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Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Panem Markiem Sawickim, wykonuj4cym zadania
SekretariatuCentralnegoKrajowej Sieci Obszar6w Wiejskich, zwanym dalej ,,Ministrem",
a

FundacjqProgram6wPomocydla Rolnictwa FAPA, ul. Wsp6lna30, 00-930Warszawa,
wpisanqdo KrajowegoRejestruS4dowegoprowadzonego
przez S4d Rejonowydla m. st.
Warszawyw Warszawie,XII Wydzial Gospodarczy
KrajowegoRejestruS4dowegopod
numerem0000033110,
NIP 526-00-08-515,
Regon011562867,
zwanqdalej ,,Fundacj4",
reprezentowan4przez Pana Zdzislawa Gajewskiego
Przemyslawa
Litwiniuka- DyrektoraFundacji,

Czlonka Zarzqdu oraz Pana

o nastppujqcejtreici:

s1.
W umowie zawartel w dniu 6 pa2dziernlka2011 r. pomiEdzy Ministrem Rolnictwa i Rozwoju
Wsi, Panem Markiem Sawickim, wykonujqcym zadania Sekretariatu Centralnego Krajowej
Sieci Obszar6wWiejskich, a Fundacj4Program6wPomocy dla Rolnictwa FAPA, wprowadza
siq nastqpuj4cezmiany:
1) w $ 7 ust.2 otrzymujebrzmienie:
,,2. Fundacjaorganizujewsp6lpracqSekretariatuCentralnegoz krajowymi sieciami rozwoju
obszar6wwiejskich innych paristwczlonkowskichUnii Europejskieji innymi podmiotami.";
2) w $ 16 ust. 4 otrzymujebrzmienie:
,,4. Ministerstwo zaakceptujenotq obci4zeniow4 o kt6rej mowa w ust. 3, w terminie 14 dni
od dnia jej otrzymania.";
3) w zalqcznikudo umowy:

-'f)

a) ust.1 otrzymujebrzmienie:
,,1. Fundacjaprowadzinab6rwniosk6wna projekty realizowanew ramachplanu dzialania.
Nab6r wniosk6w mohe by6 oglaszanyz podzialemna poszczeg6lnedzialaria zawartew
planie dzialania.Fundacjamozeokreslidlimit Srodk6wfinanso!\rychdostEpnychw ramach
tych dzialah.Nab6r trwa 14 dni. Ogloszenieo naborzewniosk6wpublikowanejest na portalu
co najmniejna 14dni przedrozpoczEciem
naboru.,,,
b) ust.5 otrzymujebrzmienie:
,,5. Fundacja,na podstawieuchwaly komisji, sporzqdzilistE projekt6w przyjgtychdo
realizacji.",
c) w ust.6 zdaniedrugieotrzymujebrzmienie:
,,Projekttaki jest przyjmowanydo realizacjii nie podlegapostanowieniom
niniejszych
wytycznychw zakresieust. l-5.",
d) po ust.6 dodajesiqust.6aw brzmieniu:
,,6a' Minister informuje Fundacjg o planowanychi poniesionychkosztach delegacji
sluZbowychpracownik6wMinisterstwai kosztachinnychos6b,w zwiqzkuz ichudzial3mw
rcalizaqi planu dzialania.FundacjauwzglEdniaw budzecieplanu dzialaniawysokoSdtych
koszt6w.".

$2.
Aneks sporz4dzonow dw6ch jednobrzmi4cychegzemplaruach,
po jednym dla ka1dejze
stron.

s3.
Aneks wchodzi w Zycie z dniem zawarcia.
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