
Aneks nr 12

do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność nr 00020-6933-UM0310019/15 z dnia 18.05.2016r,

zawarĘ w aniu .Q§:./!(.,.Z021r. w Lublinie

pomiędZy

Województwem Lubelskim
z siedzibą w Lublinie, 20-029 Lublin, ul, Artura Grottgera 4,

reprezentowanym przez ZuządW ojewództwa, w imieniu które go dziŃalą:
1) Zdzislaw Szwed - Cńonek Zarządu Wojewódźwa Lubelskiego;
2) Ewa Szałachwiej - Dyrektor Depańamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich;
zwanym d,alej,,Zarządem Województwa",

a

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania ,,Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej''
z siedzibą w Rykach,
przy l1. Żytnia 8, 08-500 Ryki,
NIP 5060081364,
tlumer KRS 00003l256]
reprezentowanym przez:
1) Annę Wąsowską - Prezesa Zarządtl;
2) Jacka Wasilewskiego WiceprezesaZarząd,tl;
zwanym dalej ,,LGD',
- razem zwanymi dalej ,,Stronami", o następującej treści:

§l.
W umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność ru, 00020-6933-UM0310019l15 z dnia 18.05.2016r, zawaftej pomiędzy
Zarządem Województwa a LGD, wprowadza się następujące zmiany:

1) §4 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie:

,,1) PROW ustala się na: 2392 000, 00 euro (słownie euro: dwa miliony trzysta
dziewięćdziesiąt dwa tysiące), w tym: l 522 029, 60 euro (słownie euro: milion pięóset
dwadzieścia dwa tysiące dwadzieścia dziewięó i sześódziesiąt eurocentów) ze środków
EFRROW, co przy kuriie 4 złleuro stanowi odpowiednio 9 568 000, 00 zł w tym 6 088 118,
40 zł (słownie złoĘch: sześó milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemnaście i
czterdzieści gr oszy)2 " ;

2) §4 ust. 3 otrzymuj e brzmienie:

,,3. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na:
42"/ 890, 00 euro (słownie euro: czterysta dwadzieścia siedem tysięcy osiemset
dziewięódziesiąt).";

3) w§ 8dodajesięust.8 w brzmieniu:



,,8. Jeżeli do dnia 30 czetwca 2023 r. wsparcie na realizację operacji w ramach LSR
w ramach PROW nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 85% wartości
określonej W § 4 ust. 1pkt 1, kwota określona w § 4ust. 1 pkt l Zostaje obniżona o różnicę
wartości odpowiadającej 85% kwoty określonej w § 4 ust. 1 pkt 1 i sumy dotychczas
udzielonego wsparcia na realizację operacji w ramach LSR w ramach PROW ustalonej

według stanu na dzień 30 czetwca ż023 r ,",,

4) w § 10 wust.3 wpkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i po pkt 6 dodaje się pkt 7

w brzmieniu:

,,7) zmniejszenie środków 1inansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji
operacji w ramach PROW zaplanowanych do finansowania rea|izacli przedsigwzięć

określonych w LSR dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej.";

5) Zńącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w zŃączniku nr 1 do

niniejszego Aneksu.

§2.

Aneks został sporządzorry w dwóch jednobrzmiących egzemp\arzach - po jednym

egzemplarzu dla każdej ze Stron.

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia.
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