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ANEKS NR 3
DO UMOWY NR 00013-6936-UMl020014/20

Z DNIA 7 GRUDNIA 2020 r.

, ' [lx
zawarty w dniu ......

' wlźałymstnku

pomiędzy: Wujewód wem Podlaskim z s 4 w Białymstoku, ul l&irdynala Stefana
Wyszyns'klego [, 15-888 Białystok. reprezentowanym przez:

a Stowarzyszeniem „Sąsiedzi”
z siedzibą w Łomży, ul, Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża,
NIP 7182094185
REGON 200250009
KRS 0000320763
legitymującego się dowodem osobistym ..
zwanym dalej Ałerieiiefeatem / 'IGD” reprezentowanym(-ą) pr7e7

2) ”
Stowarzyszeniem - Lokalna Grupa Dzialania „Szlak Tatarski”
z siedzibą w Sokółce, ul. Grodzieńska ], 16-100 Sokółka,
NIP 5451778715
REGON 200150526
KRS 0000280690
legitymującego się dowodem osobistym
zwanym(›ą) dalej :Beneł-iej-ememifIGD

2)

Na podstawie umowy 00013-6936-UM1020014/20 z dnia 07.12.2020 r. oraz ustawy z dnia
20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów w'ie'skich z udziałem srodkow Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu RozwojuObszarów
Wiejskich na lata 2014 -202() (Dz. U. z 2021 r. poz. 182. z pózn. zm.). |a takze w związku z treścią
rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 3020 r. w sprawie szczegółowych
warunków i trybu przyznawania oraz wyplaty pomocy Finansowej w ramach niektorych działań i
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poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zwiazku z
lakazeniami wirusem SARS-('oVZ (Dz. U. poz. 1 1%. z póżn. zm.).]"

'
_. co następuje:Strony postanaw

; 1

W przywołanej na wstępie Umowie wprowadza sie nastepujace zmiany:

1) Q4 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 otrzymuje brzmienie:

]. Beneticjentom zostaje przyznana na podstawie zlozonego wniosku o przyznanie pomocy oraz
na warunkach określonych w ustawie. przepisach. o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy oraz
pr e isach rozporządzenia. pomoc w wysokości 162 131,00 zl (slownie zlotych: sto
sz dziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści jeden zlote zero groszy), w tym:
]) Benetiejentowi nr 1 Stowarzyszenie „Sąsiedzi” w kwocie 94 931,00 zl (slownie zlotych:
dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści jeden zlotych zero groszy).

2) Benelicjentowi nr 2 Stowarzyszenie _ Lokalna Grupa Dzialania „Szlak Tatarski”
w kwocie 67 200,00 zl (slownie złotych: sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście zlotych
zero groszy),

@ 2

Pozostale warunki Umowy nie ulegają zmianie.

SS

Aneks został sporządzony W trzech jednobrzmiących egzemplarzach z których
jeden otrzymuje Beneficjent. a dwa otrzymuje podmiot wdrażający/ARiM-R'.

@ 4
Aneks obowiązuje od dniajego podpisania.
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' Niepotrzebne usunac
' Usunąć. jezeli wniosek o zmiane umowy nie dotyczy przy padków i dzialari podd7ialat't, dla któlych uyduno
przywolanc rozporzadzenie.

Usunąć zbedny akapit
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