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Realizacja LSR

Informuję, iż UMWM dokonuje wszelkich starań by utrzymać tempo oceny

wniosków pomimo stanu epidemii. Na obecnym etapie nie występują

opóźnienia w ocenie wniosków. Niemniej jednak, by zapewnić dalsze

sprawne działanie UMWM istnieje konieczność ponownego

limitowania wpływających wniosków w ramach naborów na etapie

uzgodnień z UMWM. Limitowanie wniosków pozwoli na uniknięcie

kumulacji wpływających wniosków, jaka nastąpiła na przełomie czerwca

i lipca br., tym samym pozwoli na ocenę wniosków bez zbędnych

opóźnień.

Obecnie uzgadniamy terminy naborów tak, aby wnioski wpływały do

UMWM po ocenie LGD nie wcześniej niż przełom 2020/2021.



Realizacja 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 obowiązuje na terenie UMWM bezwzględny zakaz

poruszania się klientów zewnętrznych.

W lokalizacji Wielicka 72B został zamknięty dziennik podawczy, nie ma

więc możliwości złożenia dokumentów bezpośrednio w ww. lokalizacji.

Wszelka korespondencja powinna być wysyłana na adres Wielicka
72A 30-552 Kraków. Dokumentacje z oceny i wyboru wniosków należy

również wysłać pocztą lub kurierem na ww. adres.

W lokalizacji Racławicka 56 została wystawiona na zewnątrz budynku urna

wrzutowa na korespondencję.



Stan epidemii, kontakt z klientem

Wszelkie sprawy należy załatwiać z pracownikami UMWM telefonicznie

lub mailowo.

Wykluczona jest realizacja wyjazdów służbowych/ delegacji Pracowników

UMWM do powiatów z największym przyrostem zakażeń znajdujących się

w tzw. strefie czerwonej bądź żółtej. Delegacje do pozostałych miejsc

ograniczone są wyłącznie do tych pilnych i przy użyciu środków

ostrożności określonych przez służby BHP.

O ewentualnych dalszych zmianach funkcjonowania UMWM będą

Państwo informowani na bieżąco.



Podpisywanie umów i aneksów z wnioskodawcami

Umowy są podpisywane systematycznie o czym wnioskodawcy będą

indywidualnie informowani.

Aneksy do Państwa umów ramowych są do Państwa wysyłane drogą

pocztową.

Podczas podpisywania umów należy przestrzegać wszystkich

obowiązujących zasad bezpieczeństwa w związku z obowiązującym

stanem epidemii (maseczki). Proszę o informowanie wnioskodawców,

beneficjentów o zasadach obowiązujących na terenie UMWM.



Nowa perspektywa finansowa

Trwają intensywne prace nad przygotowaniem nowej perspektywy

finansowej 2021-2027.

W ramach wdrażania nowej perspektywy planowany jest dwuletni okres
przejściowy.
Przewiduje się, że na ww. okres przeznaczona zostanie 1/7 środków

przewidzianych na wdrażanie nowej perspektywy finansowej.

30 czerwca 2020 roku w ramach trilogu Rada UE i Parlament Europejski

uzgodniły przepisy przejściowe. Nie osiagnięto jednak jeszcze orozumienia

z KE.

Uzgodnienie dotyczy:

 Art. 1 – długość okresu przejściowego do 31 grudnia 2022 roku;

 Art. 1 – automatyczne wydłużenie programów rozwoju obszarów

wiejskich na lata 2014-2020 o 2 lata;

 Art. 3 – wykorzystanie alokacji z roku 2021 i 2022 na zasadach
określonych w rozporządzeniu 1305/2013;



Nowa perspektywa finansowa

Aneks I do projektu rozporządzenia - kwota alokacji dla Polski na
rok 2021 – 1 317 890 530 euro ;

Aneks I – podział alokacji z 2022 roku dla poszczególnych krajów –

po zakończeniu prac nad WRF i osiągnieciu porozumienia z KE.

Prezydencja niemiecka przewiduje zakończenie prac nad przepisami
przejściowymi i publikację rozporządzenia w październiku 2020 roku.

W konkluzjach ze szczytu Rady Europejskiej wskazano, że okres

przejściowy dla WPR powinien trwać do końca 2022 r.



Dziękuję za uwagę
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