Točkovnik – ocenjevalni list za prispele operacije na javni poziv za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Ukrep: Razvoj novih turističnih produktov in storitev
Sklad: EKSRP
Podatki o projektu:
Naziv projekta:

Podatki o poteku ocenjevanja:
Datum ocenjevanja:
Ocenjevalec:
Skupno število točk (v okviru posameznega ukrepa):
Opombe:

2. Faza: Ocenjevanje vlog v skladu s specifičnimi merili – ostala merila za ocenjevanje operacij,
prispelih na ukrep Razvoj novih turističnih produktov in storitev

Ostala merila
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Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep
Možno število točk

Ali je operacijo možno izvesti iz
drugih virov PRP 2014-2020
največ: 1 točka

Da 0

Ali bo v okviru operacije
vzpostavljena nova turistična
dejavnost ali storitev oziroma se
podpora
namenja
za
nadaljevanje
obstoječe
dejavnosti ali storitve?
največ: 5 točk

Nadaljevanje obstoječe turistične dejavnosti ali
storitve 0

Ali bo v okviru operacije nastal
nov
produkt
oziroma
se
podpora
namenja
za
nadgradnjo
obstoječega
produkta?
največ: 5 točk

Z operacijo ne nastaja nov produkt 0

Ne 1

Nadgradnja obstoječe turistične dejavnosti ali storitve
3
Na območju vzpostavljena nova turistična dejavnost
ali storitev 5

Z operacijo se nadgrajuje obstoječi produkt 3
Z operacijo nastaja nov produkt 5

30
točk
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Ali bo operacija prispevala k
trajnostni naravnanosti območja
(zeleni turizem, uporaba lokalne
hrane v gostinski ponudbi)?
največ: 5 točk

Ni aktivnosti, ki prispevajo k trajnostni naravnanosti
območja 0
Ena aktivnost, ki prispeva k trajnostni naravnosti
območja 1
Dve aktivnosti, ki prispevava k trajnostni naravnanosti
območja 3
Tri aktivnosti ali več, ki prispevajo k trajnostni
naravnanosti območja 5
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Koliko partnerjev sodeluje pri
izvedbi operacije?
največ: 3 točke

V operaciji ne sodeluje noben partner 0
1-2 partnerja 1
3-5 partnerjev 2
več kot 5 partnerjev 3
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Kakšen je doprinos operacije k
ohranjanju dediščine? Število
enot kulturne in naravne
dediščine, ki bodo vključene v
operaciji
največ: 5 točk

Ni vključenih enot naravne in kulturne dediščine 0

V kolikšni meri operacija
prispeva k varovanju okolja?
največ: 1 točka

Operacija nima vpliva na okolje 0

Promocija
največ: 2 točki

Aktivnosti v operaciji ne zajemajo promocije produkta
oz dejavnosti 0

vključeni sta 1-2 enoti 1
vključenih 3-5 enot 3
vključenih več kot 5 enot 5

Operacija pozitivno vpliva na varovanje okolja 1

Aktivnosti v operaciji zajemajo promocijo produkta oz
dejavnosti 2
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Trženje
največ: 3 točke

Ni možnosti trženja 0
Možnost trženja preko druge organizacije 1
Možnost samostojnega trženja 3

skupaj doseženo št. točk

splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________

