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Aneks nr       

do Umowy o dofinansowanie mikroprojektu typu A 
nr CZ.11.     /0.0/0.0/16_008/0000      

pn. „     “ 
realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis  

w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska 

(zwany dalej „Aneksem") 

 
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska – Euroregion Glacensis 

 z siedzibą: Panská 1492, 516 01  Rychnov nad Kněžnou 

 reprezentowany przez: Miroslav Wágner, Prezes Euroregionu 

 REGON: 642 246 19 

 Bank: Komerční banka Rychnov nad Kněžnou 

 Nr rachunku : 43-3212530277 / 0100 

waluta rachunku: EUR 

 (zwany dalej „Partnerem FM“) 

 
z jednej strony 
 
i 
 
      

z siedzibą:       

reprezentowany przez:       

REGON:       

NIP:       

Bank:        

Nr rachunku :       

waluta rachunku: EUR 

 (zwany dalej „Partnerem Wiodącym") 

 
z drugiej strony: 

 

zawarli dnia       Umowę o dofinansowanie mikroprojektu realizowanego z Funduszu Mikroprojektów w 
Euroregionie Glacensis (zwana dalej „Umową”), zgodnie z Programem Interreg V-A Republika Czeska – Polska, 
określającym warunki udzielania dofinansowania w ramach Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis. 
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Przedmiotem Umowy jest realizacja mikroprojektu nr CZ.11.     /0.0/0.0/16_008/0000      pn. „     ” z 
Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – 
Polska. 

 

Poniższego dnia, miesiąca i roku Strony zawarły niniejszy Aneks do pierwotnej Umowy o dofinansowanie 
mikroprojektu. 

 

 

 

Art.  1 

Przedmiotem niniejszego Aneksu jest: 

1. Art.      , ust.       Umowy, który zostaje zmieniony/uzupełniony w następujący sposób: 

nowe brzmienie 

 

2. Załącznik nr       Umowy o nazwie „     ”: 

Nowa wersja załącznika dołączona jest do niniejszego Aneksu. 

 

 

Art.  2 

Wszystkie pozostałe postanowienia i załączniki Umowy w obowiązującym brzmieniu (w brzmieniu Aneksów nr 
     ) pozostają bez zmian. 

 

 

Art.  3 

1. Aneks został sporządzony w 2 egzemplarzach w języku czeskim i 2 egzemplarzach w języku polskim, 
spośród których każdy ma moc oryginału. Po 1 egzemplarzu każdej wersji językowej otrzymuje Partner FM a 
po 1 egzemplarzu każdej wersji językowej Partner Wiodący. 

2. W razie niezgodności wersji językowych wiążąca jest czeska wersja językowa. 

3. Nieodłączną część Aneksu stanowią poniższe załączniki: 

Załącznik nr 1: Wniosek o zmianę 

Załącznik nr 2: Szczegółowy budżet mikroprojektu, Identyfikacja rachunku bankowego itp. 

4. Aneks wchodzi w życie i obowiązuje z dniem jego podpisania przez obie Strony, o ile szczególne przepisy 
prawa (w szczególności ustawa nr 340 z 2015 roku w sprawie szczególnych warunków obowiązywania 
niektórych umów, publikowania tych umów i w sprawie rejestru umów (ustawa o rejestrze umów) z 
późniejszymi zmianami) nie stanowią inaczej. 

5. Partner FM oświadcza, że zgodnie z ustawą nr 340 z 2015 r. (ustawa o rejestrze umów) nie ma obowiązku 
zapewnienia upublicznienia zawartego Aneksu w rejestrze umów (patrz wyłączenie wskazane w ustawie o 
rejestrze umów - § 3, ust. 2, lit. I). Jeżeli obowiązek opublikowania Aneksu w rejestrze umów dotyczy drugiej 
strony (Partnera Wiodącego), Partner Wiodący zobowiązany jest do zapewnienia tego upublicznienia w 
rejestrze umów w myśl wskazanej ustawy. 

6. Strony oświadczają, że dokładnie zapoznały się z tekstem Aneksu przed jego podpisaniem, zgadzają się z 
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jego treścią bez zastrzeżeń, że niniejszy Aneks stanowi wyraz ich wolnej i nieprzymuszonej woli, jest 
pozbawiona pomyłek, na dowód czego załączają swoje podpisy.  

 

 

 Rychnov nad Kněžnou, dnia                       dnia       

 

 

 

 

 

 Miroslav Wágner, prezes  

 Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska –  
 Euroregion Glacensis  
(Partner Funduszu Mikroprojektów w Euroregionie Glacensis) (Partner Wiodący) 


