Točkovnik – ocenjevalni list za prispele operacije na javni poziv za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Ukrep: Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest
Sklad: EKSRP in ESRR
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 Vzpostavljanje pogojev za ustvarjanje novih delovnih mest

Ostala merila
19
20

21

22

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



Ne 1

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



Ne vzpostavlja se nova dejavnost ali nadgradnja
obstoječe 0



Nadgradnja obstoječe dejavnosti poslovnega subjekta
3



Vzpostavlja se nova dejavnost za poslovni subjekt 5

Koliko partnerjev sodeluje pri
izvedbi operacije?
največ: 3 točke



V operaciji ne sodeluje noben partner 0



1-2 partnerja 1



3-5 partnerjev 3



več kot 5 partnerjev 1



V operaciji ni aktivnosti za mlade ali starejše 0



V operaciji so 1-3 aktivnosti za mlade ali starejše 3

Vključenost mladih do 35 let ali
starejših nad 55 let v aktivnosti
operaciji

30
točk

23

največ: 5 točk



V operaciji so več kot 3 aktivnosti za mlade ali starejše
5

Operacija preko aktivnosti in
rezultatov povečuje ponudbo
lokalno pridelanih pridelkov in
izdelkov oziroma spodbuja
uporabo lokalnih surovin



Ne spodbuja 0



Spodbuja ponudbo ali uporabo 3



Spodbuja ponudbo in uporabo 5



NE – 0



DA - 1



NE 0



DA 3



V enem naselju 0



V dveh naseljih 1



V treh naseljih ali več 2



NE 0



DA 1



NE 0



DA 2



NE 0



DA 2

največ: 5 točk

24

Operacija vključuje aktivnosti
vezane na socialno podjetništvo
največ: 1 točka

25

Vzpostavlja se nov poslovni
subjekt (tudi samozaposlitev)
največ: 3 točke

26

Aktivnosti se izvajajo v različnih
naseljih
največ: 2 točki

27

Operacija vpliva pozitivno na
okolje ali zdravje ljudi
največ: 1 točka

28

Promocija in druge aktivnosti v
operaciji so naravnane k
mednarodni
prepoznavnosti
dejavnosti
največ: 2 točki

29

Aktivnosti operacije vključujejo
podajanje ali pridobivanje
osnovnih podjetniških znanj in
veščin
največ: 2 točki
skupaj doseženo št. točk

splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________

