Točkovnik – ocenjevalni list 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
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 Ohranjanje, varovanje ali primerna raba naravnih virov - EKSRP sklad

Ostala merila
19

20

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



Da 0



Ne 1

Ali bo operacije pozitivno
prispevala k varovanju narave?



Da 3



Ne 0



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



Ne 0



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

(Operacija spodbuja pozitiven odnos do
narave, operacija ne ogroža narave
(informiranje, izobraževanje, …)

21

22

Specifični del iz kriterijev za posamezni ukrep
Možno število točk

največ: 3 točke
Ali bo v okviru operacije nastal
nov produkt, praksa ali pristop
oziroma se podpora namenja
za nadgradnjo obstoječega
produkta, prakse ali pristopa?
največ: 5 točk

Ali bo operacija pozitivno
vplivala na biodiverziteto
območja?

(aktivnost na terenu, npr:interpretacija,
usmerjanje obiskovalcev,ureditev poti,
sanacija dostopov, …; elementi so:

30
točk

23

24

zavarovane ali ogrožene vrste in habitatni
tipi)



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

največ: 3 točke



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

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 2



V operaciji ne bo izvedene nobene aktivnosti 0



V operaciji bo izvedena ena aktivnost 1



V operaciji bodo izvedene 2- 3 aktivnosti 2



V operaciji bodo izvedene več kot 3 aktivnosti 3



Nič 0



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

Ali operacija vključuje ekološko
pridelavo ali predelavo hrane?
največ: 5 točk



Ne 0



Da 5

Ali operacija vključuje avtohtone
slovenske
sorte,
pasme
(seznam)
največ: 2 točki



Ne 0



Da 2

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?
največ: 2 točki



Ne 0



Da 2

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

največ: 3 točke
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V kolikšni meri operacija
prispeva k varovanju okolja?
(deli okolja; zrak, voda, tla, hrup, …)

največ: 3 točke

26

27

28

skupaj doseženo št. točk

splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________

