
ANEKS NR 5
DOUMOWNR

000ll-6933-UM071002l/16
Z DNIA 17.05.2016 r.

zawarty w dniu

pomiędzy :

`2  8    .06-  2019

r. w Warszawie

Samorządem Województwa Mazowieckiego z siedzibą w Warszawie, 03-719 Warszawa,

ul. Jagiellońska nr 26,

reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają:

1)   Kazimieiz  Porębski  -  Zastępca  Dyrektora  Departamentu  Rolnictwa  i  Rozwoju
Obszarów Wiej skich

2)   Daniel Łaga - Zastępca Dyrektora Departamentu Ro]nictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich

a

Stowarzyszeniem Lokalną Grupą Dzialania „Sierpeckie Partnerstwo"

z siedzibą w Sierpcu, u]. Kopernika 9, 09-200 Sierpc

NIP: 7761669370,

numer KRS: 0000313759„

zwanym(-ą) dalej „LGD" reprezentowanym(-ą) przez:

1)   Jaroslawa perzyńskiego -Prezesa zarządu

2)   Dariusza Franczaka -Skarbnika

Na podstawie art.  14 ust.4 pkt.7 ustawy z dnia 20 lutego 2015  r.  o rozwoju lokalnym z udziałem

lokalnej  społeczności (Dz.  U.  2018.140 j.t.  z późn.  zm.) oraz  §  10 umowy o warunkach i sposobie

realizacji     strategii     rozwoju     lokalnego     kierowanego     przez     społeczność     nr    00011-6933-

UM0710021/16 z dnia 17 maja 2016r. ,

Strony postanawiają, co następuje:
§1

W powołanej na wstępie Umowie wprowadza się następujące zmiany:

1.     §  4 ust.1  pkt  1  otrzymuje brzmienie:  „Wysokość  środków finansowych na wsparcie realizacji
operacji w ramach LSR w ramach:

1)    PROW ustala się na:  1942 500,00 euro (słownie euro: jeden milion dziewięćset czterdzieści
dwa tysiące pięćset złotych i 00/100), w tym:  1236 012,75 euro (słownie euro: jeden milion
dwieście  trzydzieści  sześć  tysięcy  dwanaście  złotych  i  75/100)  ze środków  EFRROW,  co

przy  kusie   4   zł/euo   stanowi   odpowiednio   7 770 000,00  zl  (słownie  złotych:   siedem



milionów   siedemset   siedemdziesiąt  tysięcy   złotych   i   00/100),   w  tym   4 944 051,00   zl
(słownie  złotych:  cztery  miliony  dziewięćset  czterdzieści  cztery  tysiące  pięćdziesiąt jeden
Złotych i OO/i oo)2»;

2.    Załącznik nr 1  do umowy „LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej" otrzymuje
brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego Aneksu;

3.    Załącznik nr 2 do umowy „Hamonogram naborów wniosków o udzielenie wsparcia na
wdrażanie  operacji  w  ramach  LSR"  otrzymuje  brzmienie  określone  w  załączniku  nr  2  do
niniej szego Aneksu.

§2

Pozostałe wanmki Umowy nie ulegają zmianie.

§3

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach -po jednym  egzemplarzu dla

każdej ze Stron.

§4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄD WOJEWODZTWA

2 Skreślić punkt jeżeli nie dotyczy

LGD
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