Navodila ocenjevalni komisiji pri uporabi ocenjevalnega lista za prispele operacije na javni
poziv za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Ukrep: Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov, Sklad: ESRR
Povzetek iz strategije:
Cilj ukrepa: Ohraniti, varovati in primerno rabiti naravne vire.
Kazalnik: Število uvedenih praks ali pristopov za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov.
Z vključevanjem različnih pristopov se namerava pomembno prispevati k ohranjanju in primerni rabi
naravnih virov. V okviru ESRR sklada se predvideva podpreti predvsem izrabo endogenih virov ter
operacije, ki prispevajo k skrbi za čisto okolje (podpora dejavnostim za dosego cilja »skupnost brez
odpadkov«) in zelena delovna mesta ter okolju prijazno gospodarstvo. V okviru inovativnosti
nameravamo krepiti zlasti nove načine uporabe obstoječih virov in sredstev. Cilj prispeva k razvoju
nizkoogljične skupnosti in energetski učinkovitosti ter spodbujanju k okolju prijaznemu gospodarstvu.
LAS s CILjem je v okviru tega tematskega področja prepoznala eno prednostno nalogo, ki vključuje širše
vsebine s področja varovanja okolja in ohranjanja narave. Kljub temu pa se bo v okviru javnega poziva in
preko meril za izbor podpiralo urbane vsebine v okviru ESRR sklada in kmetijske vsebine v okviru EKSRP
sklada. Razlika bo v merilih in točkovanju, ki preko EKSRP sklada podpira bolj kmetijski vidik, to je ekološko
kmetovanje, varovanje narave in avtohtone vrste in sorte, preko ESRR sklada pa bolj okoljski vidik kot je
»zero waste«, vodne vire, zelena delovna mesta in trajnostno mobilnost), kar vsebinsko dopolnjuje
zapisano v prednostni nalogi.
Podpira se varstvo okolja, ohranjanje narave ter prilagajanje podnebnim spremembam na podeželju in v
urbanem okolju. Podpira se kmetovanje v njegovi okoljski funkciji, ohranjanju in spodbujanju zlasti
sonaravnih kmetijskih praks, ki stremijo k ohranjanju krajine in biotske raznovrstnosti, razvoj dejavnosti v
varovanih in zavarovanih območjih. Podpora aktivnostim, ki bodo poleg izboljšanja stanja okolja
prispevale tudi k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov ter k razvoju nizkoogljične skupnosti in
skupnosti brez odpadkov, kot npr. vlaganja v okoljsko infrastrukturo manjšega obsega, manjše prenove
degradiranih in industrijskih območij (brownfield investicije), vlaganje v infrastrukturo manjšega obsega,
kjer bo to relevantno in upravičeno, obnova sistema tematskih poti in spremljajoče infrastrukture,
aktivnosti za pospeševanje trajnostne mobilnosti in energetske učinkovitosti, s tem pa spodbujanje okolju
prijaznega gospodarstva, temelječega na učinkoviti rabi virov, ter izobraževanja, usposabljanja in dvig
osveščenosti lokalnega prebivalstva tudi v zvezi z zmanjševanjem energetske revščine, ustvarjanjem
zelenih delovnih mest, izboljševanjem stanja vodotokov, gozdov ipd.

Ostala merila
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Obnovljivi viri energije

Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep
Možno število točk


Ali operacija vključuje vzpostavitev ali uporabo
obnovljivega vira energije NE 0, DA 1



Ali gre za izvedbo investicije NE 0; DA, za enega
uporabnika 1; DA, za dva uporabnika ali več 3



Ali gre za izvedbo aktivnosti, ki spodbuja rabo
obnovljivih virov energije NE 0, DA 1

30
točk
5 točk

Iz prijavnice in kazalnika mora biti razvidno, da gre za vzpostavitev oz. investicijo v obnovljive vire energije. Razvidno mora biti tudi koliko
bo koristnikov investicije. Iz prijavnice mora biti razvidno kakšne so aktivnosti, ki spodbujajo rabo obnovljivih virov energije ter pričakovani
rezultati teh aktivnosti.
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Ozaveščanje o pomembnosti
varovanja vodnih virov in
varovanje vodnih virov



Ali operacija vključuje okoljsko ozaveščenost krajanov
o vodnih virih NE 0, DA 2



Vzpostavitev informacijske platforme s povezovanjem
deležnikov, vezano na izboljšano varovanje vodnih
virov NE 0, DA 3

5 točk

Iz prijavnice mora biti razvidno, katere aktivnosti in kako povečujejo okoljsko ozaveščenost krajanov o vodnih virih ter ali gre za
vzpostavitev informacijskega sistema s povezovanjem deležnikov. Razvidno mora biti tudi koli deležnikov bo povezanih v okviru sistema in
kakšna bo predvidena vsebina informacijskega sistema.
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Trajnostna mobilnost



Operacija vključuje obliko trajnostne mobilnosti NE 0,
DA 1



Operacija spodbuja aktivnosti trajnostne mobilnosti z
direktnimi akcijami uporabe NE 0, DA 4

5 točk

Trajnostna mobilnost je tista, ki je hkrati okoljsko sprejemljiva, socialno pravična in spodbuja razvoj gospodarstva. Če je v operaciji direktno
vključena uporaba trajnostne mobilnosti, prejme operacija 1 točko. Če so vključene aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in hkrati
vsebujejo aktivnosti direktne uporabe, prejeme operacija 4 točke. Iz prijavnice mora biti razvidno katere so te aktivnosti in katerim ciljnim
skupinam so namenjene.
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Zelena delovna mesta



Operacija ne vključuje zelenih delovnih mest 0



Operacija vključuje obstoječa zelena delovna mesta 1



Operacija vzpostavlja nova zelena delovna mesta 4

5 točk

Iz prijavnice mora biti razvidno ali operacija vpliva na zelena delovna mesta in tudi kako vpliva. V kolikor operacija vzpostavlja nova delovna
mesta, mora biti delovno mesto zabeleženo med kazalniki.
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Odpadki



Ali operacija pripomore k ozaveščenosti javnosti na
področju »Zero Waste« NE 0, DA 2



Operacija spodbuja »Zero Waste« aktivnosti z
direktnimi akcijami uporabe NE 0, DA 3

5 točk

Če operacija pripomore k zmanjšanju odpadkov v skladu z načelom »zero waste«, prejme operacija 2 točki. Če so vključene aktivnosti
direktne uporabe načela »zero waste«, prejeme operacija 3 točke. Iz prijavnice mora biti razvidno katere so te aktivnosti in katerim ciljnim
skupinam so namenjene.
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Odpadna voda



Ali operacija spodbuja osveščanje za uporabo
padavinske vode NE 0, DA 1



Ali gre za vzpostavitev uporabe padavinske vode NE 0,
DA 1



Ali operacija spodbuja osveščanje za čiščenje odpadne
komunalne vode NE 0, DA 1



Izvedba investicije v male čistilne naprave (pod 50 PE)
NE 0, DA 2

5 točk

Aktivnosti morajo biti razvidne iz prijavnice. V kolikor gre za izvedbo investicije v male čistilne naprave, mora biti investicija zabeležena med
kazalniki.

skupaj doseženo št. točk

splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________

