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Załącznik nr 8 do „Regulaminu uczestnictwa Jednostek Samorządu Terytorialnego z terenu 

województwa lubuskiego w projekcie nr POWR.02.18.00-00-0002/19 pn. „Standardy obsługi 

inwestora w województwie lubuskim" 

 

ANEKS DO UMOWY NR ……………………... Z DNIA ……………………….. r. 
OKREŚLAJĄCEJ ZASADY UDZIAŁU JST W PROJEKCIE REALIZOWANYM NA POSTAWIE UMOWY  

O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NR POWR.02.18.00-00-0002/19 Z DNIA 02.10.2019 r. ZAWARTEJ 
POMIĘDZY WOJEWÓDZTWEM LUBUSKIM A MINISTREM SPRAW WEWNĘTRZNYCH  

I ADMINISTRACJI  
 

zawarty w Zielonej Górze w dniu ………………………………………………………… r. pomiędzy: 

Województwem Lubuskim – Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego, z siedzibą  

w Zielonej Górze przy ul. Podgórna 7, NIP: 973-05-90-332, REGON: 970770089 

reprezentowanym przez: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

przy kontrasygnacie Skarbnika Województwa Lubuskiego – Józefy Chaleckiej,  

zwanym dalej „UMWL”  

a  
…................................................................................................................................................................  

(nazwa jednostki samorządu terytorialnego) 
z siedzibą w …......................................................................, ul. …...............................................  
NIP …......................................................, REGON …...................................................................  
reprezentowaną przez:.  
1) …...................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, pełniona funkcja )  
2) …...................................................................................................................................................  
(imię i nazwisko, pełniona funkcja )  
2) przy kontrasygnacie Skarbnika - …........................................................................................................  
(imię i nazwisko) 

zwaną dalej „JST”, 

zwanymi dalej „Stronami”, 

 

o następującej treści: 

Strony zgodnie oświadczają, że w związku z zakwalifikowaniem JST do udziału w części wdrożeniowej 

projektu „Standardy obsługi inwestora w województwie lubuskim”, zawierają aneks do umowy, 

której przedmiotem jest wdrożenie przez JST wymogów składających się na standardy obsługi 

inwestora zawarte w podręczniku pn. „Standardy obsługi inwestora – podręcznik gminny”, 

stanowiący załącznik nr 17 do Regulaminu Konkursu nr POWR.02.18.00-IP.01-00-004/18 w ramach 

Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 

2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. 

 
§ 1 

W umowie o której mowa powyżej, wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. JST nie ponosi odpłatności z tytułu udziału w działaniach projektowych pod warunkiem 

przestrzegania niniejszej umowy i Regulaminu. Ze środków projektu zostaną pokryte koszty: 

1) szkoleń kadry kierowniczej oraz pracowników urzędu; 

2) doradztwa indywidualnego; 

3) analizy inwestycyjnej JST i lokalnego rynku pracy; 

4) e-booka promocyjno-inwestycyjnego dla JST w 3 językach; 

5) prezentacji potencjału inwestycyjno-gospodarczego JST w 3 językach; 

6) zdjęć terenów inwestycyjnych z dronów; 

7) materiałów dydaktycznych; 

8) noclegów podczas dwudniowych szkoleń; 

9) pełnego wyżywiania podczas szkoleń; 

10) zaświadczeń o uczestnictwie w szkoleniach uczestników projektu; 

11) certyfikatu dla JST na zakończenie udziału w projekcie.” 

 

2) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. JST zobowiązuje się do: 

1) umożliwiania udziału kadry kierowniczej i pracowników urzędu w szkoleniach w ramach 

projektu; 

2) pokrywania z własnych środków kosztów dojazdu do miejsca szkoleń oraz kosztów diet kadry 

kierowniczej i pracowników urzędu biorących udział w szkoleniach; 

3) współpracy z UMWL w zakresie umożliwiającym terminowe, zgodne z harmonogramem 

zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń; 

4) poinformowania UMWL o nieobecności na szkoleniu uczestników projektu na co najmniej 

trzy dni przed planowanym terminem szkolenia; 

5) współpracy z pracownikami UMWL przy wdrażaniu lub zmodernizowaniu standardów obsługi 

inwestora w JST; 

6) przekazywania wszelkich informacji i dokumentów, które okażą się niezbędne do realizacji 

doradztwa indywidualnego; 

7) wdrożenia standardów obsługi inwestora zawartych w podręczniku pn. „Standardy obsługi 

inwestora – podręcznik gminny” w okresie realizacji projektu.” 

 
§ 2 

Pozostałe postanowienia umowy pozostaję bez zmian. 

 

§ 3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej  

ze stron. 

§ 4 

Niniejszy Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia. 

 

 

……………………………………………………………………….. 
UMWL 

……………………………………………………………………….. 
JST 
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