
Aneks nr 10/2019 

do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność  nr 00006-6933-UM0810010/15 z dnia 01 czerwca 2016 r. 

zawarty w dniu ...4A.. 	 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 

Opolskiego w Opolu 

pomiędzy 

Województwem Opolskim 

z siedzibą  w Opolu, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, 

reprezentowanym przez Zarząd Województwa, w imieniu którego działają: 

.......  \C9k.0(  	— Wicemarszałek Województwa Opolskiego; 

	 ~5VA:w) ect)covi 	— Członek Zarządu Województwa Opolskiego; 

zwanym dalej „Zarządem Województwa", 

a 

Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, 

z siedzibą  w Pokoju, przy ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój, 

NIP 7521410218, 

numer 1CRS 0000263006, 

reprezentowanym przez: 

ykdt.vi  kW- /cit g 	fte  

Y9rk.9.N..M.v.h~ 	kyoRicc, Zaiwd« 	 

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 00006-6933-UM0810010/15 z dnia 01 czerwca 2016 r., zawartej 

pomiędzy Zarządem Województwa a LGD, wprowadza się  następujące zmiany: 

w § 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) RODO — rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 

27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 

danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.);"; 

w § 5 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) zagwarantowanie bezpiecznego przechowywania dokumentacji związanej 

z wyborem operacji lub grantobiorcówl, zgodnie z przepisami RODO;"; 

w § 8: 

a) w ust. 1: 

— pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) nie osiągnie co najmniej: 

40% poziomu każdego ze wskaźników produktu oraz 

60% średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników produktu 

obliczonego jako stosunek sumy poziomów realizacji każdego 

ze wskaźników produktu do liczby wskaźników produktu, przy czym do 

wyliczenia średniego poziomu realizacji wszystkich wskaźników 

produktu poziom wskaźników przewyższający wartość  100% przyjmuje 

się  jako poziom 100% 

— które zostały przewidziane do realizacji w LSR w latach 2016 — 2018, 

a w przypadku, gdy LSR przewiduje finansowanie operacji w ramach RPO, 

dodatkowo nie osiągnie w ramach LSR 85% wartości wskaźników produktu 

ujętych w Ramach Wykonania Osi 	 3, przewidzianej do 

osiągnięcia do końca 2018 roku lub", 

— część  wspólna otrzymuje brzmienie: 

„— kwota określona w § 4 ust. 1 umowy w ramach danego funduszu ulega 

obniżeniu o 10 %.", 

b) w ust. 2 w części wspólnej wyraz „programu" zastępuje się  wyrazem „funduszu", 

c) w ust. 3 w części wspólnej: 



—3- 

wyraz „programu" zastępuje się  wyrazem „funduszu", 

wyraz „20%" zastępuje się  wyrazem „60%", 

po wyrazie „LGD" dodaje się  odnośnik nr 5 w brzmieniu: 

„5  Metodologia podwyższenia kwoty środków w ramach danego funduszu 

zostanie ustalona przez Instytucję  Zarządzającą", 

d) dodaje się  ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Przy ustalaniu poziomu wskaźników i poziomu wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji w ramach PROW 

oraz RPO zgodnie z ust. 1-3, będą  brane pod uwagę  wyłącznie operacje 

finansowane ze środków określonych w § 4 ust. 1, z tym że nie dotyczy to 

wskaźników produktu ujętych w Ramach Wykonania RPO,"; 

4) 	w § 10 w ust. 3 dodaje się  pkt 6 w brzmieniu: 

„6) zmniejszenie środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji operacji 

w ramach PROW zaplanowanych do finansowania realizacji przedsięwzięć  

określonych w LSR, które są  finansowane lub współfinansowane ze środków 

wynikających z podwyższenia, o którym mowa w § 8 ust. 3.". 

*2. 

Aneks został  sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - po jednym 

egzemplarzu dla każdej ze Stron. 

§3. 

Aneks obowiązuje od dnia zawarcia. TOWARZYSZENIE 
Lokalna Grupa Działania 

Stobrauraki Zielony Szlak 
46-034 Pokój , ul. Sienkiewicza 8 
H1P7521410218 REGON 160104422 
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