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Aneks do umowy ramowej.

MRiRW pismem z dnia 10 czerwca 2020 roku MRiRW przekazało SWM

formularz aneksu do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR).

Najważniejszym punktem przedmiotowego aneksu jest zniesienie zapisów

dotyczących tzw. II kamienia milowego.

Pozostałe elementy aneksu dotyczą m.in. możliwości przenoszenia

środków z przedsięwzięć, na które dana strategia rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność otrzymała dodatkowe środki w oparciu
o § 8 ust 3 umowy ramowej.

Aneksy do umów zostaną przekazane Państwu na dzisiejszym spotkaniu.

Proszę o niezwłoczne podpisanie aneksów i przekazanie do SWM.



Realizacja LSR.

W związku ze zniesieniem zobowiązań wynikających z tzw. II kamienia

milowego, zwraca się uwagę na dalszą systematyczna realizację LSR.

Należy mieć na uwadze, iż ze względu na liczne przypadki rozwiązywania

umów po stronie beneficjentów, pozostawienia bez rozpatrzenia wniosków

na ocenie A0 oraz odmowy przyznania pomocy na etapie oceny

merytorycznej wniosku, tempo wdrażania nie powinno ulec zmianie. Brak

sankcji związanych z niewykonaniem założeń II kamienia milowego nie

powinien wpłynąć na powyższe.

Proszę o zintensyfikowanie prac związanych z przygotowaniem i realizacją

operacji własnych oraz projektów współpracy.

Stan realizacji (kwoty, wskaźniki) poszczególnych LSR w zakresie

poddziałania 19.2 oraz 19.3, może być brany pod uwagę podczas wyboru

LSR w ramach nowej perspektywy.



Stan epidemii, kontakt z klientem.

W dalszym ciągu - co do zasady - nie ma możliwości samodzielnego
poruszania się klientów zewnętrznych po budynku UMWM. Spotkanie

pracownika z klientem zewnętrznym odbywa się na dzienniku podawczym

w budynku 72B lub jeśli tak zdecyduje pracownik w pokoju pracownika. Na

spotkanie z pracownikiem należy się wcześniej umówić telefonicznie.

Proszę o ograniczenie do minimum spotkań na terenie UMWM. Jeżeli jest

taka możliwość sprawy należy załatwiać telefonicznie lub mailowo.

W przypadku składania dokumentacji z oceny i wyboru wniosków należy

przed złożeniem tych dokumentów, skontaktować się z pracownikiem

w celu weryfikacji ich kompletności.



Stan epidemii, kontakt z klientem.

Na terenie budynku UMWM należy przestrzegać wszystkich

obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym

stanem epidemii (maseczki).

Proszę o informowanie wnioskodawców, beneficjentów o zasadach

obowiązujących na terenie UMWM.



Podpisywanie umów i aneksów z wnioskodawcami.

SWM otrzymał już od ARiMR wszystkie wzory aneksów do umów

realizowanych w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.3. Należy mieć na

uwadze, iż obecnie oprócz obowiązku podpisania wspomnianych aneksów

SWM zaangażowany jest w bieżące podpisywanie umów, które w wyniku

zmian wprowadzanych w przedmiotowych dokumentach zostały okresowo

wstrzymane.

Umowy oraz aneksy o których mowa powyżej będą podpisywane

systematycznie o czym wnioskodawcy będą indywidualnie informowani.

Podczas podpisywania umów, aneksów należy przestrzegać wszystkich

obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym

stanem epidemii (maseczki).



Zmiana rozporządzenia projekty współpracy.

MRiRW nie przedstawiło jeszcze projektu dotyczącego zmiany

rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

pomocy finansowej w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja

działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W związku

z powyższym brak możliwości w chwili obecnej na zwiększanie budżetu w

ramach poddziałania 19.3 do 10%.



Dziękuję za uwagę
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