
Aneks nr 3

do umowy o warunkach i sposobie reaIizacji strategii rozwoju Iokalnego

kierowanego przez spoIecznoS6 nr SZ-IV-R.433.2.2016 z dnia 19 maja 2016 r.

ZaWarty W dniu強電(紛沈43/　　　　　2019 r. w Toruniu

POmiQdzy

Woj ew6dztwem Kuj awsko-Pomorskim

Z Siedzibaw Toruniu, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruh

reprezentowanym przez Zarzad WQjew6dztwa, W imieniu kt6rego dziala:

Bartosz Szymahski　-　Dyrektor WydziaIu Koordynacji RLKS, dziaIajacy

na podstawie upowaznienia udzieIonego uchwala nr ll/462/17 Zarz軸u Wojew6dztwa

Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upowa互nienia pracownik6w

Urzedu MarszaIkowskiego Wojew6dztwa Kujawsko-Pomors嶋ego w Toruniu do

SkIadania oSwiadczeh woIi zwiazanych z prowadzeniem bie砕eej dziaIaInoSci

Wojew6dztwa’Zmienion雀uChwala nr 2/49/19 Zarz如u Wojew6dztwa Kujawsko-

Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2019 r.

ZWanym dal匂”Zarz雀dem Wojew6dztwa,,,

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Dzia霊ania InowrocIaw,

Z Siedziba w InowrocIawiu, uI. Kr6Iowej Jadwigi 15, 88-100 InowrocIaw,

NIP　5562760925,

KRS OOOO583354,

rePreZentOWanym PrZeZ :

KaroIa Szymona Legumina - Prezesa Zarzqdu Stowarryszenia LokaInej Grupy

DziaIania InowrocIaw

ZWanym dal句”LGD,,,

- raZem ZWanymi dal匂”Stronami,,, O naSt紗ujapかre§ci:



§1.

W umowie o warunkach i sposobie realizaqji strategii rozw匂u lokalnego kierowanego

PrZeZ SPOlecznoS6 m SZ-IV-R.433.2.2016 z dnia 19 m勾a 2016 roku, ZaWa両pomiQdzy

Zarzadem WQjew6dztwa a LGD, WProWadza sie nastepujape zmiany:

1) w § 1 pkt 6 otrzymujebrzmienie:

”6) RODO - roZPOrZ社zenie Parlamentu Europ句skiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia

27　kwietnia　2016　r. w sprawie ochrony os6b　宜zycznych w zwiazku

Z PrZetWarZaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46伸E (og6lne rozporz雀dzenie o ochronie

danych) (Dz. Urz. UE L l19 z O4.05.2016, Str. 1, Z P6Zn. zm.);”;

2) w § 5wust. 1 wpkt21it.cotrzym可ebrzmienie:

”C) zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentaqii zwi呼anQj

z wyborem operaqji lub grantobiorc6wl, ZgOdnie z przepisami RODO;”;

3)　w§8:

a)wust.1:

一Pkt l otrzymuje brzmienie:

”1) nie osiagnie co n牛imniej:

a) 40% poziomu kaZdego ze wskaZnik6w produktu oraz

b) 60% Sredniego poziomu realizaqji wszystkich wskaZnik6w produktu

Obliczonego jako stosunek suny poziom6w realiza専　kaZdego

Ze WSkaZnik6w produktu do liczby wskaZnik6w produktu, PrZy CZym do

Wyliczenia　紅edniego poziomu realiza串　wszystkich wskaZnik6w

produktu poziom wskaZnik6w przewyzsz劉apy WartO§6 1 00% przy〕mue

SiQjako poziom lOO%

葛kt6re zostaly przewidziane do realiza串w LSR w latach 2016 - 2018,

aw przypadku, gdy LSR przewiduje　丘nansowanie operaql WranaCh RPO,

dodatkowo nie oslagnle W ramaCh LSR 85% wartofoi wskaZnik6w prodcktu

ujQtych w Ranach Wykonania Osi l 13, PrZeWidzianej do osi鍵niQCia do kohca

201 8 roku lub”,

- CZQ§6 wsp61na otrzymuje brzmienie:

- kwota okre釘ona w § 4 ust. 1 unowy w ramach danego funduszu ulega

ObniZeniu o lO %.”,

b) w ust. 2 w czQfoi wsp6lnej wyraz ”Programu” zast紗uje siQ WyraZem ”funduszu”,

C) w ust. 3 w czQ§ci wsp61nQj:



ー　WyraZ ”Programu” zastepuje siQ WyraZem ”funduszu",

-　WyraZ ”20%” zast紗可e siQ WyraZem ”60%",

-　PO WyraZie ”LGD” dodqje sie odnoinik m 5 w brzmieniu:

”5 MetodoIogia podwyZszenia kwoty Srodk6w w ramach danego funduszu

ZOStanie ustalona przez Instyturj Q Zarzadzed apを’,

d) dod勾e siQ uSt. 7 w brzmieniu:

”7. Przy ustalaniu poziomu wskaZnik6w i poziomu wykorzystania §rodk6w

finansowych przeznaczonych na wsparcie realiza串operaql W ramaCh PROW

OraZ RPO zgodnie z ust. 1-3, bQd年brane pod uwagQ Wylapznie operaqie

finansowane ze stodk6w okre釦onych w § 4 ust. 1, Z tym Ze nie dotyczy to

WSkaZnik6w produktu ujQtyCh w Ramach Wykonania RPO,”;

4) w § 10wust. 3 dodejesiQPkt6wbrzmieniu:

”6) zmiejszenie Srodk6w finansowych przeznaczonych na wsparcie realizaQji operaQji

W ranaCh PROW zaplanowanych do finansowania realiza串przedsiQWZiQ6

OkreSIonych w LSR, kt6re sa finansowane lub wsp6描nansowane ze §rodk6w

Wynikd彊pych z podwy2SZenia, O kt6rym mowa w § 8 ust. 3.”.

§2.

Aneks zostal sporzadzony w dw6ch jednobrzmi年cych egzemplarzach - PO jednym

egzemplarzu dla kaZd匂ze Stron.

§3.

Aneks obowiaz巾e od dnia zawarcia.
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