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OCENJEVALNI LIST 

za ocenjevanje vlog prejetih na 1. javni poziv LAS Srce Slovenije za izbor operacij za uresničevanje ciljev 

Strategije lokalnega razvoja v letu 2019 za sklad EKSRP 

 

 
Zaporedna št. vloge:  

 
Akronim operacije:  

 
 
Pogoji upravičenosti 

 

KRITERIJI DA (drži) 
NE         

(ne drži) 

ADMINISTRATIVNA POPOLNOST (Vloga je administrativno popolna, izpolnjena 
na predpisanem obrazcu in v  skladu z zahtevami javnega poziva/ Vloga je bila 
ustrezno dopolnjena po pozivu za dopolnitev vloge). 

  

 
PRAVOČASNOST (Vloga je prispela pravočasno). 

  

 
VLAGATELJ (Vlagatelj izpolnjuje pogoje za prijavo na javni poziv). 

  

SKLADNOST S CILJI SKLADA EKSRP TER SLR (Operacija je skladna s cilji zadevnega 
sklada iz katerih bo sofinancirana in prispeva k uresničitvi ciljev določenih v SLR) 

  

SKLADNOST S HORIZONTALNIMI CILJI EU (Operacija je skladna s horizontalnimi 
cilji EU) 

  

OPERACIJA SE ŠE NI PRIČELA IZVAJATI (Predvidene aktivnosti operacije se še niso 
pričele izvajati in se ne bodo začele pred obdobjem upravičenosti posameznega 
sklada). 

  

PROJEKT SE NE FINANCIRA IZ DRUGIH JAVNIH SREDSTEV (Upravičeni stroški še 
niso in ne bodo sofinancirani z drugimi javnimi sredstvi – prepoved dvojnega 
sofinanciranja). 

  

OPERACIJA SE IZVAJA NA OBMOČJU LAS V SKLADU Z ZAHTEVAMI POSAMEZNEGA 
SKLADA (V primeru sofinanciranja operacije s sredstvi EKSRP,  se operacija ne 
izvaja v naseljih, ki imajo več kot 10.000 prebivalcev (mesto Kamnik))  

  

ZAPRTA FINANČNA KONSTRUKCIJA (Iz opisa operacije je v vlogi razvidna zaprta 
finančna konstrukcija za celotno operacijo in zagotovljeni lastni finančni viri za 
izvedbo operacije v celoti. Prikazana je razdelitev posameznih stroškov po 
posameznih partnerjih in vrstah stroškov.) 

  

PODJETJE V TEŽAVAH (Podjetje ni 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) 

  

IZDANA VSA DOVOLJENJA (Za operacijo so izdana vsa dovoljenja, kot jih za 
izvedbo operacije določa področna zakonodaja) 

  

 

Operacija, pri katerem je vsaj en izmed pogojev upravičenosti ocenjeno z »NE«, je izločena iz nadaljnje 
obravnave. 
 
Vloge, ki niso izločene na podlagi pogojev upravičenosti, se presojajo z vidika specifičnih kriterijev.  
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Merila za izbor - Specifični kriteriji: 

01 Pripravljenost operacije za izvajanje Možno število točk Doseženo število točk 

- Jasnost in preglednost projekta (cilji, aktivnosti, učinki in 
rezultati) oz. koliko so cilji, ukrepi, aktivnosti, pričakovani 
učinki in rezultati projekta jasno določeni in si logično 
sledijo ter so v skladu s cilji SLR 

1  

- Časovni in finančni načrt izvajanja aktivnosti je realen in 
jasen 

1  

- Pričakovani rezultati so smiselni, učinkoviti, koristni in 
merljivi 

2  

- Upravičenec in morebitni partnerji v projektu imajo 
ustrezne reference ter imajo zagotovljene organizacijske in 
človeške vire 

1  

SKUPAJ (točke se seštevajo): 

 

5  

 

02 Inovativnost Možno število točk Doseženo število točk 

- Projekt predstavlja novost na območju, novo dejavnost, 
ponudbo, pristop, storitev   

10  

- Projekt ni novost na območju, nova dejavnost, ponudba, 
pristop, storitev, vendar gre za inovativno nadgradnjo  

5  

- Gre zgolj za nadaljevanje, ponavljanje že obstoječega  
 

0  

SKUPAJ (točke se NE seštevajo): 

 
10  

 

03 Trajnost operacije Možno število točk Doseženo število točk 

- Operacija je sposobna preživeti tudi brez pomoči javnih 
sredstev in se bo nadaljevala. Jasno je opredeljeno kako se 
bo kasneje financirala  

15  

- Operacija je sposobna preživeti tudi brez pomoči javnih 
sredstev in se bo nadaljevala. Ni jasno opredeljeno kako se 
bo kasneje financirala  

7  

- Operacija ni sposobna preživeti tudi brez pomoči javnih 
sredstev in se ne bo nadaljevala  

0  

SKUPAJ (točke se NE seštevajo): 

 
15  

 

04 Ustvarjanje novih delovnih mest Možno število točk Doseženo število točk 

- Operacija ustvarja nova delovna mesta  
 

10  

- Prispeva k razvoju novih dejavnosti  
 

2  

- Prinaša dobrobit za ljudi, okolje, razvoj  
 

1  

- Operacija je ekonomsko upravičena (to je ali podpira in 
omogoča razvoj podjetniških dejavnosti, koliko projekt 
vključuje prispevke zasebnega značaja, ali povzroča 
udeležencem ekonomsko škodo)  

5  

- Upoštevano je načelo dodatnosti oziroma učinki projekta 
prinašajo dodano vrednost območju 

2  

SKUPAJ (točke se seštevajo): 

 
20  
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05 Doseganje zastavljenih ciljev SLR Možno število točk Doseženo število točk 

- Operacija prispeva k doseganju vsaj 2 zastavljenih ciljev SLR 
in vsaj dveh kazalnikov  

10  

- Operacija prispeva k doseganju vsaj 1 zastavljenega cilja SLR 
in vsaj enega kazalnika  

5  

SKUPAJ (točke se NE seštevajo): 

 
10  

 

06 Območje izvajanja Možno število točk Doseženo število točk 

- Projekt  izvaja na območju vsaj dveh občin iz območja LAS 
Srce Slovenije in povezuje partnerje iz območja vsaj dveh 
občin  

5  

- Projekt se izvaja na območju vsaj dveh občin iz območja LAS 
Srce Slovenije ali povezuje partnerje iz območja vsaj dveh 
občin 

2  

SKUPAJ (točke se NE seštevajo): 

 
5  

 

07 Trajnostna (sonaravna) raba lokalnih virov in vpliv 

na okolje 

Možno število točk Doseženo število točk 

- Operacija podpira in stimulira sonaravno rabo endogenih 
resursov območja  

2  

- Upoštevana so načela trajnostnega razvoja  
 

2  

- Operacija pozitivno vpliva na zdravje ljudi in na okolje, to je 
ali prispeva k zdravju ljudi  

2  

- Operacija prispeva k ohranjanju narave in trajnostni rabi 
naravnih danosti območja  

2  

- Operacija zmanjšuje porabo energije  
 

2  

SKUPAJ (točke se seštevajo): 

 
10  

 

08 Vključenost posebnih ciljnih skupin Možno število točk Doseženo število točk 

Operacija vključuje specifične ciljne skupine:    

- mladi 
 

2  

- ženske 
 

2  

- brezposelni 
 

2  

- invalidi  
 

2  

- starejši  
 

2  

SKUPAJ (točke se seštevajo): 

 
10  
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09 Vzpostavitev partnerstev iz različnih sektorjev Možno število točk Doseženo število točk 

- Operacija povezuje, partnerje iz različni sektorjev, pri 
pripravi in izvajanju skupnih aktivnosti  

5  

- Naloge med partnerji so jasno definirane, realne in 
izvedljive. Partnerji bodo enakovredno sodelovali pri 
izvedbi operacije 

5  

SKUPAJ (točke se seštevajo): 

 
10  

 

10 Financiranje Možno število točk Doseženo število točk 

- Struktura finančne konstrukcije je jasna, navedeni viri 
financiranja so realni 

3  

- Stroški so realno ocenjeni 
 

2  

SKUPAJ (točke se seštevajo): 

 
5  

   

 
SKUPAJ (doseženo število točk) 

 

100 (max)  

 
 

Mnenje člana ocenjevalne komisije LAS o operaciji: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litija,  

 

       
 

(Ime in priimek) 
Član ocenjevalne komisije  

LAS Srce Slovenije 
 
 

(podpis) 
        
 


