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Pan 

Wojciech Jóźwiak  

Prezes Zarządu  
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Uprzejmie informuję, że wniosek o zmianę Umowy nr 00003-6933-UM1530003/15  

w zakresie wyboru LGD do realizacji LSR ponownie wymaga wyjaśnienia/ uzupełnienia 

Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność w następującym zakresie: 

 

1) Przedstawione przez LGD, w piśmie NGR/04/01/127/19/PS z 10 maja 2019 r., 

uzasadnienie nadal jest niewystarczające dla wprowadzenia zaproponowanych przez 

LGD zmian. Zmiany, które LGD planuje wprowadzić w LSR w zakresie wartości 

docelowych wskaźników rezultatu „Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy 

przez podmioty spoza sektora rybackiego (w tym samozatrudnienie)” oraz „Liczba kobiet 

zatrudnionych w wyniku realizacji operacji” powodują obniżenie jej jakości. Z uwagi na 

powyższe Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dalszym ciągu nie wyraża zgody na 

tak znaczne  obniżenie wartości docelowych w/w wskaźników. 
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W związku z powyższym, proszę o dostarczenie uzupełnień/wyjaśnień do Wniosku  

o zmianę Umowy na adres Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament 

Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, powołując się 

na ww. znak sprawy. Dokumenty proszę dostarczyć w terminie 14 dni kalendarzowych od 

dnia otrzymania niniejszego pisma.  

Jednocześnie informuję, że 30 dniowy termin przewidziany na rozpatrzenie wniosku  

o zmianę umowy wydłuża się o czas niezbędny do uzyskania ww. uzupełnień/wyjaśnień. 

Termin dostarczenia uzupełnień/wyjaśnień uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem 

nadano pismo w operatora wyznaczonego albo złożono w polskim urzędzie konsularnym  

albo złożono w siedzibie podmiotu wdrażającego. 

W przypadku składania uzupełnień/ wyjaśnień osobiście, przez osobę upoważnioną  

lub za pomocą poczty kurierskiej, o terminowości decyduje data złożenia dokumentów na ww. 

adres.  

Ponadto informujemy, iż podmiot wdrażający może nie uwzględnić uzupełnień lub wyjaśnień  

dot. wniosku o zmianę Umowy, dokonanych po wyznaczonym terminie. 

 

 

 
 

                                                 
Sprawę prowadzi Katarzyna Makowska, nr telefonu 61 626 60 66, adres e-mail: katarzyna.makowska@umww.pl. 
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