Točkovnik – ocenjevalni list za prispele operacije na javni poziv za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Ukrep: Ohranjanje in oživljanje dediščine območja
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 in oživljanje dediščine območja

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

Kakšen je doprinos operacije k
predstavljanju dediščine
javnosti? Število programov(
turističnih oz. pedagoškoandragoških), ki izhajajo iz
izvedene operacije.
največ: 5 točk

Ni programov 0

Ali bo v okviru operacije pri
nosilcu/partnerju obravnavana
nova vsebina kulturne / naravne
dediščine ali že obstoječa?
največ: 3 točke

Z operacijo ne nastaja nov produkt, niti se ne
nadgrajuje obstoječega 0

Koliko partnerjev sodeluje pri
izvedbi operacije?

Brez partnerjev 0

Ne 1

1 -2 programa 3
3 in več programov 5

Z operacijo se nadgrajuje obstoječi produkt 1
Z operacijo nastaja nov produkt 3

30
točk

največ: 3 točke

1 do 3 partnerji 2
več kot 3 partnerji 3

23

Ali se operacija navezuje na
nepremično kulturno
dediščino?

Registrirana kulturna dediščina 3
Spomenik lokalnega pomena ali državnega pomena 1

največ: 3 točke

24

Ali se operacija nanaša na
naravno dediščino
največ: 3 točke

Da 3
Ne 0

25
Ali se operacija navezuje na
premično ali nesnovno
dediščino (po seznamu)?

Da 3
Ne 0

največ: 3 točke

26

27

Ali bo operacija vključevala
predstavitev javnosti skozi
delavnice, enodnevne
prireditve, tematske dneve,
festivale, prikaze znanj, veščin,
prakse, razstave…?
največ: 3 točke

1 način prezentacije 1

Ali bo operacija zagotovila
informiranje javnosti preko
spletnih medijev, tiskanih
materialov, udeležbe na
predstavitvenih sejmih ?

1 način informiranja 1

2-3 načini prezentacije 2
več kot 3 načini prezentacije 3

2 načina informiranja 2
3 ali več načinov informiranja 3

največ: 3 točke

28

Ali bo operacija prispevala k
trajnostni naravnanosti območja
(npr. zeleni turizem, uporaba
lokalne hrane v gostinski
ponudbi)?

Ni aktivnosti, ki prispevajo k trajnostni naravnanosti
območja 0

največ: 3 točke

2 aktivnosti, ki prispevata k trajnostni naravnanosti
območja 2

1 aktivnost, ki prispeva k trajnostni naravnosti
območja 1

3 ali več aktivnosti, ki prispevajo k trajnostni
naravnanosti območja 3
skupaj doseženo št. točk

splošni del specifičnih meril

Priloga točkovnika je seznam »Področja premične in nesnovne dediščine«

Datum, podpis: ______________________________________________

Področja premične in nesnovne dediščine:
-

Zgodovina starejših obdobij
Zgodovina prve in druge svetovne vojne
Zgodovina od 1945 do danes
Pridobivanje znanja (formalno in neformalno) / šolstvo / ljudsko izročilo / iz roda v rod v različnih
zgodovinskih obdobjih
Medsebojni odnosi, družinsko-sorodstvene zveze, vaške in druge skupnosti skupnosti, društveno
in družabno življenje v različnih zgodovinskih obdobjih
Način življenja različnih socialnih slojev, profesionalnih-poklicnih skupin v različnih zgodovinskih
obdobjih
Komunikacije (promet, poti, pošta)
Znamenite osebnosti / ljudski junaku / krajevni posebneži
Pripovedništvo / jezikovne posebnosti / besedna umetnost
Šege in navade letnega in življenjskega cikla, delovne šege
Oblačilna kultura
Stanovanjska/ bivalna kultura
Glasba, ples, petje, igre
Verovanje
Znanje (tudi veščine) povezano z
o Jezikom
o geografskim obzorjem/ledinska imena/ hišna imena
o Gradnjo objektov,
o Vremenom, astronomijo
o Pridelavo hrane in prehrano
o Zdravljenjem, zeliščarstvom, uroki..
o Umetnostjo, umetno obrtjo
o Tehniko
o Obrtmi, rokodelstvi, delovnimi procesi v industriji, rudarstvu, kmetijstvu, gozdarstvu,
lovu, ribolovu, čebelarstvu, in z njimi povezanimi orodji, napravami

