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ANEKS NR 2
DO UMOWY NR 00003-6932-UM0500091109

Z DNIA 22 wrzesnia 2009 r.

zawarty w dniu ..d.Q ...maja 2010 r. w Lodzi

pomiedzy:

Samorzadem Województwa Lódzkiego z siedziba

w Lodzi

reprezentowanym przez:
1) Artura Bagienskiego - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego
2) Witolda Stepnia - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego

a

FUNDACJA ROZWOJU GMIN "PRYM"
z siedziba w Parzeczewie, ul. Ozorkowska 3,95-045 Parzeczew,
Numer KRS 0000247481
NIP 7322040776
REGONl 100134387

zwanym( -a) dalej "Beneficjentem", reprezentowanym( -a) przez:

, 1) Jolante Pegowska - Prezesa Zarzadu Fundacji

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich

z udzialem srodków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz.

U. Nr 64, poz. 427), Strony postanawiaja, co nastepuje:

§ 1

W powolanej na wstepie Umowie wprowadza sie nastepujace zmiany:

l) § 4 otrzymuje brzmienie:

~

1 Niepotrzebne skreslic
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,,1. Beneficjentowi zostaje przyznana pomoc, na podstawie zlozonego wniosku o przyzname

pomocy o znaku UM05-6932-UM0500091/09 , na warunkach okreslonych w umowie oraz w

granicach limitu wskazanego w umowie o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju

nr 6933-UM0500009/09 z dnia 18 czerwca 2009 r., w wysokosci 201 027,36 ze (slownie zlotych:

dwiescie jeden tysiecy dwadziescia siedem 36/1 00), jednak nie wiecej niz kwota poniesionych

kosztów kwalifikowalnych operacji.

2. Pomoc bedzie przekazana iednorazowo w v/vsokosci okreslonei VI ust. 1 Iw dwóch transzach2/2:

l) pierwsza transza - w wysokosci 99357,10 zl (slownie zlotych: dziewiecdziesiat dziewiec

tysiecy trzysta piecdziesiat siedem 10/100 ), jednak nie wiecej niz kwota poniesionych

kosztów kwalifikowalnych operacji w pierwszym etapie;

2) druga transza - w wysokosci 101 670,26 zl (slownie zlotych: sto jeden tysiecy szescset

siedemdziesiat 26/1 00 ), jednak nie wiecej niz kwota poniesionych kosztów

kwalifikowalnych operacji w drugim etapie;

3) trzf'f'in tmm:zn w '.vysokosci zl (slownie zlotych:

jednak nie v/ieccj niz kwota poniesionych kosztów kwalifiko'.valnych operacii w trzf'f'im

ptnnip'

4) f'zv..'Ortn trnnszo w wysokosci zl (slownie zlotych:

jednak nie "" ...•• H~ceJmz kwota ..
. pomeslOnyeil l '~ . coszto'" le"'ar fil

•••• l co"'aln' il•• ) c operacji'" cz'"••.•• artym

3. Beneficjentowi zostanie przekazana, na podstawie zlozonego wniosku o wyprzedzajace

finansowanie o znaku UM05-6932-UM0500091/09, platnosc zaliczkowa w wysokosci

40205,47 zl (slownie zlotych: czterdziesci tysiecy dwiescie piec 47/1 00), jednak nie wiecej niz

20% kwoty, o której mowa w ust. 1, tj. do wysokosci udzialu krajowych srodków publicznych."

2) Zalacznik nr 1 do powolanej na wstepie Umowy otrzymuje brzmienie okreslone w zalaczniku

do niniejszego Aneksu.

3 Kwota nie moze byc wieksza niz to wynika z "Umowy o warunkach i sposobie realizacji LSR".
2 Suma wysokosci transz nie moze przekraczac kwoty przyznanej pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1
umowy.

KP-004/v.4/z Strona 2 z 3



§2

Pozostale warunki Umowy nie ulegaja zmianie.

§3

Aneks zostal sporzadzony w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, z których

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

§4

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

SAMORZAD WOJEWÓDZTWA

~-;~lskl .

I) ....~ ....LD..::~I'~.~~~:ii~.~~~
~(j ~W~~ .

........ cip/etr"..........•• ·i,.,!"t ..;,!" .J y2) _.

Samorzad Województwa
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BENEFICJENT

PREZ~ES Z~RZADU
Jolan egowska
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Beneficjent

Fundacja RozwoJu Gmin
"P R Y M"
95 - 045 Parzeczew
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Zalacznik do aneksu nr 2
do umowy przyznania pomocy

nr 00003 - 6932-UM0500091/09

~_~._'I''I'&_&&&_ .~ __ ~_'I''f_ .•.•••.• _ •• 1.7_'1''1'_ •••.•...,-.--.1 ..
Mierniki

Koszty kwalifikowalne operacji (w zl)

Lp.

Wyszczególnienie zakresu
Ilosc

Ogólem
I. etapII. etapIII. etapIV. etap

rzeczowego
(liczba)

Jedn. miary
w tymw tymw tymw tymw tym

koszty VAT***
ogólem

VAT***
ogólem

VAT***
ogólem

VAT***
ogólem

VAT***
l.

2. 3.4.5.6.7.8.9.lO.II.12.13.14.

I
Koszty biezace (administracyjne)

A*

Koszty administracyjne zwiazane z funkcjonowaniem Biura LGD Fundacji "PRYM"

1**

Wynagrodzenia czlonków
Grupy Decyzyjnej za udzial w

O
O0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

posiedzeniach (10 osób x 3
posiedzenia)2

Podróze sluzbowe 78szt.13511,67 224,977 100,000,006411,67224,970,000,000,000,00

3

Wynagrodzenia koordynatora
2,5

mies.8451,000,008451,00 0,000,000,000,000,000,000,00
projektów osi Leader(l etat)

4

Wynagrodzenie specjalisty ds.

'inansowo- administracyjno-
11,5mies.32714,16 0,0016368,52 0,0016 345,64 0,000,000,000,000,00

osobowych (1/2 etatu) 5

Wynagrodzenie Kierownika 11,5
mies.61949,97 0,0029649,55 0,0032 300,42 0,000,000,000,000,00

Biura (3/4 etatu)
6

Obsluga prawna (umowa 11,5
mies.14762,00 0,008 052,00 0,006710,00 0,000,000,000,000,00

zlecenie)
7

Koszty utrzymania
11,5

6 265,000,002 757,20 0,003 507,800,000,000,000,000,00
pomieszczen biurowych

mies.

8

Zakup mebli biurowych lkomple2575,91464,512575,91464,510,000,000,000,000,000,00

9

Oplaty zwiazane z

prowadzeniem biurapolaczenia telefoniczne,
11,5mies.7 068,53l 154,203 170,00571,643 898,53582,560,000,000,000,00

oplaty pocztowe, internetowe i inne)10

Konserwacja i naprawa 2zestaw4824,76870,044 026,96726,17797,80143,870,000,000,000,00



sprzetu biurowego, materialy
eksploatacyjne do sprzetu IT(glowice, tonery itp.)II

Materialy biurowe 2komple3 925,00707,793 925,00707,790,000,000,000,000,000,00

Suma kosztów biezacych (1)

156048,OC3421,5186076,142470,1169971,86951,400,000,000,000,00

II

Pozostale koszty

A*

Wykonanie badan spolecznych dotyczacych obszaru objetego LSR Fundacji "PRYM" przy wspólpracy z pracownikami i studentami z Katedry Socjologii Wsi UL
1**

Opracowanie raportu OO0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Suma

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

B*
Prowadzenie kampanii informacyjnej o: obszarze objetym LSR, realizacji LSR oraz dzialalnosci LGD Fundacji "PRYM"

1**

Wydrukowanie wkladki
informacyjnej do gazety

2uslugaI 066,88192,390,000,00, l 066,88192,390,000,000,000,00

lokalnej

,

2
Wydrukowanie plakatów l
komp1el 220,00220,000,000,00l 220,00220,000,000,000,000,00

informacyjnych
3

Wykonanie rollupu lkomple353,8063,800,000,00353,8063,800,000,000,000,00
. informacyjnego

4
Wykonanie banerów

nawiazujacych do Folkloru
5

szt.l 008,60181,88l 008,60181,880,000,000,000,000,000,00
Leczyckiego (w pasiaki eczyckie)5

Zakup namiotu na stoisko
l

komplet2 440,00440,000,000,002 440,00440,000,000,000,000,00
informacyjne

6
Zakup stolów na stoisko 2

szt.137,0824,72137,0824,720,000,000,000,000,000,00
informacyjne

7

Zakup krzesel skladanych na
O

O0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
stoisko informacyjne

8

Wykonanie dlugopisów z
danymi kontaktowymi

lkomplel 564,56282,130,000,00l 564,56282,130,000,000,000,00
T'undacji 9

Podróze sluzbowe 2116km2 228,20 0,002 000,00 0,00228,200,000,000,000,000,00

10

Wynagrodzenie specjalisty ds.

'nformacji i kontaktów z

11,5mies.15 134,78 0,0010 135,28 0,004999,50 0,000,000,000,000,00
mediami



~~".

Suma 25 153,90 l 404,92 13 280,96206,60 11 872,94 l 198,320,000,000,000,00

C*

Szkolenie pracowników, czlonków Zarzadu oraz czlonków Grupy Decyzyjnej ds. Osi Leader LGD Fundacji "PRYM"
1**

Transport uczestników 3usluga7 136,90466,900,00·0,007 136,90466,900,000,000,000,00

2

Wyzywienie 5usluga3 260,51154,430,000,003 260,51154,430,000,000,000,00

3

Nocleg uczestników luslugal 551,50101,500,000,00l 551,50101,500,000,000,000,00

4

Udzial w szkoleniach losoba823,000,000,000,00823,000,000,000,000,000,00

Suma

12771,91722,830,000,0012771,91722,830,000,000,000,00

D*

Zorganizowanie konferencji promujacej dzialalnosc LGD Fundacji "PRYM"
1**

Wyzywienie uczestników lzestaw4 250,00263,180,000,004 250,00263,180,000,000,000,00

Suma

4 250,00263,180,000,004 250,00263,180,000,000,000,00

E*

Przeprowadzenie cyklu spotkan aktywizujacych spolecznosc lokalna

1**

Wyzywienie uczestników lzestaw2 803,55240,580,000,002 803,55240,580,000,000,000,00

Suma

2 803,55240,580,000,002 803,55240,580,000,000,000,00

Suma kosztów pozostalych (II)

44 979,362 63 1,5113 280,96206,6031 698,402 424,910,000,000,000,00

III

Suma kosztów kwalifikowalnych (I+II) 201027,366 053,0299357,102676,71101670,263 376,310,000,000,000,00

* Zadanie lub grupa zadan realizowanych w ramach zakresu wsparcia
** Zadanie lub dostawa/robota/usluga realizowana w ramach zadania
*** VAT, jesli jest kosztem kwalifikowalnym
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