„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie”

SPRAWOZDANIE ZE ZDALNEJ PRACY BIURA LOKALNEJ GRYPU DZIAŁANIA
ZIEMIA LUBAWSKA W DNIACH 16 – 20.03.2020 R.
W związku z podjętą przez biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska decyzją o pracy
zdalnej i zamknięciu biura LGD od poniedziałku 16.03.2020 r. informujemy, że od tego czasu prawidłowo
funkcjonuje bieżąca praca biura i nie zostało zaburzone wykonywanie naszych obowiązków ani kontakty
z Zarządem oraz Radą LGD Ziemia Lubawska, jak również przede wszystkim z naszymi beneficjentami
oraz potencjalnymi beneficjentami, klientami i uczestnikami naszych konkursów i akcji animacyjno –
integracyjnych.
Korespondencja pocztowa na bieżąco zostaje odbierana ze skrzynki pocztowej umieszczonej na
budynku biura LGD, a wyznaczony Pracownik biura jest w stałym kontakcie z listonoszem w celu odbioru
przesyłek poleconych.
W trakcie mijającego tygodnia zakończona została ocena formalna wniosków złożonych w naborze
nr 1/2020, nr 2/2020 oraz nr 3/2020 przeprowadzona przez biuro. Zostały wysłane do Beneficjentów pisma
z wezwaniem do złożenia uzupełnień. Wyznaczony Pracownik Biura jest w stałym kontakcie z Radą,
Zarządem oraz Beneficjentami.
Trwa zdalna ocena wniosków złożonych w ww. konkursach przez Członków Rady Stowarzyszenia.
Zarząd w sposób zdalny uzgadnia wszelkie bieżące sprawy dotyczące funkcjonowania biura oraz ocenia
złożone do biura wnioski o wsparcie finansowe oraz rzeczowe.
W minionym tygodniu nie wpłynęły protesty do naborów nr 1/2019 oraz 2/2019. Protest, który wpłynął
w dniu 13.03.2020 r. został niezwłocznie przekazany do Urzędu Marszałkowskiego oraz Członkom Rady,
którzy do dnia 26.03.2020 r. zobowiązani są do rozpatrzenia złożonego protestu w sposób zdalny.
W terminie 16-20.03.2020 r. w sprawach innych niż trwające uzupełnienia bieżących wniosków
zaobserwowaliśmy niewielki stopień kontaktu mailowego oraz telefonicznego z Pracownikami biura
zarówno ze strony beneficjentów jak i uczestników projektów.
W kwestii uzupełnień doradztwo telefoniczne było efektywne i zadowalające.
Ze względu na zaistniałą sytuację zdecydowano, iż nie data dostarczania prac do Biura, a data
wysyłki/stempla będzie brana pod uwagę przy ocenie wszystkich złożonych prac.
Ocena konkursu rysunkowego ,,NIEBO’’ odbędzie się w sposób zdalny. Od czasu zamknięcia biura
wpłynęło 6 prac rysunkowych.
W trwającym konkursie graficznym na stworzenie roll-up’a promocyjnego nie zostały do tej pory złożone
prace, jednak sukcesywnie o nim przypominamy.
Ze względu na trwającą pandemie koronawirusa oraz bezpieczeństwo pracowników biura
i beneficjentów, praca zdalna biura będzie trwała do odwołania.

