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ANEKS NR l
DO UMOWY NR 00039-6932-UM0502930/09

Z DNIA 12 kwietnia 2010 r.

zawarty w dniu ..2.~....sierpnia 2010 r. w Lodzi

pomiedzy:

Samorzadem Województwa Lódzkiego z siedziba

w Lodzi

reprezentowanym przez:
l) Witolda Stepnia - Wicemarszalka Województwa Lódzkiego
2) Dariusza Klimczaka - Czlonka Zarzadu 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:

. l) Jolante Pegowska - Prezesa Zarzadu Fundacji

Na podstawie art. 22 ust. l 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 ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:

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

pomocy o znaku UM05-6932-UM0502930/09 z dnia 14 pazdziernika 2009 r., na warunkach

okreslonych w umowie oraz w granicach limitu wskazanego w umowie ramowej, w wysokosci

165 687,94 zl2 (slownie zlotych: sto szescdziesiat piec tysiecy szescset osiemdziesiat siedem

94/1 00).

2. Z zastrzezeniem ust. 3 oraz § 8, pomoc bedzie przekazana ii"rlnorn'7omo w \'vv"oko~~i

okreslonej w ust. 1, jednak w vI'ysokosci nie wyzszej niz kv{Ota poniesionych kosztów

I{,Fnlifil{()'~'nlnu('honi"rn('ii/w dwóch transzach2/3:

1) pierwsza transza - w wysokosci 88 330,09 zl (slownie zlotych: osiemdziesiat osiem tysiecy

trzysta trzydziesci 9/100), jednak w wysokosci nie wyzszej niz kwota poniesionych kosztów

kwalifikowalnych operacji w pierwszym etapie;

2) druga transza - w wysokosci 77357,85 zl (slownie zlotych: siedemdziesiat siedem tysiecy

trzysta piecdziesiat siedem 85/1 00), jednak w wysokosci nie wyzszej niz kwota

poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji w drugim etapie;

3) trzecia transza w vl")'sokosci '7l ("lowni0. zlotvch'

jednak VI 'v'I)'sokosci nie 'N)'zszej niz kwota poniesionych kosztów lc.valifikowalnych

nn{'rnl'i i 'F tr7Pl'im i"tnnip'

4) cz,varta transza \V vl)'sokosci '71 (<:lo\,vnip. '7lotvdl'

jednak 'u n ln .I)'so msci nie n " •n') ZSZej '. I
oni"rn('ii m . mz cNota ..(,'7wnrtvm f'!t . " pomesIOnych l .rml0. msztow k'u l'fil

na l co"'aln hn )'C

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

do niniejszego Aneksu.

§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.

2 Kwota nie moze byc wieksza niz to wynika z umowy ramowej.
3 Suma wysokosci transz nie moze przekraczac kwoty przyznanej pomocy, o której mowa w § 4 ust. 1
umowy.
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§4

Aneks wchodzi w zycie z dniem podpisania.

SAMORZAD WOJEWÓDZTWA BENEFICJENT

Czlonek Zarzadu
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Zalacznik do Aneksu nr l
do umowy przyznania pomocy nr 00039-6932-UM0502930/09

6...J"""'''M''1' ."'''AA_ •.•.•.••...•..~'-', •. '-' •••• _ •• "''"'''., •... "1'; ____ .111..

Mierniki rzeczowe
Koszty kwalitikowalne operacii w zl)

Wyszczególnienie zakresu rzeczowego

ogólem
I. etanII. etapIII. etapIV. etap

Ilosc
koszty

w tymogólemw tymogólemwtymogólemw tymogólemw tym

Lp.
(liczba)jedno miary VAT""VAT"""VAT"""VAT"""VAT"""

I
2 345678910II121314

I
Koszty biezace

A"

Koszty administracyjne zwiazane z funkcjonowaniem Biura LGD Fundacii "PRYM"

Wynagrodzenia czlonków Grupy Decyzyjnej zaI""
udzial w wyborze operacii 20\\'Vna!!rodzenie2 640 000,002 640,000,000,000,000,000,00000000

2

PodrÓZe sluzbowe pracowników LGD 67szt.7259,46187,013 928,43100,833331,0386,180,000,000,000,00

Wynagrodzenie specjalisty ds. tinansowo- administracyjno-osobowych (1/2 etatu) wraz z3
narzutami pracodawcy 12miesiac32 672,880,0016336,440,0016 336,44 0,000,000,000,000,00

Wynagrodzenie Kierownika Biura (3/4 etatu) 4
wraz z narzutami pracodawcy 12miesiac64 564 440,0032 282,220,0032 282,22 0,000,000,000,000,00

5

Koszty utrzymania pomieszczen biurO\\'Vch 12miesiac6015,600,003 007,800,003 007,800,000,000,000,000,00

6

Oplaty zwiazane z prowadzeniem biura 12miesiac5 124,00920,283 000,36537,332 123,64382,950,000,000,000,00

7

Konserwacia i naprawa sprzetu biurowego 2uslu!!a219,6039601098019,80109,8019,800,000,000,000,00

8

Materialy eksploatacvjne do sprzetu biurowe!!o 6szt.3 205,98578,12I 600,00288,52l 605,98289,600,000,000,000,00

9

Materialy biurowe 2komplet3416,00616,00I 687 00304,21I 729,00311,790,000,000,000,00

Suma I.A

125 117,962341,0164 592,05I 250,6960525,91I 090,320,000,000,000,00

Suma kosztów biezacych (I)
125 117.962341,0164 592,05I 250,6960 525,91I 090,320000,000,000,00

II
Koszty zwiazane z nabywaniem umiejetnosci i aktvwizacia

A"

Prowadzenie kampanii informacyjnei o: obszarze obietym LSR, realizacii LSR oraz dzialalnosci LGD Fundacii "PRYM"

I""

Stoly na stoisko informacyjne 4szt.678,32122,32678,32122,320,000,000,000,000,000,00

2

Stojaki na materialy informacyjne 2szt.634,40114,40634,40114,400,000,000,000,000,000,00

3

Wydrukowanie ulotek informacyjnych IkomnletI 864,00336,13I 864,00336,130,000,000,000,000,000,00

4

Wykonanie tablic informacyinych 5szt.I 220,00220,00I 220,00220,000,000,000,000,000,000,00

Wynagrodzenie specjalisty ds. informacji i kontaktów z mediami \\Taz z narzutami5
pracodawcy 12miesiac29 953,260,0014341,320,0015611,94 0,000,000,000,000,00

6

Podróze sluzbowe specialisty ds. informacii OO0,000,000,000,000000,000,000,000,000,00

Suma II.A

34349,98792,8518 738,04792,8515611,940,000,000,000,000,00



\. )

B*

1**

° 00

0,00C* l 220,00

220,000,000,00l 220,00220,000,000,000,000,00

Suma II.C

l 220,00220,000,000,00l 220 00220,000,000,000,000,00

40 569,98

1012,8523 738,04792,8516831,94220,000,000,000,000,00

III
165687,943 353,8688 330,092043,5477 357,851310,320,000,000,000,00

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