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: EKSRP
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 EKSRP sklada se predvideva podpreti predvsem operacije, ki so usmerjene na
»pozabljene«, stare in avtohtone vrtnine ter poljščine, tudi zelišča, ki so s svojo prisotnostjo vplivali na
ekosistem kot celoto, kot tudi na ekološke proizvode, predvsem meso, ki je kot neizkoriščen lokalni vir
še bogat potencial na območju. 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
19

Ali je operacijo možno izvesti iz
drugih virov PRP 2014-2020

Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep
Možno število točk


Da 0



Ne 1

30
točk
1
točka

Če je operacijo mogoče izvesti iz drugih virov Programa razvoja podeželja (ne zgolj iz ukrepa Leader), operacija prejeme 0 točk.
Opomba: Operacijo, ki se jo sicer lahko izvede v okviru drugega ukrepa PRP 2014- 2020, morajo izvajati najmanj trije partnerji.

20

Ali bo operacije pozitivno
prispevala k varovanju narave?
(Operacija spodbuja pozitiven odnos do
narave, operacija ne ogroža narave



Da 3



Ne 0

3
točke

(informiranje, izobraževanje, …)

Operacija mora imeti pozitiven doprinos pri varovanju narave, sicer pri tem kriteriju ne prejme točk. Iz prijavnice mora biti razvidno, da
aktivnosti v operaciji ne bodo ogrožale narave in hkrati bodo prispevale k varovanju narave. Lahko z direktnimi aktivnostmi ali posrednimi
kot so informiranje in izobraževanje o varovanju narave.
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Ali bo v okviru operacije nastal
nov produkt, praksa ali pristop
oziroma se podpora namenja
za nadgradnjo obstoječega
produkta, prakse ali pristopa?



Z operacijo ne nastaja nov ali se ne nadgrajuje
obstoječi produkt, praksa ali pristop 0



Z operacijo se nadgrajuje obstoječi produkt, praksa ali
pristop 1



Z operacijo nastaja nov produkt, praksa ali pristop 3



Z operacijo nastaja več kot 1 nov produkt, praksa ali
pristop 5

5 točk

Gre za podporo inovativnim pristopom, produktom in praksam za ohranjanje, varovanje ali primerno rabo naravnih virov. Lahko gre za
prenos dobrih praks, ki so inovativne zgolj na območju LAS. Iz prijavnice mora biti razvidno za katere produkte/pristope/prakse gre in v čem
so inovativni.

22

Ali bo operacija pozitivno
vplivala na biodiverziteto
območja?
(aktivnost na terenu, npr:interpretacija,
usmerjanje obiskovalcev,ureditev poti,
sanacija dostopov, …; elementi so:
zavarovane ali ogrožene vrste in habitatni
tipi, ki se prednostno ohranjajo)



Ne 0



Z operacijo se izvede vsaj en ukrep za ohranjanja
elementov biotske raznovrstnosti 1



Z operacijo se izvede vsaj 2 ukrepa za ohranjanje
elementov biotske raznovrstnosti 2



Z operacijo se izvede več kot 2 ukrepa za ohranjanje
elementov biotske raznovrstnosti 3

3
točke

Dodeli se tistim operacijam, ki majo pridobljeno podpisno izjavo s strani Zavoda RS za varstvo narave (za celotno območja je za podajanje
izjav pristojna enota Nova Gorica), iz katere je razvidno koliko in kateri ukrepi pozitivno vplivajo na ohranjanje biotske raznovrstnosti.
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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 2

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.

24

Kakšen je doprinos operacije k
zmanjševanju
ogljičnega
odtisa?
Povečanje uporabe ali prehod na
obnovljive vire energije ali izboljšanje
energijske učinkovitosti v javnih/zasebnih
zgradbah ali prehod na trajnostno
mobilnost



V operaciji bo izvedena ena aktivnost 1



V operaciji bodo izvedene 2- 3 aktivnosti 2



V operaciji bodo izvedene več kot 3 aktivnosti 3

3
točke

Primeri aktivnosti (akcijski načrt, pridobitev
investicijske oz. druge dokumentacije,
investicija v opremo, izobraževanja,
delavnice
–
vključevanje
javnosti,
informiranje,…)

Ogljični odtis je ponazoritev količine izpustov toplogrednih plinov (TGP), za katero sta odgovorna posameznik ali podjetje oziroma
organizacija. Izračuna se za dejavnost, dogodke, izdelke ter posameznike . Pri aktivnostih gre za zmanjševanje energetsko potratnih in
okolju škodljivih dejavnosti. Direktne aktivnosti za zmanjšanje ogljičnega odtisa so na primer: povečanje uporabe ali prehod na obnovljive
vire energije, izboljšanje energijske učinkovitosti javnih/zasebnih zgradb, prehod na trajnostno mobilnost… Posredne aktivnosti za
zmanjšanje ogljičnega odtisa so na primer: izobraževanja, informiranja, delavnice, dogodki… Iz prijavnice mora biti jasno razviden pozitivni
doprinos k zmanjšanju ogljičnega odtisa (katere aktivnosti in kako pripomorejo k zmanjšanju).
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V kolikšni meri operacija
prispeva k varovanju okolja?



Nič 0

3
točke

(deli okolja; zrak, voda, tla, hrup, …)



Operacija pozitivno prispeva k varstvu enega dela
okolja 1



Operacija pozitivno prispeva k varstvu dveh delov
okolja 2



Operacija pozitivno prispeva k varstvu več kot dveh
delov okolja 3

Iz prijavnice mora biti razvidno k kateremu delu okolja prispeva operacija in kakšen je njen pozitivni doprinos. Med dele okolja spadajo
poleg zraka, vode, tal , kamnin in hrupa tudi živalske in rastlinske vrste, človek ter njihov dedni material.
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Ali operacija vključuje ekološko
pridelavo ali predelavo hrane?



Ne 0



Da 5

5 točk

Iz prijavnice mora biti razvidno katere aktivnosti podpirajo (vključujejo) ekološko pridelavo hrane in kakšen je prispevek v aktivnosti k
ekološki pridelavi oziroma predelavi hrane. V kolikor gre za aktivnosti izobraževanja, morajo biti izvedene vsaj tri aktivnosti (predavanja,
delavnice…)
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Ali operacija vključuje avtohtone
slovenske
sorte,
pasme
(seznam)



Ne 0



Da 2

2 točki

Upošteva se pasme 111. člen (operacija GEN_PAS) Uredba o ukrepih kmetijsko-okoljska-podnebna plačila, ekološko kmetovanje in plačila
območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=URED7211 Upošteva se Seznam avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin iz
Uradnega lista: https://www.uradni-list.si/1/content?id=48093 Iz prijavnice mora biti razvidno katere aktivnosti in kako bodo prispevale k
vključevanju avtohtonih in domačih slovenskih sort oziroma pasem.

28

Ali
projektne
aktivnosti
vključujejo oz.
pospešujejo
pridelavo/prirejo rastlin, ki so
manj občutljive na bolezni,
škodljivce
ali
sušo
(po
seznamu),
travniške
sadovnjake ali pašo goveda oz.
drobnice?



Ne 0



Da 2

2 točki

Upošteva se seznam v skladu s prilogo 10: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1271
Iz prijavnice mora biti razvidno katere aktivnosti in kako prispevajo k pridelavi manj občutljivih rastlin, kako so v aktivnosti vključeni
travniški sadovnjaki oziroma kako je vključena paša goveda/drobnice.

skupaj doseženo št. točk

splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________

Varovana območja narave in biotske raznovrstnosti na podlagi registra naravnih vrednot, zavarovanih območij, območij Natura
2000 in ekološko pomembnih območij:
http://www.naravovarstveni-atlas.si/

