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A-1/358 

 

ANEKS NR 2 

DO UMOWY  NR 00005-6933-UM0310012/15 

Z DNIA 18 MAJA 2016 ROKU 

 

zawarty w dniu  …………………2018 r. w  Lublinie 

pomiędzy : 

instytucją wdrażającą   z siedzibą w Lublinie, 20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4  

reprezentowanym przez: 

1) Edmunda Bożeńskiego – Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2) Mateusza Winiarskiego – Zastępcę Dyrektora Departamentu Programów Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 

a 

Lokalną Grupą Działania „Ziemia Biłgorajska” 

z siedzibą w Biłgoraju, 23 – 400 Biłgoraj, przy ul. Sikorskiego 12/42, 

NIP 9182115273, 

KRS 0000309748, 

reprezentowaną przez: 

1) Marzena Mroczkowska – Prezes Stowarzyszenia; 

 

Na podstawie umowy 00005-6933-UM0310012/15 z dnia 18 maja 2016 roku oraz ustawy z dnia 

20 lutego 2015  r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014 -2020  (Dz. U. z 2017 r., poz.562), Strony postanawiają, co następuje: 

 

§ 1 

 

W powołanej na wstępie Umowie wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Rozdział V załącznika nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do 

aneksu 
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2. Tabela „Matryca celów i wskaźników LSR” z załącznika nr 1 do umowy ramowej otrzymuje 

brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do aneksu. 

3. Rozdział VII załącznika nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do 

aneksu. 

4. Rozdział VIII załącznika nr 1 do umowy otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do 

aneksu. 

5. Tabela „Plan działania” z załącznika nr 1 do umowy ramowej otrzymuje brzmienie zgodne z 

załącznikiem nr 5 do aneksu. 

6. Tabela „2. Działania komunikacyjna ich główni adresaci, środki przekazu odpowiadające 

działania oraz wskaźniki realizacji działań komunikacyjnych” z załącznika nr 1 do umowy 

ramowej otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do aneksu. 

 

§ 2 

 

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

 

Aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których po jednym otrzymuje 

LGD i podmiot wdrażający.  

 

§ 4 

 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

PODMIOT WDRAŻAJĄCY                                              LGD 

 

 

1) ...................................................................................... 
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2) ......................................................................................   

                

 

 

 


