Komunikat dotyczący naborów
nr 14/2019, 15/2019, 1/2020 w
ramach
Działania
9.1
Rewitalizacja społeczna i
kształtowanie
kapitału
społecznego – obowiązujący od
18.03.2020 r. tj. od dnia
opublikowania.
Lokalna Grupa Działania informuje, iż decyzją Instytucji
Zarządzającej zmianie uległ minimalny zakres umowy o
dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków EFS,
realizowanego przez podmiot inny niż LGD oraz załącznik nr 1
do umowy tj. Ogólne warunki umowy o dofinansowanie projektów
ze środków EFS w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (dalej OWU).
1) Zmiana wzoru umowy o dofinansowanie projektów z EFS dotyczy
wprowadzenia ograniczenia w ponoszeniu wydatków w terminie 30
dni po zakończeniu realizacji Projektu dla projektów, których
okres realizacji kończy się w grudniu 2023 r.
2) Zapisy OWU zmianie uległy w następującym zakresie: doprecyzowanie informacji w zakresie aktualizacji harmonogramu
płatności przed upływem okresu rozliczeniowego, którego
aktualizacja dotyczy, -wprowadzenie zapisu, zgodnie z którym
beneficjent może być zobowiązany do przedłożenia kopii
dokumentów księgowych uczestników projektu, -doprecyzowanie
zapisów dotyczących nieprawidłowości (§ 9),
3) Zmiana Porozumienia w sprawie przetwarzania danych
osobowych dotyczy aktualizacji w załączniku nr 6, tj.

Oświadczeniu uczestnika/osoby biorącej udział w realizacji
projektu, danych administratora oraz inspektora ochrony danych
osobowych
przetwarzanych
w
Centralnym
systemie
teleinformatycznym
wspierającym
realizację
programów
operacyjnych. Zmiana związana jest ze zmianą nazwy
ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego.
Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany są związane z uchwałą Zarządu
Województwa Podlaskiego Nr 108/1759/2020 z dnia 11.03.2020r.
zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia Instrukcji
Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Nowy
wzór umowy o dofinansowanie projektu ze środków EFS oraz
załączników obowiązuje od dnia podjęcia uchwały przez Zarząd
Województwa Podlaskiego, tj. od 11 marca 2020 r.

Wzór umowy podmioty inne niż LGD ZMIANA
skan komunikatu RLKS 17 03 2020

Komunikat
biura LGD

dotyczący

pracy

Szanowni Państwo,
w związku z zaistniałą sytuacją dotyczącą zagrożenia
epidemiologicznego koronawirusem SARS-CoV-2 i koniecznością
zapobiegania rozprzestrzenianiu się tej choroby informujemy,
iż biuro Lokalnej Grupy Działania Biebrzański Dar Natury
będzie zamknięte dla interesantów od dnia 16.03.2020 r. do
odwołania.

Pracownicy biura pracować będą zdalnie, oraz będą dostępni do
Państwa dyspozycji telefonicznie pod numerami telefonu: 513
058 966 oraz 513 056 798 w godzinach pracy biura a także
mailowo:
lgd.biebrza@op.pl
m.modzelewska@lgd-bdn.pl – kierownik biura
m.jankowska@lgd-bdn.pl – specjalista ds. animacji lokalnej
i.baprawska@lgd-bdn.pl – specjalista ds. obsługi projektów
b.krukowska@lgd-bdn.pl – specjalista ds. obsługi projektów
mmarchiel@wp.pl – główny księgowy
O

wszystkich

zmianach

dotyczących

zaistniałej

sytuacji

informować będziemy na bieżąco.
Za niedogodności związane z zaistniałą sytuacją przepraszamy.

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
informujemy iż, w dniu 11 marca 2020 roku został podpisany
aneks nr 11 do umowy nr 00009-6933-UM1040009/15 z dnia 17 maja
2016 r. na dodatkowe wsparcie finansowe przekazane w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 600 000,00 zł..
Zgodnie z zapisami zaktualizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju
dodatkowe środki zostaną przeznaczone na przedsięwzięcie
2.1.1. Wsparcie przedsiębiorczości na terenie LGD oraz na
3.2.4. Rozwój małej infrastruktury pełniącej funkcje
kulturalne, rekreacyjne.

Jednakże pragniemy poinformować, iż w związku z rosnącym
zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa Covid-19,
mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców LGD
w najbliższym czasie nie planujemy ogłaszania naborów wniosków
o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty
inne niż LGD m.in. premie na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

