
 
 

str. 1 
 

ANEKS NR 1 

Do umowy o powierzenie grantu nr 5/FWI-C19/2021/859/UPG/1914 z dnia 05.10.2021 r.,      
(zwanej dalej „Umową”) 

 

 zawarty w Toruniu w dniu 24.03.2022 r. pomiędzy Stronami: 

 

Toruńską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu przy ul. Włocławskiej 167, 87 100 
Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sadzie Rejonowym VII 
Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000066071, NIP 9560015177, Regon: 870300040, kapitał zakładowy 
33 290 000 PLN opłacony w całości, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art.4 pkt 
6 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 935 z późn. zm.) 

 

reprezentowaną przez: 

 

Joannę Kapelaty - Pełnomocnika Zarządu 

 

jako „Grantodawcą”  

 

a 

 
 
AGENCJA ARTYSTYCZNA "HORYZONT" RADOSŁAW ZAWADZKI 
85-796 BYDGOSZCZ 
FRYDRYCHA 10 
NIP: 5542206226 
 

 

jako „Grantobiorcą", 
 

 

reprezentowanym/reprezentowaną przez  

 

na podstawie ………… z dnia …………. 
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IIZ4-FE-1.5.3 

 

§1 
1. W  § 4 Umowy ustęp  1 otrzymuje następujące brzmienie:  

 
„1.Całkowita wartość Projektu wynosi nie więcej niż 26 806,98 PLN (słownie: dwadzieścia sześć 
tysięcy osiemset sześć i 98/100 PLN)”. 
 

2. W § 4 Umowy ustęp  2 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
„2. Całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych Projektu, wynikających z wniosku o powierzenie 
grantu, wynosi 26 806,98 PLN (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy osiemset sześć i 98/100 PLN) i 
obejmuje dofinansowanie (grant) w kwocie 25 466,63 PLN (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy 
czterysta sześćdziesiąt sześć i 63/100 PLN)”. 
 
w ramach schematu 1 - Wsparcie przedsiębiorców na dywersyfikację działalności poprzez 
wprowadzenie nowych produktów/usług lub wprowadzenie nowej metody produkcji/świadczenia 
usług dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19  25 466,63 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć i 63/100 PLN) ,co stanowi nie więcej niż 95% kwoty całkowitych 
wydatków kwalifikowanych Projektu, 
 
3. W § 4 Umowy ustęp  5 otrzymuje następujące brzmienie: 
 
. „5. Grantobiorca zobowiązuje się do wydatkowania na realizację Projektu wkładu własnego w 
wysokości 1 340,35 PLN (słownie: tysiąc trzysta czterdzieści i 35/100 PLN), co stanowi nie mniej niż: 

1) 5% kwoty wydatków kwalifikowalnych w ramach Schematu 1.”. 
 
4. W § 5 Umowy ustęp  1 otrzymuje następujące brzmienie: 

 
Po spełnieniu warunków wynikających z Umowy oraz Regulaminu Grantodawca zobowiązuje się 
udzielić Grantobiorcy wsparcia na realizację Projektu w ramach: 
a) Pomocy publicznej do maksymalnej wysokości 25 466,63 PLN (słownie: dwadzieścia pięć 
tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć i 63/100 PLN) nieprzekraczającej 95% kwoty wydatków 
kwalifikowalnych poniesionych w toku realizacji Projektu. Całość ww. wsparcia w ramach grantu 
stanowią środki z RPO WK-P 2014-2020 pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. 

§2 

Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie. 

§3 

Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 

 

 

 

 

§4 
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IIZ4-FE-1.5.3 

 

Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

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

Podpis osoby/osób upoważnionych do reprezentowania      Podpis osoby/osób upoważnionych do 
reprezentowania  Grantodawcy     Grantobiorcy 

 

 


