD',

- razemzwanymi dalej ,rStronami", o nastgpuj4cej treSci:

s1.

W umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez spolecznoSd nr 00020-6933-UM0310019/15 zdnia 18 maja 2016 r.,zawartej pomigdzy

Zarzqdem Wojew6dztwa a LGD, wprowadza sig nastgpuj1ce zmiany:

1) w$ I pkt6otrzymujebrzmienie:



2)

3)

,,6) RODO -razporzEdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)20161679 zdnia2T

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b ftzycznych w mviqzku zprzetwaruaniem

danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95l46lWE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych) (Dz.

Urz.UEL ll9 204.05.2016, str. l, zp6in. zm.);";

w $ 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. cotrzymuje brzmienie:

,,c) zagwararfiowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji zwiqzanej

z wyborem operacji lub grantobiorc6wl, zgodnie zprzepisarti RODO;";

w$8:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

,,1) nie osi4gnie co najmniej

a) 40o/o poziomu kazdego ze wskaZnik6w produktu oraz

b) 60% Sredniego poziomu realizacji wszystkich wskaznik6w produktu

obliczonego jako stosunek sumy poziom6w realizacji kaZdego

ze wskalnik6w produktu do liczby wskaznik6w produktu,przy czym do

wyliczenia Sredniego poziomu realizacji wszystkich wska2nik6w

produktu poziom wskaZnik6w przevryhszajqcy wartoS6 I00% przyjmuje

sig jako poziom 100%

- kt6re zostaly przewidziane do realizacji w'LSR w latach 2016 - 2018,

awprzypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji wramach RPO,

dodatkowo nie osi4gnie w ramach LSR 85olo wartoSci wskaznik6w produktu

ujgtych w Ramach Wykonania Osi .......', przewidzianej do

osi4gnigcia do korica 2018 roku lub",

- czgfi(, wsp6lna otrzymuje brzmienie:

,,- kwota okreslona w $ 4 ust. 1 umowy w ramach danego funduszu ulega

obni2eniu o l0Yo.",

b) w ust. 2 w czgi;ci wsp6lnej uyraz,,programu" zastgpuje sig wyrazem ,,fimduszu",

c) w ust. 3 w czgsci wsp6lnej:

Wraz,Brogramu" zastgpuj e sig wyrazem,,fimduszu",

Wraz,,20o " zastgpuje sig wyrazem ,,600 ",

po wyrazie,,LGD" dodaje sig odnoSnik nr 5 w brzmieniu:

,,5 Metodologia podwyaszenia kwoty Srodk6w w ramach danego funduszu

zostanie ustalona przez Instytucj g Zarz4dzajqcq",



-3-
d) dodaje sig ust. 7 w brzmieniu:

,,7. Przy ustalaniu poziomu wskaZnik6w i poziomu wykorzystania Srodk6w

finansowych przeznaczonych na wsparci e realizacji operacj i w ramach PROW

oraz RPO zgodnie z ust. l-3, bgd4 brane pod uwagg wy\Ecznie operacje

finansowane ze Srodk6w okreSlonych w $ 4 ust. I, z tym 2e nie dotyczy to

wskaznik6w produktu ujgtych w Ramach Wykonania RPO,";

4) w $ l0 wust. 3 dodaje sigpkt 6 wbrzmieniu:

,,6) zmniejszenie Srodk6w finansolvych przeznaczonych na wspzlrcie rcalizacji operacji w

ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsigwzigi

okreSlonych w LSR, kt6re s4 finansowane lub wsp6lfinansowane ze Srodk6w

wynikaj4cych z podwyhszenia, o kt6rym mowa w $ 8 ust. 3.".

$2.

Aneks zostal sporzqdzony w dw6ch jednobrzmi4cych egzemplarzach - po jednym

egzemprarzudlakuzdej ze stron' 

s 3.

Aneks obowi4zuje od dnia zawarcia.
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