Navodila ocenjevalni komisiji pri uporabi ocenjevalnega lista za prispele operacije na javni
poziv za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Ukrep: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
Povzetek iz strategije
Cilj 3: Izboljšati kakovost življenja na podeželju.
Kazalnik: Število novih pristopov ali aktivnosti za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju.
Raznolike aktivnosti pripomorejo k boljši kakovosti življenja v manjših okoljih. Predvideva se podpreti
zlasti povezovalne aktivnosti, ki pripomorejo k različnim vidikom podeželskega življenja. Predvideni so
predvsem multiplikacijski učinki na spremembe, ki jih želi doseči lokalno prebivalstvo.
Gre za podporo aktivnostim, ki pripomorejo k dvigu kakovosti življenja na podeželju, prepričujejo
siromašenje storitev na podeželju ter pozitivno vplivajo na krepitev gospodarske moči podeželja. Posebej
se podpira inovativne vsebine ali pristope ter trajnostno naravnane vsebine in rešitve za razvoj novih in
ohranitev obstoječih storitev (podpiranje zlasti medsebojnega sodelovanja, krepitev socialnih stikov,…).

Ostala merila
19

Operacija vključuje za lokalno
okolje inovativne pristope ali
aktivnosti

Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep
Možno število točk


1 inovativni pristop ali aktivnost 0



2 ali več inovativnih pristopov ali aktivnosti 4

30
točk
4
točke

Iz prijavnice mora biti razvidno za kateri inovativni pristop ali aktivnost gre in v čem je inovativen za lokalno okolje.

20

Koliko partnerjev sodeluje pri
izvedbi operacije?



V operaciji ne sodeluje noben partner 0



1-2 partnerja 1



3-5 partnerjev 3



več kot 5 partnerjev 1

3
točke

Upošteva se, koliko partnerjev sodeluje v operaciji poleg prijavitelja. Če gre za individualno operacijo brez partnerjev, prejme operacija pri
tem merilu 0 točk. Operacije s 3-5 partnerji so ocenjene kot najbolj optimalne, tudi z vidika operativnosti, zato prejmejo najvišje število
točk.

21

Število aktivnosti, ki povečujejo
socialne stike med prebivalci



aktivnosti ne vplivajo na povečevanje socialnih stikov
med prebivalci 0



1 aktivnost operacije, ki vpliva na povečevanje
socialnih stikov med prebivalci 1



2 ali več aktivnosti operacije, ki vplivajo na
povečevanje socialnih stikov med prebivalci 3

3
točke

Iz prijavnice mora biti za vsako aktivnost posebej razvidno na katere skupine prebivalcev vplivajo in kako vplivajo na povečanje socialnih
stikov med prebivalci. Skupina se šteje lahko skupina prebivalcev v nekem naselju, ranljiva skupina in druge ciljne skupine. Skupino sestavlja
najmanj 5 oseb.

22

Vključenost mladih do 35 let v
aktivnosti
projekta,
ki
spodbujajo
zaposlitvene
možnosti



NE 0



DA 5

5 točk

Predvideno je, da se podpre aktivnosti projekta, ki spodbujajo zaposlitvene možnosti za osebe do 35 let starosti. Iz prijavnice mora biti
razvidno katere so te aktivnosti, iz kazalnikov pa koliko oseb, starih do 35 let bo vključenih v aktivnosti, ki spodbujajo zaposlitvene možnosti
oseb, starih do 35 let.

23

Vpliv na dostopnost storitev na
podeželju (oskrba starejših,
varstvo otrok, pomoč na kmetiji
in druge podjetniške storitve)



Ni vpliva na dostopnost storitev na podeželju 0



Vpliv na dostopnost ene vrste storitve 2



Vpliv na dostopnost več vrst storitve 5

5 točk

Iz prijavnice morajo biti razvidne aktivnosti, ki vplivajo na dostopnost posamezne storitve, za katero storitev gre ter kakšen je predviden
učinek izvedenih aktivnosti. Podeželski prebivalci morajo pri tem imeti neposredno korist, ni dovolj, da so zgolj informirani o možnih
obstoječih storitvah.

24

Projekt prispeva k trajnostni
rabi endogenih virov (naravni
viri, človeški viri, dediščina)



Ne prispeva 0



Prispeva k trajnostni rabi ene vrste endogenih virov 1



Prispeva k trajnostni rabi dveh vrst endogenih virov 2



Prispeva k trajnostni rabi treh vrst endogenih virov 3

3
točke

Upošteva se v oklepaju naštete vrste endogenih virov (naravni viri, človeški viri, dediščina). Iz prijavnice morajo biti razvidne aktivnosti, ki
prispevajo k trajnostni rabi posameznega vira in kako se predvideva vključiti endogene vire. Razviden mora biti tudi pozitivni učinek za
lokalno okolje.

25

Aktivnosti se izvajajo v različnih
naseljih



V enem naselju 0



V dveh naseljih 1



V treh naseljih ali več 2

2 točki

Interes je, da se približa aktivnosti ciljnim skupinam, zato se podpira decentralizacija izvedbe srečanj. Naselja so lahko znotraj iste občine
ali v različnih občinah.

26

Projekt vključuje prenos znanj,
veščin, običajev ali zgodb na
mlajše generacije



NE 0



DA 4

4
točke

S ciljem hkratnega medsebojnega sodelovanja, krepitve gospodarske moči podeželja ter multiplikacijskih učinkov se še posebej spodbuja
prenos znanj, veščin, običajev ali zgodb na mlajše generacije. Ne gre zgolj za medgeneracijsko sodelovanje, ampak za sodelovanje s širšim
družbenim učinkom. Iz prijavnice mora biti razvidno za katere aktivnosti gre ter vključene ciljne skupine. Opisan mora biti širši družbeni
učinek za lokalno okolje.

27

Operacija ima pozitivni vpliv na
okolje



NE 0



DA 1

Iz prijavnice mora biti razvidno katere aktivnosti vplivajo na okolje in kakšen je pozitivni vpliv na okolje.

skupaj doseženo št. točk

splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________

1
točka

