
 

Aneks nr 12 
do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność nr 00011-6933-UM0310004/15 z dnia 18.05.2016r. 
zawarty w dniu 05.11.2021r. w Lublinie 

pomiędzy 

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

reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: 

1) Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego; 

2) Ewa Szałachwiej – Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich; 

zwanym dalej „Zarządem Województwa”, 

a 

Stowarzyszeniem „Poleska Dolina Bugu” 
z siedzibą w Okunince, 

Okuninka XIII-1, 22-200 Włodawa, 

NIP 5651479443, 

numer KRS 0000252694, 

reprezentowanym przez: 

1) Magdalenę Oniszczuk – Prezesa Zarządu; 

2) Teresę Beatę Paszkiewicz – Skarbnika; 

zwanym dalej „LGD”, 

– razem zwanymi dalej „Stronami”, o następującej treści: 

§ 1. 

W umowie o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność nr 00011-6933-UM0310004/15 z dnia 18.05.2016r, zawartej pomiędzy 

Zarządem Województwa a LGD, wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

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

„1) PROW ustala się na: 2 183 500, 00 euro (słownie euro: dwa miliony sto 

osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset), w tym: 1 389 361, 05 euro (słownie euro: milion trzysta 

osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden i pięć eurocentów) ze środków 

EFRROW, co przy kursie 4 zł/euro stanowi odpowiednio 8 734 000, 00 zł w tym 

5 557 444, 20 zł (słownie złotych: pięć milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy 

czterysta czterdzieści cztery i dwadzieścia groszy)2 ”; 

 

2) §4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wysokość środków finansowych na wsparcie funkcjonowania LGD ustala się na: 

397 895, 00 euro (słownie euro: trzysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset 

dziewięćdziesiąt pięć).”; 



 

3) w § 8 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Jeżeli do dnia 30 czerwca 2023 r. wsparcie na realizację operacji w ramach LSR w 

ramach PROW nie zostanie udzielone w wysokości odpowiadającej 85% wartości  

określonej w § 4 ust. 1 pkt 1, kwota określona w § 4 ust. 1 pkt 1 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 czerwca 2023 r.”; 

 

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

w brzmieniu: 

„7) zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji 

w ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć określonych 

w LSR dotyczących wsparcia na podejmowanie działalności gospodarczej.”; 

 

5) Załącznik nr 1 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do 

niniejszego Aneksu. 

 

§ 2.  

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

 
§ 3.  

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia. 

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA 
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