
Załącznik nr 12 

 

 

 

Instrukcja dokonywania oceny operacji oraz wypełniania kart oceny operacji  

 

Ocena zgodności operacji z LSR wniosków o dofinansowanie realizacji operacji 

będzie prowadzona w oparciu o następujące kryteria wyboru i metodologię ich 

zastosowania.  

 

 

 Procedura oceny 

 

 Każda operacja oceniana jest przez dwóch Członków Rady. 

 Przy ocenie operacji pod względem zgodności z lokalnymi kryteriami operacja 

uzyskuje ocenę będąca średnią ocen indywidualnych 2 Członków Rady 

biorących udział w ocenie danej operacji, dokonaną na podstawie kart oceny 

zgodności wg lokalnych kryteriów. 

 Średnią ocen indywidualnych 2 Członków Rady odnotowuje się na karcie 

oceny punktowej operacji, liczba punktów wyliczona w oparciu o kartę oceny 

punktowej jest wiążąca dla danej operacji. 

 W przypadku uzyskania przy ocenie operacji takiej samej ilości punktów  

o wyborze operacji do finansowania i pozycji na liście rankingowej, w ramach 

limitu środków przyznanych LGD na realizację poszczególnych działań, 

decyduje losowanie przeprowadzone w sposób jawny przy obecności 

wszystkich obecnych na posiedzeniu Członków Rady.  

 W przypadku stwierdzenia błędów i braków w sposobie wypełnienia karty oceny 

operacji według lokalnych kryteriów LSR, sekretarz posiedzenia wzywa 

Członka Rady, który wypełnił tę kartę do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia 

braków. W trakcie wyjaśnień Członek Rady może na oddanej przez siebie 

karcie dokonać wpisów w pozycjach pustych, oraz dokonać czytelnej korekty 

w pozycjach wypełnionych, stawiając przy tych poprawkach swój podpis. 

 Karty muszą być wypełniane piórem, długopisem lub cienkopisem. 

 Na podstawie kart oceny operacji  tworzy się listę rankingową, którą przyjmuje 

się w formie uchwały.  

 Od uchwały zatwierdzającej listę rankingową operacji przysługuje odwołanie  

w trybie określonym w zał. 13 pkt.6 LSR. 

 

 Ocena zgodności z LSR oraz wg lokalnych kryteriów  

 

 Ocena ta odbywa się poprzez wypełnienie kart oceny operacji, wydanych 

członkom Rady przez sekretarza. Każda strona karty oceny operacji musi być 

opieczętowana pieczęcią LGD i podpisana przez sekretarza Rady. 

 Ocena odbywa się poprzez ocenę zgodności operacji: 

- z Lokalną Strategią Rozwoju, 

- wg lokalnych kryteriów oceny operacji. 

 Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju odbywa się poprzez 

postawienie znaku "X"  w polu przeznaczonego na to kwadratu i stosownego 

uzasadnienia.  



     Operację uznaje się za zgodną z LSR, gdy z oceny wynika, że jej realizacja 

przyczynia się do osiągnięcia co najmniej jednego celu ogólnego i co 

najmniej jednego celu szczegółowego LSR. 

 Ocena operacji wg lokalnych kryteriów odbywa się poprzez przyznanie 

poszczególnym kryteriom odpowiedniej liczby punktów. Wszystkie rubryki 

zawarte w tabeli muszą być wypełnione. 

 Operacja kwalifikuje się do dofinansowania jeśli jest zgodna z LSR  

i w wyniku oceny wg lokalnych kryteriów uzyskała co najmniej 40% 

punktów z maksymalnej ilości punktów w przypadku działania Małe 

Projekty lub 50% z maksymalnej ilości punktów w przypadku pozostałych 

działań realizowanych w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju.”  

 


