IZLOČITVENI KRITERIJI IN SPECIFIČNA MERILA
za ocenjevanje operacij predloženih na
1. JAVNI POZIV za izbor operacij za izvajanje Strategije
lokalnega razvoja LAS Mežiške doline v programskem
obdobju 2014 – 2020
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1. IZLOČITVENI KRITERIJI
Ocenjevalna komisija preveri upravičenost predloženih operacij na podlagi izločitvenih kriterijev, ki jih
mora izpolnjevati operacija, da se uvrsti v postopek ocenjevanja. Če dobi operacija pri kateremkoli
izločitvenem kriteriju negativen odgovor, se vloga izloči iz nadaljnjega ocenjevanja in se, s sklepom
predsednika LAS, zavrne.

POGOJ

DA (drži)

NE
(ne drži)

1. Operacija se izvaja na upravičenem območju:
A) Za operacijo, ki se financira s sredstvi EKSRP je upravičeno
območje celotno območje LAS
B) Za Operacijo, ki se financira s sredstvi ESRR so upravičena
območja urbana naselja: Ravne na Koroškem, Dobja vas, Kotlje,
Prevalje, Leše, Mežica, Žerjav, Črna na Koroškem
2. Vlagatelj ima stalno bivališče na območju LAS (če gre za fizično
osebo) oziroma ima sedež, registrirano izpostavo, podružnico,
organizacijsko enoto oziroma poslovno enoto na območju LAS
(če gre za pravno osebo zasebnega prava) oziroma deluje na
območju LAS (če gre za pravno osebo javnega prava ali za
pravno osebo zasebnega prava v javnem interesu),
3. Vlagatelj ni podjetje v težavah, kot jih 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).
4. Vlagatelj ima ob oddaji vloge za operacijo izdana vsa potrebna
dovoljenja, kot jih za izvedbo operacije določa področna
zakonodaja
5. Operacija je skladna s cilji SLR in prednostnimi vsebinami oz.
ukrepi opredeljenimi v javnem pozivu
6. Operacija je skladna s cilji iz zadevnega sklada iz katerega bi
lahko bila sofinancirana
7. Operacija se še ni pričela izvajati
8. Operacija ima opredeljen terminski načrt izvedbe in bo zaključena
najpozneje do 30.6.2018
9. Operacija ima zaprto finančno konstrukcijo in zagotovljene lastne
finančne vire za izvedbo operacije v celoti
10. Operacija se ne financira iz drugih EU skladov oziroma javnih
sredstev (dvojno financiranje)
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2. MERILA ZA OCENJEVANJE OPERACIJ
Merila za izbor operacij temeljijo na naslednjih načelih:
prispevek k doseganju ciljev SLR,
prispevek k doseganju horizontalnih ciljev,
okoljska trajnost,
socialna vzdržnost,
vključenost partnerjev,
vpliv na območje LAS.
Ocenjevalna komisija ocenjuje operacije na podlagi naslednjih meril:
MERILA ZA IZBOR OPERACIJ
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Kakovost in izvedljivost operacije
Inovativnost operacije
Trajnost rezultatov operacije
Ustvarjanje delovnih mest
Razvoj novih programov, produktov, storitev
Pomen operacije za skladen razvoj celotnega
območja LAS – teritorialna pokritost
Vključevanje opredeljenih ranljivih ciljnih skupin
Kakovost partnerstva
Vpliv operacije na doseganje horizontalnih ciljev EU
Vpliv operacije na okolje
Skupaj

MERILA
01
Kakovost in
izvedljivost operacije

02
Inovativnost operacije

03
Trajnost rezultatov
operacije

Možno število
točk
10
8
10
15
15
10

Doseženo
število točk

15
5
5
7
100

OPIS MERIL ZA IZBOR OPERACIJ
Cilji so jasno opredeljeni, aktivnosti so izvedljive ter
vodijo k doseganju konkretnih rezultatov
Cilji so opredeljeni, aktivnosti in rezultati so navedeni,
vendar ne zagotavljajo logičnega sosledja
Cilji, aktivnosti in rezultati so našteti, vendar ne
izkazujejo logičnega sosledja in ne zagotavljajo
doseganja načrtovanih rezultatov

Možno
število
točk
10

Dos.
število
točk

5
0

Operacija je inovativna in ustvarja novo dodano
vrednost v okolju (uporaba novih metod, pristopov in
programov, uvajanje novih storitev in proizvodov,
uvajanje novih znanj,..)
Operacija je delno inovativna (vsebina operacije ni
nova, se pa izvaja na drugačen način ali vključuje nove
ciljne skupine)
Operacija nima inovativnega značaja
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Rezultati operacije zagotavljajo nadaljnje izvajanje
vsebin ali omogočajo izvajanje novih operacij
(zagotovljeno upravljanje skupnih kapacitet,
zagotovljeno trženje novih produktov in storitev,…)
Rezultati operacije omogočajo nadaljnje izvajanje
vsebin (oblikovane metode in orodja, promocijski
material, …)
Operacija ni trajnostno naravnana – ne izkazuje
verjetnosti, da se bodo rezultati v zadostni meri
uporabljali tudi po zaključku

10

5
0

5
0

3

Operacija jasno zagotavlja vsaj eno novo delovno
mesto (kakršnakoli oblika, ki zagotavlja plačevanje
prispevkov PIZ za polni delovni čas, ki se ohranja min.
3 leta po izplačilu javnih sredstev)
Operacija zagotavlja možnost ustvarjanja delovnega
mesta ali samozaposlitve (odprtje dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, odprtje s.p.-ja ob redni zaposlitvi,
doregistracija obstoječe dejavnosti)
Operacija zagotavlja ohranjanje najmanj enega ali več
obstoječih delovnih mesta
Operacija ne vpliva na obstoječa delovna mesta in ne
predvideva spodbujanje novega zaposlovanja

15

V okviru operacije bosta nastala vsaj dva nova
programa, proizvoda, ali storitvi
V okviru operacije bo nastal vsaj en nov program,
proizvod ali storitev
Operacija ne predvideva novih programov, proizvodov
ali storitev
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05
Razvoj novih
programov,
produktov, storitev

06
Pomen operacije za
skladen razvoj
celotnega območja
LAS – teritorialna
pokritost

Operacija se bo izvajala na območju vseh štirih občin
Mežiške doline
Operacija se bo izvajala na območju treh občin
Mežiške doline
Operacija se izvaja na območju dveh občin Mežiške
doline
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Operacija oz. njene aktivnosti in rezultati vključujejo ali
so namenjeni vsaj dvema opredeljenima ranljivima
ciljnima skupinama (mladi, ženske, starejši, ljudje z
omejitvami)
Operacija oz. njene aktivnosti in rezultati vključujejo ali
so namenjeni vsaj eni opredeljeni ranljivi ciljni skupin
(mladi, ženske, starejši, ljudje z omejitvami)
Operacija oz. njene aktivnosti in rezultati ne vključujejo
ranljivih ciljnih skupin, rezultati operacije za ranljive
skupine niso relevantni.

15

Partnerstvo sestavljajo vsaj trije partnerji, ki imajo pri
operaciji aktivno vlogo (prijavitelj+2 partnerja) in
predstavljajo vsaj dva izmed treh sektorjev (javni,
ekonomski, zasebni)
Partnerstvo sestavljajo vsaj trije partnerji (prijavitelj + 2
partnerja), ki so vsi predstavniki istega sektorja
Partnerstvo sestavljajo manj kot trije partnerji
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Cilji operacije se navezujejo oz. prispevajo k
uresničevanju vsaj treh od štirih horizontalnih ciljev EU
Cilji operacije se navezujejo oz. prispevajo k
uresničevanju vsaj dveh od štirih horizontalnih ciljev
EU
Cilji operacije se navezujejo oz. prispevajo k
uresničevanju vsaj enega izmed štirih horizontalnih
ciljev EU
Cilji operacije ne. prispevajo k uresničevanju
horizontalnih ciljev EU
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04
Ustvarjanje delovnih
mest

07
Vključevanje posebej
opredeljenih ranljivih
ciljnih skupin na
območju LAS

08
Kakovost partnerstva,
ki prijavlja operacijo

09
Vpliv operacije na
doseganje
horizontalnih ciljev EU
1. Blaženje podnebnih
sprememb in
prilagajanje nanje 2.
Skrb za varovanje
okolja 3. Spodbujanje
inovativnosti
4. Spodbujanje enakosti
moških in žensk ter
nediskriminacije

10

5
0

10
0

7
5

10
0

3
0

3
1
0

4

10
Vpliv operacije na
okolje

Načrtovane aktivnosti v operaciji pozitivno vplivajo na
blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
varovanje okolja in ohranjanje narave
Načrtovane aktivnosti ne vplivajo negativno na okolje
Iz načrtovanih aktivnosti operacije ni razviden vpliv na
okolje

7
3
0

Merila za ugotavljanje kakovosti operacij so točkovana. Maksimalno število točk, ki jih lahko prejme
posamezna operacija znaša 100. Minimalni prag točk, ki ga mora posamezna operacija doseči, da se
uvrsti v nadaljnji postopek izbora znaša 50 točk.
Kadar več operacij pri ocenjevanju v skladu z merili doseže enako število točk, se upošteva večje
doseženo število točk pri naslednjih merilih po vrstnem redu:
04 Ustvarjanje delovnih mest
05 Razvoj novih programov, produktov, storitev
07 Vključevanje posebej opredeljenih ranljivih ciljnih skupin na območju LAS
V kolikor ima več operacij še vedno enako število točk, se upošteva vrstni red prispelih vlog (vloga
dobi zaporedno številko ob prispetju na sedež LAS).
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