Točkovnik – ocenjevalni list za prispele operacije na javni poziv za uresničevanje ciljev
Strategije lokalnega razvoja LAS s CILjem
Preverjanje izpolnjevanja izločitvenih kriterijev in ocenjevanje vlog v skladu s splošnim delom specifičnih meril

Podatki o projektu:
Naziv projekta:
Nosilec projekta:
Datum oddaje vloge:

Podatki o poteku ocenjevanja:
Datum ocenjevanja:
Ocenjevalec:
Skupno število točk (splošni del meril):
Opombe:

1. Faza: Preverjanje izpolnjevanja izločitvenih kriterijev (meril)
KRITERIJI (merila)
Vloga je administrativno popolna, izpolnjena na predpisanem obrazcu in v
skladu z zahtevami javnega poziva.
Vloga je prispela pravočasno.
Operacija se izvaja na območju LAS in se ne izvaja v naseljih, kjer je
izvajanje operacij izključeno.
Vlagatelj in partnerji izpolnjujejo pogoje za prijavo na javni poziv (so
upravičenci v skladu z javnim pozivom)..
Operacija je skladna s strategijo lokalnega razvoja LAS in prednostnimi
vsebinami javnega poziva.
Operacija se še ni pričela izvajati.
Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne finančne
vire za izvedbo operacije v celoti (po posameznih partnerjih in vrstah
stroškov).
Zaprošen znesek za sofinanciranje je v mejah, kot jih določa javni poziv,
Operacija bo izvedena najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe
o potrditvi operacije s strani ARSKTRP oziroma od podpisa pogodbe o
sofinanciranju z MGRT.
Upravičeni stroški operacije, ki so predmet financiranja, se ne financirajo
iz drugih javnih ali zasebnih sredstev (prepoved dvojnega financiranja).
Operacija je v skladu z veljavno zakonodajo in zanjo so izdana vsa
relevantna soglasja ali dovoljenja (kjer je to potrebno).
Operacija ima usklajene kazalnike s kazalniki posameznih ukrepov, na
katere kandidira.

DA (drži)

NE
(ne drži)

Podjetje ni v težavah - kot določa 2. člen Uredbe Komisije (EU)
št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v
kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z
notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1).
V kolikor gre za operacijo, podprto v okviru sklada EKSRP, ki se lahko
izvede v okviru drugega ukrepa PRP, sodelujejo vsaj trije partnerji
Prispevek v naravi v obliki zagotavljanja dela, blaga in zemljišč ne
presega 10% skupnih upravičenih stroškov operacije; Razen pri skladu
ESRR, kjer prispevek v naravi ni upravičen strošek.
Stroški nakupa zemljišč predstavljajo največ 10% skupnih upravičenih
stroškov operacije

2. Faza: Ocenjevanje vlog v skladu s specifičnimi merili

Splošni del specifičnih meril

70 točk

Merila označena z *in številko se dodatno upoštevajo, če ima več projektov enako število točk. Če dva ali
več projektov dosežeta enako število točk, se najprej preveri kateri projekt ima več točk pri merilu,
označenem z *1. Če tudi pri tem merilu dosegata enako število točk, se preveri število točk pri merilu,
označenem z *2. V kolikor je število točk še vedno enako, se po enakem postopku nadaljuje do merila
označenega z *5.
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Pri oceni pomembnosti
operacij
V kakšnem obsegu prispeva k
doseganju ciljev iz SLR?
največ: 2 točki

Možno število točk
Prispeva k enemu cilju 0
Prispeva k dvema ciljema 1
Prispeva k trem ciljem ali več 2

2

3

4

5

6

Kakšna je njena korist
lokalno območje? *3
največ: 3 točke

za

Korist samo za posameznega upravičenca 0
Korist za lokalno območje 3

Kako se dopolnjuje z ostalimi
predhodnimi
aktivnostmi in
projekti (kapitalizacija)?
največ: 3 točke

Se ne dopolnjuje 0

V kakšnem obsegu je skladna z
opredeljenimi
potrebami
v
strategiji? *5
največ: 3 točke

Ni skladna 0

Ali prispeva k izboljšanju
položaja katere od ranljivih
skupin na območju LAS? *4
največ: 3 točke

Ne prispeva 0

V kakšni meri prispeva h
kateremu od horizontalnih ciljev
Unije (okolje, inovacije, blaženje
podnebnih
sprememb
in
prilagajanje nanje)?

Prispeva k enemu 0

Se dopolnjuje 3

Je delno skladna 1
Je v celoti skladna 3

Prispeva 3

Prispeva k dvema ali več 1
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največ: 1 točka
7

Ali bodo z njeno
ustvarjena
nova
mesta? *1

izvedbo
delovna

največ: 5 točk
8

9

Ne 0
Da, posredno 2
Da, neposredno 5

Operacija vključuje partnerje iz
različnih sektorjev
največ: 2 točki

Ne 0

finančna in operativna
sposobnosti prijavitelja
Ali ima zagotovljena tudi lastna
sredstva za njeno izvedbo?

Možno število točk

največ: 4 točke

Da 2
16

Prijavitelj ali partnerji izkazujejo v prejšnjem
koledarskem letu manj prihodkov kot je vrednost
njihovih aktivnosti v projektu 0
Prijavitelj in partnerji izkazujejo v prejšnjem
koledarskem letu vsaj toliko prihodkov kot je vrednost
njihovih aktivnosti v projektu 2
Prijavitelj in partnerji izkazujejo v prejšnjem
koledarskem letu več kot dvakrat toliko prihodkov kot
je vrednost njihovih aktivnosti v projektu 4

10

Ali ima izvajalec na razpolago
potreben kader za izvedbo
operacije?

največ: 6 točk

Nosilec in partnerji ne razpolagajo z ustreznim kadrom
in ga ne bodo zaposlili v okviru izvedbe projekta ali
najeli ustreznih zunanjih izvajalcev 0
Nosilec in nekateri partnerji za del aktivnosti
razpolagajo z ustreznim kadrom ali ga bodo zaposlili v
okviru izvedbe projekta oziroma najeli ustrezne
zunanje izvajalce 3
Nosilec in partnerji za vse aktivnosti razpolagajo z
ustreznim kadrom ali ga bodo zaposlili v okviru
izvedbe projekta oziroma najeli ustrezne zunanje
izvajalce 6

11

Stroškovna primernost (ali so
stroški operacije v skladu s
pričakovanimi rezultati in v
kakšni meri so primerljivi z
ostalimi operacijami).

Stroški niso v skladu s pričakovanimi rezultati 0
Stroški so delno v skladu s pričakovanimi rezultati 3
Stroški so povsem v skladu s pričakovanimi rezultati 6

največ: 6 točk
Ocenjevanje
operacij

12

izvedljivosti

Ali je mogoče v praksi izvesti
predlagane aktivnosti?

največ: 6 točk

Možno število točk

V praksi bo nemogoče ali težko izvesti predlagane
aktivnosti 0
V praksi se lahko izvedejo predlagane aktivnosti 6
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13

Ali je akcijski načrt izvajanja
operacij opredeljen in izvedljiv?

Akcijski načrt ni usklajen 0

največ: 4 točke
Akcijski načrt je usklajen 4
14

15

Ali je terminski načrt izvajanja
jasen in uresničljiv?

Terminski načrt ni jasen in uresničljiv 0

največ: 4 točke

Terminski načrt je jasen in uresničljiv 4

Ali so opredeljeni kazalniki za
spremljanje in vrednotenje
operacije/projekta?

Kazalniki za spremljanje in vrednotenje so opredeljeni
kot v javnem pozivu 2

največ: 6 točk

Kazalniki za spremljanje in vrednotenje so opredeljeni
kot v javnem pozivu + 1 dodaten kazalnik 4
Kazalniki za spremljanje in vrednotenje so opredeljeni
kot v javnem pozivu + 2 dodatna kazalnika ali več 6

16

Ocena
trajnostne
naravnanosti
izvedbenih
operacij
Kako se bo operacija financirala
po
prenehanju
prejemanja
pomoči javnih sredstev?

največ: 4 točke

17

18

Možno število točk
Aktivnosti se po zaključku projekta ne bodo izvajale 0
Aktivnosti se bodo izvajale tudi zaključku projekta 2
Aktivnosti, ki se bodo izvajale po zaključku projekta
bodo vplivale na delovna mesta 4

Ali bodo vzpostavljene strukture
nadaljevale z delom tudi po
zaključku izvajanja? *2
največ: 2 točki

Ne bodo 0

Ali ima operacija pozitiven vpliv
na okolje in kvaliteto življenja na
območju LAS?

Nima neposrednega pozitivnega vpliva 0

največ: 6 točk
skupaj doseženo št. točk

Bodo 2

Ima pozitivni vpliv na okolje ali na kvaliteto življenja 3
Ima pozitivni vpliv na okolje in na kvaliteto življenja 6
splošni del specifičnih meril

Datum, podpis: ______________________________________________
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