
 

  

W załączeniu przesyłam dwie propozycje dotyczące realizacji zadań w ramach RLKS w warunkach 
epidemii. 

Pierwsza propozycja dotyczy osi 11 EFS, gdzie zmianie miały by ulec sposoby realizacji aktywności w 
projektach grantowych oraz przygotowanie na nowe wyzwania w postaci ogłaszania w najbliższym 
czasie tam gdzie jest to możliwe konkursów na aktywizację społeczno-zawodową.  Była by ona 
realizowana po stanie epidemii dla osób które będą chciały się przekwalifikować. Prosiłbym o 
zerknięcie w szczególności w tej części na formy wsparcia przez DFE i Departament Wdrażania. Są to 
oczywiście propozycje, bardziej nawet szkice działań nad którymi chcemy popracować. Liczę na 
Wasze uwagi. 

W drugim załączniku znajduje się propozycja realizacji ze środków 7 osi priorytetowej wsparcia 
nauczania zdalnego na obszarach LGD wiejskich i wiejsko-miejskich. Część środków, które obecnie są 
zamrożone w grantach dla przedsiębiorców  w niektórych LGD i środki z oszczędności albo rezygnacji 
gmin z projektów rewitalizacyjnych proponujemy  przekierować na zakupy niezbędnych urządzeń, 
sprzętu i szkolenia w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej. Oczywiście jest to szkic pomysłu. 
Warunkiem powodzenia tego przedsięwzięcia będzie nasza wspólna mobilizacja z LGD oraz  gminami 
i możliwości jakie daje projekt jak na razie specustawy w zakresie zakupów od ręki bez długotrwałej 
procedury PZP. Jeśli macie jakieś uwagi lub pomysły to proszę o szybką informacje zwrotną.  Jeśli 
będzie zgoda na tego typu działanie to moglibyśmy od przyszłego tygodnia uruchamiać to działanie. 

 

Szanowni Państwo 

 

Pomysł dot. osi 7 jest w pełni popierany przez LGd-y. 

 

Należałoby się jednak zastanowić jak szybko policzyć, jakie środki pozostały nam z 

rewitalizacji? Co przyjąć jako rzeczywistą kwotę, którą można przeznaczyć na rzecz wsparcia 

zdalnych systemów edukacyjnych, żeby je szybko uruchomić? Plan jest ambitny-

kwiecień/maj. 

 

Są samorządy, które mają właśnie w ocenie zamówienia publiczne, a już wiadomo, że po 

przetargach były jakieś oszczędności. Jak rozumiem, dopóki jednak nie zostanie zawarty 

aneks do umowy, tych środków nie można jednak „ruszyć” ? 

 

Są też przypadki, że po ocenie zamówień aneks nie został przez JST zawarty, ale gmina ma 

właśnie za chwilę składać wniosek o płatność końcową i w zasadzie zawieranie teraz aneksu 

nie miałoby większego sensu. Pytanie, czy da się przyspieszyć rozpatrywanie WoP? 

 

Oczywiste jest, że wolne są jedynie środki, które zostały LGD po naborach. Nie mam jednak 

wiedzy, ile tych środków jest? U mnie to raptem trochę ponad 1700 zł, ale już wiem, że na 

płatnościach np. powiat nakielski ma kwotę o prawie 200 tys. mniejszą, więc już można by za 

to kupić trochę sprzętu komputerowego. 

 

Pytanie też, w jaki sposób rozdysponować te środki? Moim zdaniem jednym z kryteriów 

wsparcia przez LGD mogłoby być oparcie na wskaźniku ujawnienia stanu kryzysowego 



w GPR: miejscowość należy do rejonu obsługi szkoły podstawowej lub gimnazjum o niskim 

poziomie kształcenia czy też inne wskaźniki dot. skuteczności kształcenia dzieci na poziomie 

podstawowym w ten sposób mogłaby nastąpić niejako naturalna selekcja. Bo 

potrzeby JST będą na pewno duże. 

 

 

 


