Točkovnik – ocenjevalni list za prispele operacije na javni poziv za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Ukrep: Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju
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 Izboljšanje kakovosti življenja na podeželju

Ostala merila
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Operacija vključuje za lokalno
okolje inovativne pristope ali
aktivnosti
največ: 4 točke



1 inovativni pristop ali aktivnost 0



2 ali več inovativnih pristopov ali aktivnosti 4

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



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

največ: 3 točke

21

Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep
Možno število točk

Število aktivnosti, ki povečujejo
socialne stike med prebivalci
največ: 3 točke

30
točk

22

23

24

25

26

27

Vključenost mladih do 35 let v
aktivnosti
projekta,
ki
spodbujajo
zaposlitvene
možnosti
največ: 5 točk
Vpliv na dostopnost storitev na
podeželju (oskrba starejših,
varstvo otrok, pomoč na kmetiji
in druge podjetniške storitve)
največ: 5 točk
Projekt prispeva k trajnostni
rabi endogenih virov (naravni
viri, človeški viri, dediščina)
največ: 3 točke
Aktivnosti se izvajajo v različnih
naseljih
največ: 2 točki
Projekt vključuje prenos znanj,
veščin, običajev ali zgodb na
mlajše generacije
največ: 4 točke
Operacija ima pozitivni vpliv na
okolje
največ: 1 točka
skupaj doseženo št. točk



NE 0



DA 5



Ni vpliva na dostopnost storitev na podeželju 0



Vpliv na dostopnost ene vrste storitve 2



Vpliv na dostopnost več vrst storitve 5



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



V enem naselju 0



V dveh naseljih 1



V treh naseljih ali več 2



NE 0



DA 4



NE 0



DA 1

splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________

