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Załącznik nr 7  do Uchwały nr …./2014 
Nadzwyczajnego Walnego  Zebranie Członków Stowarzyszenia  

Dolnoodrzańska Inicjatywa  Rozwoju Obszarów Wiejskich  
w sprawie zmian do uchwały nr 15/2009  

z dnia 4 maja 2009 roku w sprawie przyjęcia 
 Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania  

Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich  
z dnia 28 stycznia 2014r 

 

13. ZASADY I SPOSÓB DOKONYWANIA OCENY WŁASNEJ 
 

Zgodnie z §28 Statutu, organem kontrolnym w Lokalnej Grupie Działania jest Komisja Rewizyjna. Jest ona 

odpowiedzialna m.in. za organizację oraz przeprowadzenie procesu ewaluacyjnego wdrażanej Lokalnej 

Strategii Rozwoju. Etapem kończącym proces ewaluacji będzie raport sporządzony przez Komisję Rewizyjną 

lub raport przyjęty przez Komisję Rewizyjną. Przeprowadzenie ewaluacji własnej odbywa się co najmniej raz w 

ciągu kolejnych 24 miesięcy wdrażania Strategii.  

Fundamentem skutecznego wdrażania Strategii jest reagowanie na ujawniające się różnice między jej 

założeniami, a efektami realizowanych działań. Wymaga to zbudowania z jednej strony sprawnego systemu 

monitorowania, pozwalającego na szybki wgląd w postępy prowadzonych działań, z drugiej zaś – systemu 

obiektywnej oceny (ewaluacji) wyników podjętych działań. Skutecznie działające systemy monitoringu 

i ewaluacji pozwolą na prawidłowe wdrożenie Lokalnej Strategii Rozwoju oraz osiągnięcie pożądanych 

rezultatów. Podstawą do oceny ewaluacyjnej, poza opracowanymi wskaźnikami produktu i rezultatu dla 

poszczególnych przedsięwzięć, może być również dodatkowy system kryteriów zaproponowany przez 

Komisję Rewizyjną. Jego zadaniem będzie ocena podstawowych charakterystyk działań wdrażanych 

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju. Informacje niezbędne, które mogą zostać ujęte w systemie kryteriów: 

1. ilość złożonych projektów w ramach poszczególnych przedsięwzięć w podziale na typy beneficjentów, 

2. ilość podmiotów uczestniczących w poszczególnych naborach w ramach LSR, 

3. wartość projektów składanych w poszczególnych naborach w ramach LSR, 

4. udział wkładu własnego Wnioskodawców w ramach składanych projektów, 

5. wartość dofinansowania udzielona/wnioskowana w ramach składanych projektów. 

Szczegółowy zakres raportu obejmuje: 

1. opis merytoryczny oraz finansowy przedsięwzięć wraz z podsumowaniem oraz wnioskami, 

2. dokonanie oceny rzeczywistych uzyskanych parametrów przedsięwzięć oraz skonfrontowanie ich 

z planowanymi wartościami referencyjnymi, 

3. określenie stopnia realizacji przyjętych wskaźników i miar w odniesieniu do poszczególnych naborów oraz 

w perspektywie całej Strategii, 

4. ocenę i opis wpływu zrealizowanych przedsięwzięć na realizację celów strategicznych, ogólnych oraz 

szczegółowych LSR, 

5. analizę struktury i schematów funkcjonowania LGD pod kątem możliwości implementacji zmian 

wpływających na efektywniejszą realizację celów LSR. 

Po przyjęciu raportu zostaje on udostępniony społeczności lokalnej w siedzibie biura LGD. Badania 

ewaluacyjne stanowią podstawę w: 

1. kształtowaniu Lokalnej Strategii Działania, np. w procesie jej aktualizacji, 

2. informowaniu o skuteczności i trafności podejmowanych działań w ramach procesu wdrażania LSR, 
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3. identyfikacji słabych stron wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju, 

4. określeniu i podjęciu odpowiednich działań prewencyjnych w celu zapewnienia prawidłowego i 

terminowego wdrażania Strategii. 
 


