Datum: 10.01.2018

Spremembe Pravilnika o objavi javnih pozivov za nabor projektnih idej ter postopku izbora,
financiranja, spremljanja in nadziranja projektov na območju LAS Drava v programskem obdobju
2014-2020

Sestavni del Strategije lokalnega razvoja LAS Drava je tudi Pravilnik o objavi javnih pozivov za nabor
projektnih idej ter postopku izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja projektov na območju LAS
Drava v programskem obdobju 2014-2020, v katerem je določen postopek izbora projektov, vloženih na
javne pozive LAS Drava. Projekti se točkujejo v skladu z merili, točkovnikom, ki je sestavni del
omenjenega pravilnika.
V letu 2017 je Upravni odbor LAS Drava objavil tri javne pozive, ki so pretežno prispevali k tematskemu
področju A ustvarjanje delovnih mest predvsem na problemskih območjih LAS. To sta območji Občine
Ruše in Občine Selnica ob Dravi. Posledično je bilo največ točk po točkovniku namenjenih odpiranji
novih delovnih mest na problemskem območju. To je povzročilo težave pri projektih, ki so jih vložili
prijavitelji iz Občine Lovrenc na Pohorju, ki pa nima statusa problemskega območja, saj so ti projekti le
s težavo dosegli minimalno število točk za odobritev financiranja. Zato so bili prijavitelji projektov iz
Občine Lovrenc na Pohorju v neugodnem položaju.
Navedeno pomanjkljivost točkovanja je potrebno odpraviti. Zato je predlagan nov točkovnik, ki postavlja
vse prijavitelji v enakovreden položaj. Točkovnik je v prilogi tega dopisa. Z rdečo barvo so označeni
podatki po starem načini točkovanja, z modro pa spremembe.
Predlog sklepov:
1. Skupščina sprejema in potrjuje Spremembe Pravilnika o objavi javnih pozivov za nabor projektnih idej
ter postopku izbora, financiranja, spremljanja in nadziranja projektov na območju LAS Drava v
programskem obdobju 2014-2020

Pripravila:
Dragomira Zelenik
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PRAVILNIK
O Spremembah Pravilnika o objavi javnih pozivov za nabor projektnih idej ter postopku izbora,
financiranja, spremljanja in nadziranja projektov na območju LAS Drava v programskem obdobju
2014-2020

1. člen
V Pravilniku o objavi javnih pozivov za nabor projektnih idej ter postopku izbora, financiranja, spremljanja
in nadziranja projektov na območju LAS Drava v programskem obdobju 2014-2020, ki ga je dne
27.01.2016 potrdila ustanovna skupščina LAS Drava, se spremeni 16. člen tako, da odslej glasi:
»16. člen
Ocenjevalna komisija pri ocenjevanju upošteva naslednja merila:
možno
št. točk

SPECIFIČNA MERILA KRITERIJI

MAX. št.
točk

A) OSNOVNA MERILA
A ) Nova delovna mesta

4

Usklajenost projekta B ) Razvoj osnovnih storitev
s tematskimi
področji ukrepanja C ) Varstvo okolja in ohranjanje narave

4
16
4

D ) Vključenost mladih, žensk, invalidov, in drugih ranljivih skupin

4

A 1) ustvariti nova delovna mesta in povečati število zaposlenih

1

A 2) Vzpostaviti tematska partnerstva (mreže za vzpodbujanje
podjetništva in oblikovanje lokalne ponudbe)

1

A 3) Razviti ponudbe novih lokalnih proizvodov in storitev

1

A 4) Vzpostaviti nove dejavnosti za oživljanje vaških in mestnih
jeder

1

B 1) obnovljena ali nova infrastruktura za kulturne, prostočasne
in druge dejavnosti

1

B 2) obnoviti obstoječe in vzpostaviti inovativne storitve na
podeželju

1

B 3) vzpostaviti območja naravnih in spominskih parkov

1

Usklajenost projekta
C 1) zmanjšati izpuste toplogrednih plinov in vlaganja v manjšo
s cilji SLR
okoljsko infrastrukturo

1

C 2) prenoviti degradirana območja in degradiranih zgradb v
mestnih/vaških središčih

1

C 3) ohranjati stanje naravnega okolja ob sočasni izrabi njegovih
prednosti v turistične namene

1

C 4) vpeljati razne oblike trajnostne mobilnosti

1

D 1) vzpostaviti partnerstva za delo z mladimi ali starejšimi

1

D 2) vzpodbuditi ukrepe za aktivno staranje

1

D 3) razviti in vzpostaviti aktivni življenjski slog

1

D 4) vzpostaviti participativni proračun lokalnih skupnosti za vse
aktivnosti vključevanja ranljivih skupin

1
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PRISPEVEK K
DOSEGANJU
HORIZONTALNIH
CILJEV: Projekt je v
skladu s
horizontalni cilji EU

Projekt se izvaja na
območju LAS

Zavarovana in
degradirana
območja, na katera
se nanaša projekt

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje :
ozaveščanja o podnebnih spremembah in prilagajanju nanje,
študije in analize, kot tudi projekti v razvoj novih tehnologij in
praks na področju blaženja in prilagajanja na podnebne
spremembe.

1

Okolje: projekti namenjene vzdrževanju naravnih pogojev za
ohranitev živalskih in rastlinskih vrst, izboljšanju kakovosti
življenja na podeželju in s tem ohranitvi mozaičnosti lokalnega
prostora LAS ter projekti ozaveščanja in promocije okoljsko
naravnanih projektov

1

Inovacije: projekti, ki uvajajo nove, inovativne razvojne rešitve in
omogoča inovativne pristope bodisi z rabo lokalnih virov, bodisi s
prenosom primerov dobrih praks v lokalno območje.

1

Enakost moških in žensk in nediskriminacija: v projektu
sodelujejo moški in ženske ali brezposelni ali ranljive skupine ali
prebivalci odročnih naselij

1

Na območju 1 občine v LAS DRAVA

1

Na območju 2 občin v LAS DRAVA

2

Na območju 3 občin v LAS DRAVA

3

V občinah izven območja LAS DRAVA

0

V 1 upravičenem naselju

1

V 2 upravičenih naseljih

2

V 3 upravičenih naseljih

3

V neupravičenih naseljih

0

projekt se NE izvaja na zavarovanem ali degradiranem območju

0

Projekt se izvaja na zavarovanih območjih (VVO, NATURA,
zavarovani objekti ipd.))

4

Projekt se izvaja na degradiranem območju

6

V projektu ranljive skupine NE sodelujejo

0

Ženske

3

4

3

V projektu sodelujejo
Mladi do 27 let
ranljive skupine

3

Starejše od 50 let

3

Ostale

3

10

12

B) VSEBINA PROJEKTA

SWOT analiza

Slaba

0

Dobra

3

Zelo dobra

5

Projekt NI inovativen

0
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Ali je projekt
inovativen?

Aktivnosti projekta

Projekt je inovativen in prinaša nove rešitve ali pristope, ki
predhodno še niso bili uporabljeni na območju LAS
(uporaba novih metod, pristopov in programov, uvajanje
novih storitev in proizvodov, uvajanje novih znanj,...)

5

Projekt je delno inovativen in v območju LAS nadgrajuje že
poznane rešitve ali pristope (vsebina operacije ni nova, se
pa izvaja na drugačen način ali vključuje nove ciljne
skupine)

3

Aktivnosti so dobro razdelane; dobro je razvidna in razumljiva
izvedba; dobro so razvidne vrste aktivnosti, odgovornost za
izvajanje, časovni okvir in finančno ovrednotenje

4

Aktivnosti so delno razdelane, izvedba projekta ni dobro razvidna
in razumljiva

2

Aktivnosti so SLABO razdelane, izvedba projekta ni razvidna in
razumljiva

0

Predvideni so 3 in več rezultatov in kazalnikov

3

Rezultati in kazalniki
Predvidena sta 2 rezultata in kazalnika
projekta
Predviden je 1 rezultat in kazalnik

4

2

3

1

C) FINANČNI DEL PROJEKTA
Iz vloge je razvidno, da nosilec ali partnerstvo NISO sposobno
izvesti projekta; naloge NISO jasno zapisane, NI opisana
odgovornost za posamezno aktivnost
Iz vloge je razvidno,
da bo nosilec ali
partnerstvo finančno
sposobno izvesti
projekt

0

Iz vloge je DELNO razvidno, da bo nosilec ali partnerstvo
sposobno izvesti projekt; naloge so jasno zapisane, opisana je
odgovornost za posamezno aktivnost, vendar so finančne
aktivnosti samo delno usklajene z zapisanimi nalogami,
odgovornostjo oz. aktivnostmi

3

Iz vloge je razvidno, da bo nosilec ali partnerstvo sposobno
izvesti projekt; naloge so jasno zapisane, opisana je odgovornost
za posamezno aktivnost

5

5

D) OSTALI PODATKI O VLOGI

Skladnost projekta

Partnerstvo v
projektu

Poglavja SO med seboj SKLADNA IN MERLJIVA

2

Poglavja so med seboj DELNO skladna in usklajena

1

Poglavja med seboj NISO skladna in usklajena

0

V projektu sodeluje samo nosilec projekta

0

V projektu sodeluje nosilec in 1 -3 partnerji

2

V projektu sodeluje nosilec in 4 ali več partnerji

4

SKUPAJ A + B + C + D
E) DODATNA MERILA
Projekt se NE izvaja na problemskem območju
Projekt se izvaja na problemskem območju Občine Ruše ali
Problemsko območje Selnica ob Dravi (po pravilih EKSRP)
Projekt se izvaja na problemskem območju v naseljih Ruše ali
Selnica ob Dravi (po pravilih ESRR)

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj.

2

4

88
0
2

2

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v
podeželje

Raznolikost
partnerstev
(medsektorsko
sodelovanje, lokalni
akterji ipd.)
Dodana vrednost v
projektu
Nova delovna mesta
Novi programi,
produkti, storitve
Vpliv na okolje

V izvedbo projekta NI vključenih partnerjev
V izvedbo projekta so vključeni partnerji iz vsaj treh različnih
sektorjev, področij ipd.
V izvedbo projekta so vključeni partnerji iz vsaj dveh različnih
sektorjev, področij ipd.
Dostop javnosti do rezultatov projekta
Za vsako novo delovno mesto 1 točka - maksimalno 3 točke
1 točka za vsak nov program, produkt ali storitev (maksimalno 2
točki)
Načrtovane aktivnosti izboljšujejo stanje okolja ali uvajajo nove
aktivnosti za prilagajanje podnebnim spremembam
SKUPAJ E
SKUPAJ VSEH TOČK
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