
 

 Procedura wyboru operacji 
 
1. Rada dokonuje oceny operacji nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia składania 

wniosków na posiedzeniu Rady zwołanym zgodnie z Regulaminem Pracy Rady. 
 
2. Członkowie Rady w okresie zgodnym z Regulaminem Pracy Rady otrzymują z Biura dokumenty  

w formie kopii w wersji elektronicznej, drukowanej lub mogą mieć udostępnione do wglądu  
w Biurze LGD. 

 
3. W celu zabezpieczenia danych poufnych zawartych we wniosku członkowie Rady dokonują  

w dniu posiedzenia Rady: 
 złożenia oświadczenia, że zobowiązują się do zachowania w tajemnicy i zaufaniu  informacji 

objętych wnioskami oraz że zobowiązują się do bezstronnej oceny; 
 złożenia oświadczenia, że oceniającego nie łączą interesy z wnioskodawcą (procedura 

wyłączenia członka Rady w przypadku zaistnienia sytuacji, która może wywoływać 
wątpliwość co do jego bezstronności – w Regulaminie Pracy Rady). 
 

4. Głosowanie za pomocą kart oceny zgodności operacji z LSR oraz za pomocą kart oceny operacji 
według kryteriów lokalnych przyjętych przez Stowarzyszenie. Głosowanie odbywa się zgodnie 
z Regulaminem Pracy Rady.  

 
5. Uchwały podjęte przez Radę Przewodniczący przekazuje Zarządowi nie później niż 7 dni od ich 

uchwalenia. 
 

6. Niezwłocznie po dokonaniu oceny Zarząd informuje pisemnie wnioskodawcę o: 
 zgodności lub niezgodności operacji z LSR – wskazując przyczyny niezgodności; 
 liczbie uzyskanych punktów w ramach tej oceny lub miejscu na liście ocenionych operacji 
 możliwości złożenia odwołania od wyników tej oceny zgodnie z procedurą określoną  

w LSR  
 

7. LGD przekazuje właściwemu podmiotowi wdrażającemu w terminie 45 dni od dnia, w którym 
upłynął termin składania wniosków: listy wybranych i niewybranych operacji, listę wniosków, 
które nie zostały złożone w terminie i miejscu wskazanym przez LGD oraz uchwały Rady wraz 
ze złożonymi wnioskami. Wszystkie listy zawierają również dane dotyczące wnioskowanej 
pomocy.  

 
8. LGD publikuje na swojej stronie internetowej listę operacji wybranych do dofinansowania  

z zaznaczeniem operacji mieszczących się w ramach limitu nie później niż w dniu przekazania 
jej do właściwego organu.  

 
9. W terminie 45 dni LGD informuje na piśmie wnioskodawcę o: 

 wybraniu lub niewybraniu – wskazując przyczyny niewybrania  
 liczbie uzyskanych punktów lub miejscu na liście wskazując czy projekt mieści się  

w ramach limitu 
 
 
 
 
 
 
 



 

Ocena zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju 
 

 Procedura oceny zgodności operacji z LSR polega na dokonaniu oceny zgodności celów  
i zakresu operacji z celami ogólnymi, szczegółowymi i przedsięwzięciami zapisanymi  
w LSR. 

 Ocena zgodności z LSR jest dokonywana indywidualnie przez członków Rady  
(na podstawie instrukcji) poprzez wypełnienie imiennych kart oceny zgodności. 

 
1. W karcie oceny zgodności operacji z LSR, członkowie Rady odpowiadają na pytania: 

1) Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów ogólnych LSR? 
2) Czy realizacja operacji przyczyni się do osiągnięcia celów szczegółowych LSR? 
3) Czy realizacja operacji jest zgodna z przedsięwzięciami zaplanowanymi w LSR? 

 
2. Uznanie operacji za zgodną z LSR skutkuje przekazaniem operacji do dalszej oceny według 

lokalnych kryteriów wyboru. 
 

3. Operacja, która nie zostanie uznana za zgodną z LSR nie podlega dalszej ocenie i zostaje 
zwrócona wnioskodawcy bez możliwości odwołania się od decyzji Rady. 
 

4. Operacja zostanie uznana za zgodną z LSR, jeżeli odpowiadać będzie minimalnym 
wymaganiom, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD – tzn. 
będzie zgodna z: 

1) warunkami uzyskania wsparcia w ramach LSR;  
2) co najmniej jednym celem ogólnym; 
3) co najmniej jednym celem szczegółowym. 

 
5. Do dalszej oceny, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, zostaną przekazane operacje 

uznane przez Radę za zgodne z LSR – bezwzględną większością głosów.  
6. Załącznikiem do niniejszej procedury jest karta oceny zgodności operacji z LSR. 

 
 
 

Ocena operacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru 
 
1. Procedura oceny operacji, na podstawie lokalnych kryteriów wyboru, polega na dokonaniu 

oceny operacji zakwalifikowanych wcześniej, jako operacji zgodnych z LSR. Ocena odbywa się 
na podstawie lokalnych kryteriów wyboru.  

2. Zasadniczym celem tej procedury jest wybór operacji, które w największym stopniu mogą 
realizować założenia LSR. 

3. Ocena dokonywana jest indywidualnie przez członków Rady, na imiennych kartach oceny 
operacji, według lokalnych kryteriów wyboru. Miejsce operacji na liście rankingowej określa 
średnia arytmetyczna wszystkich indywidualnych ocen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Procedura wyłączenia członka Rady od udziału w wyborze 
projektów 

 
1. W razie zaistnienia okoliczności podważających bezstronność członka Rady w procesie oceny 

wprowadza się niniejszą procedurę. 
 
2. Niniejsza procedura ma także za zadanie zapobieganie sytuacjom, w których członkowie Rady 

ocenialiby operacje złożone przez wnioskodawców, z którymi są w pewnych formalnych lub 
nieformalnych zależnościach, uzasadniających wątpliwość co do bezstronności w procesie 
oceny i wyboru. 

 
3. Członkowie Rady, każdorazowo przed posiedzeniem Rady poświęconemu ocenie operacji, będą 

proszeni o wypełnienie deklaracji bezstronności i poufności według wzoru załączonego  
do LSR. 

 
4. W deklaracji bezstronności i poufności zawarte jest również oświadczenie członka Rady  

o zobowiązaniu do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji i treści dokumentów 
dostępnych przy dokonywaniu oceny i wyboru.  

 
5. Zapis o wyłączaniu członka Rady od głosowania znajduje się w Regulaminie Pracy Rady.  

 


