1 Ocena formalna.
Prowadzona jest przez CDR/WODR i odpowiada na pytania:
1. Czy wniosek zosta z ony przez partnera SIR. Negatywna ocena tego punktu skutkuje
odrzuceniem wniosku?
2. Czy wniosek zosta z

ony na w

ciwym formularzu?

3. Czy wniosek zosta podpisany przez upowa nion osob ?
4. Czy wniosek zosta poprawnie wype niony pod wzgl dem formalnym?
5. Czy wniosek zawiera wszystkie wymagane oraz deklarowane za czniki?
6. Czy wniosek zosta z

ony w terminie (decyduje data wp ywu do CDR/WODR)?

Negatywna odpowied na pytania od 2 do 5 skutkuje skierowaniem do wnioskodawcy
wezwania uzupe nienia wniosku lub dokumentów w nieprzekraczalnym 7 dniowym terminie
od dnia otrzymania informacji o konieczno ci uzupe nie .
Nie uzupe nienie wniosku w danym zakresie i wyznaczonym terminie oraz negatywna
odpowied na pierwsze i szóste pytanie skutkuje odrzuceniem wniosku i nie przekazaniem
go do dalszej oceny.

2 Ocena operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW,
priorytetami PROW, celami SIR.
Prowadzona jest przez pracownika CDR/WODR i odpowiada na pytania czy:
1. Czy operacja jest zgodna z dzia aniami KSOW?
2. Czy cele operacji realizuj cele KSOW?
3. Czy cele operacji realizuj priorytet PROW?
4. Czy cele operacji realizuj cele SIR?
Negatywna odpowied na którekolwiek z powy szych pyta skutkuje odrzuceniem wniosku
i nie przekazaniem go do dalszej oceny.
Propozycje operacji, które zosta y z one do WODR i przesz y ocen formaln oraz ocen
operacji w zakresie zgodno ci z dzia aniami KSOW, celami KSOW, priorytetami PROW,
celami SIR zostaj nast pnie przedstawione do akceptacji Dyrektorowi WODR. Po uzyskaniu
akceptacji propozycje operacji przekazywane s nast pnie do CDR, wraz z opini zasadno ci
realizacji danych operacji. Opinia ta dotyczy w szczególno ci: uzasadnienia potrzeb
realizacji operacji, wyboru grupy docelowej oraz planowanych do osi gni cia rezultatów
operacji, ze szczególnym uwzgl dnieniem wp ywu realizacji operacji na wspieranie innowacji
w sektorze rolno-spo ywczym i na obszarach wiejskich w danym województwie oraz
zgodno ci ze strategiami rozwoju (np. województwa, powiatu, lokaln strategi rozwoju).
Dalszej oceny wniosku dokonuje zespó oceniaj cy CDR sk adaj cy si z 3 cz onków.
Oceniaj cy dokonuj oceny wniosku niezale nie od siebie, przyznaj c poni szym kryteriom
oceny stosown liczb punktów, przy czym punkty przydzielane s przez 2 oceniaj cych,

a nast pnie z sumy punktów przyznanych przez ka dego z nich zostaje wyci gni ta rednia
arytmetyczna. W przypadku gdy punktacja przyznana przez obu oceniaj cych ró ni si
znacz co, wówczas oceny wniosku (przyznania punktów) dokonuje trzeci oceniaj cy, a jego
ocena jest wi ca. Tryb powo ywania cz onków zespo u oceniaj cego oraz ich delegowania
do oceny wniosków okre la oddzielne zarz dzenie Dyrektora CDR.

3 Ocena merytoryczno – finansowa
Oceny dokonuje zespó oceniaj cy CDR. W ramach oceny merytoryczno –finansowej
oceniane s nast puj ce pozycje:
I. Uzasadnienie operacji:
1. W jakim stopniu uzasadniona zosta a potrzeba realizacji operacji. Wed ug punktacji 0, 2,
4, 6 punktów gdzie:
0 punktów - brak uzasadnienia potrzeby realizacji operacji,
2 punkty – znikome uzasadnienie potrzeby realizacji operacji,
4 punkty – niewyczerpuj ce uzasadnienie potrzeby realizacji operacji,
6 punktów – wyczerpuj ce uzasadnienie potrzeby realizacji operacji.
2. W jakim stopniu uzasadniona zosta a grupa docelowa operacji.
1, 2, 3 punkty gdzie:

Wed ug punktacji 0,

0 punktów - brak uzasadnienia wyboru grupy docelowej,
1 punkt – znikome uzasadnienie wyboru grupy docelowej,
2 punkty – niewyczerpuj ce uzasadnienie wyboru grupy docelowej,
3 punkty – wyczerpuj ce uzasadnienie wyboru grupy docelowej.
Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniaj cego. W tej pozycji operacja mo e otrzyma
maksymalnie 9 punktów.
II. Realizacja operacji:
1. W jakim stopniu planowane dzia ania realizuj cele operacji. Wed ug punktacji 0, 2, 4, 6
punktów gdzie:
0 punktów – przy pomocy zaplanowanych dzia
celów operacji,

nie jest mo liwe zrealizowanie

2 punkty – przy pomocy zaplanowanych dzia
zrealizowane w nieznacznym stopniu,
4 punkty – przy pomocy zaplanowanych dzia
w znacznym stopniu,

cele operacji mog

zosta

cele operacji zostan zrealizowane

6 punktów – przy pomocy zaplanowanych dzia

cele operacji zostan osi gni te.

2. W jakim stopniu operacja jest ró norodna. Wed ug punktacji 0, 1, 2 punkty gdzie:
0 punktów – operacja zak ada jeden typ dzia
1 punkt – operacja zak ada dwa typ dzia

,

,

2 punkty – operacja zak ada wi cej ni dwa typy dzia

.

3. W jakim stopniu cele operacji realizuj priorytety SIR w danym okresie operacyjnym.
Wed ug punktacji 0, 3, 6 punktów gdzie:
0 punktów – operacja nie realizuje adnego priorytetu SIR,
3 punkty – operacja realizuje jeden priorytet SIR,
6 punktów – operacja realizuje co najmniej dwa priorytety SIR.
4. Jak zosta a dobrana grupa docelowa operacji – czy w sk adzie grupy docelowej znajduj
si :
a) rolnicy (grupy rolników) i posiadacze lasów,
b) instytuty/jednostki naukowe i uczelnie wy sze (naukowcy),
c) przedsi biorcy sektora rolnego i spo ywczego oraz sektorów dzia aj cych na rzecz
sektora rolnego i spo ywczego (producenci np. nawozów, pasz, rodków ochrony
ro lin, maszyn i urz dze produkcji),
d) podmioty doradcze.
Wed ug punktacji 0, 1, 2, 3, 4 punkty gdzie:
0 punktów – w sk ad grupy docelowej operacji nie wchodz przedstawiciele adnej
z wy ej wymienionych grup,
1 punkt – w sk ad grupy docelowej operacji wchodz przedstawiciele jednej z wy ej
wymienionych grup,
2 punkty – w sk ad grupy docelowej operacji wchodz przedstawiciele dwóch z wy ej
wymienionych grup,
3 punkty - w sk ad grupy docelowej operacji wchodz przedstawiciele trzech z wy ej
wymienionych grup,
4 punkty - w sk ad grupy docelowej operacji wchodz
wy ej wymienionych grup.

przedstawiciele wszystkich

5. W jakim stopniu operacja przyczyni si do transferu wiedzy o innowacyjnych
rozwi zaniach w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wed ug punktacji 0, 3, 6 punktów
gdzie:
0 punktów – operacja nie przyczyni si do transferu wiedzy,

3 punkty – operacja mo e przyczyni
stopniu,

si

do transferu wiedzy ale w niewielkim

6 punktów – operacja mo e przyczyni si do transferu wiedzy w znacznym stopniu.
6. W jakim stopniu operacja mo e przyczyni si do aktywnego udzia u jej odbiorców
(grupy docelowej) w dzia aniach SIR oraz w budowaniu partnerstw na rzecz innowacji
w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Wed ug punktacji 0, 3, 6 punktów gdzie:
0 punktów – operacja nie wp ynie na wzrost aktywno ci jej odbiorców,
3 punkty – operacja mo e przyczyni si
w niewielkim stopniu,
6 punktów – operacja mo e przyczyni
w znacznym stopniu.

do wzrostu aktywno ci jej odbiorców ale
si

do wzrostu aktywno ci jej odbiorców

7. Jaka jest potencjalna skala oddzia ywania rezultatów operacji. Wed ug punktacji 1, 2, 3,
4 punkty gdzie:
1 punkt – lokalna (maksymalnie wojewódzka),
2 punkty – regionalna,
3 punkty – krajowa (minimalnie dziewi

województw),

4 punkty – mi dzynarodowa (skala krajowa z co najmniej jednym zagranicznym
partnerem operacji).
Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniaj cego. W tej pozycji operacja mo e otrzyma
maksymalnie 34 punkty.
III. Ocena bud etu:
1. Czy w bud ecie zaplanowano wszystkie niezb dne wydatki oraz czy przewidziane
wydatki nie s zb dne do osi gni cia celów operacji. Wed ug punktacji 0, 2, 4 punkty
gdzie:
0 punktów – bud et zosta
le zaplanowany, w planowanych wydatkach nie
przewidziano wi kszo ci kosztów lub uj to koszty zb dne dla osi gni cia celów
operacji,
2 punkty – niektóre pozycje uj te w zestawieniu rzeczowo finansowym nie zosta y
uwzgl dnione lub s zb dne dla realizacji operacji,
4 punkty – bud et zosta zaplanowany prawid owo, uwzgl dniono wszystkie
niezb dne koszty, a wszystkie zaplanowane wydatki s niezb dne dla realizacji
operacji i osi gni cia.
2. W jakim stopniu zaplanowane koszty s
punktacji 0, 2, 4 punkty gdzie:

wygórowane lub niedoszacowane. Wed ug

0 punktów – zaplanowane koszty s ra co wygórowane lub niedoszacowane,

2 punkty – zaplanowane koszty budz
wygórowane lub niedoszacowane,

w tpliwo ci, w niektórych punktach s

4 punkty – bud et zosta zaplanowany prawid owo, wszystkie zaplanowane koszty s
racjonalne i adekwatne do zaplanowanych dzia .
Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniaj cego. W tej pozycji operacja mo e otrzyma
maksymalnie 8 punktów.
Uwaga: wnioskodawcy, których wnioski otrzyma y 0 lub 2 punkty w ocenie bud etu
(kryteria oceny 3.3.1 i 3.3.2.) zostan wezwani do dokonania korekty zestawienia rzeczowofinansowego, przed podpisaniem umowy na realizacj operacji (w przypadku uwzgl dnienia
operacji w planie operacyjnym w zakresie SIR).
IV. Ocena realizacji idei partnerstwa
Oceny dokonuje zespó oceniaj cy CDR, bior c pod uwag nast puj

pozycj :

Dobór partnerów (bez Wnioskodawcy) zaanga owanych w realizacj
punktacji od 0 do 5 punktów.
W kryterium tym przyznaje si 1 punkt za partnera operacji b
partnerem SIR oraz nale cego do jednej z wymienionych grupy:

operacji wed ug
cego jednocze nie

a) rolnicy (grupy rolników) i posiadacze lasów,
b) instytuty/jednostki naukowe i uczelnie wy sze (naukowcy),
c) przedsi biorcy sektora rolno-spo ywczego oraz sektorów dzia aj cych na
rzecz sektora rolno-spo ywczego,
d) podmioty doradcze,
e) JST, LGD, NGO.
Ocena wymaga uzasadnienia ze strony oceniaj cego. W tej pozycji operacja mo e otrzyma
maksymalnie 5 punktów.

czna maksymalna liczba punktów mo liwych do przyznania za operacj wynosi
56. Minimalna liczba punktów jakie musi uzyska operacja aby znale
si na
li cie rankingowej to 30 punktów.
W przypadku operacji o tej samej liczbie punktów o kolejno ci kwalifikacji decyduje wi ksza
liczba punktów w cz ci „Ocena merytoryczno – finansowa”. W przypadku operacji o tej
samej liczbie punktów i identycznej liczbie punktów otrzymanych za cz
„Ocena
merytoryczno-finansowa” o kolejno ci kwalifikacji operacji decyduje wi ksza ilo punktów
otrzymanych za kryterium „realizacja operacji”.

