Priloga 6

Javni razpis za predložitev standardnih projektov –
sredstva namenjena ožjemu kopenskemu območju
št. 03/2011
Seznam postopkovnih meril in meril za izbor

Potrjen 08.03.2011

Upravičen je vsak projektni predlog, ki izpolnjuje pogoje formalne administrativne
ustreznosti in upravičenosti. Upravičeni projektni predlogi se posredujejo v ocenjevanje
kakovosti. Projektne predloge se ocenjuje na podlagi meril navedenih v nadaljevanju.
Posamezni projektni predlog lahko zbere največ 100 točk.
B.1 Kakovost vsebine in ustreznost predloga
B.2 Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja
B.3 Dodana vrednost projekta
B.4 Merila za izbor projekta glede na posamezno
prednostno nalogo

največ 35 točk
največ 16 točk
največ 19 točk
največ 30 točk

Upravičeni projektni predlogi bodo uvrščeni na prednostno lestvico posamezne prednostne
naloge, če bodo dosegli najmanj 75 točk, pri čemer je potrebno zbrati najmanj 50%+1 točk v
vsaki posamezni skupini meril (B.1, B.2, B.3, B.4).
V primeru, da več vlog doseže enako število točk, bo prednost dodeljena najprej vlogam z
višjim številom točk v delu “Kakovost vsebine in ustreznost predloga”; v primeru, da ima še
vedno več vlog enako število točk, bo v nadaljnjem izboru prednost dodeljena vlogam z
višjim številom točk v delu “Dodana vrednost projekta”; v primeru, da ima več vlog še vedno
enako število točk, bo prednost dodeljena vlogam, ki so zbrale najvišje število meril glede na
posamezno prednostno nalogo.
Kot zadnje merilo se bo upošteval datum predložitve vloge, pri čemer bo prednost imela
vloga, ki je prej prispela na navedeni naslov.
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DEL A
Formalna administrativna ustreznost in upravičenost projekta
POGOJI

DA NE

VLOGA
Vloga je bila predložena v roku določenem v javnem razpisu.
Vloga je bila posredovana v zaprti ovojnici.
Na ovojnici, ki vsebuje vlogo, sta navedena naziv in naslov pošiljatelja.
Na ovojnici, ki vsebuje vlogo, je naveden akronim projekta.
Na ovojnici, ki vsebuje vlogo, je naveden pripis “NON APRIRE-BANDO PUBBLICO/NE ODPIRAJJAVNI RAZPIS 03/2011 CBC IT-SI 2007-2013”.
Ovojnica vsebuje en sam projektni predlog.
Vloga je bila predložena na predpisanih obrazcih objavljene razpisne dokumentacije.
PRIJAVNICA
Prijavnica je popolna in izpolnjena v celoti.
Prijavnica je podpisana s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja oziroma pooblaščene
osebe.
Prijavnica je opremljena z žigom.
Prijavnici je priložena fotokopija (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega dokumenta
odgovorne osebe vodilnega partnerja, v primeru podpisa pooblaščene osebe, pa fotokopija
veljavnega osebnega dokumenta le-te.
Prijavnici podpisani s strani pooblaščene osebe je priloženo pooblastilo.
V Prijavnici je navedena prednostna naloga v katero se uvršča projektni predlog.
OPIS STROŠKOVNEGA NAČRTA
Opis stroškovnega načrta je popoln in izpolnjen v celoti.
PISMA O NAMERI
Vodilni partner in posamezni projektni partnerji so predložili Pismo o nameri.
Pisma o nameri so podpisana s strani odgovorne osebe vodilnega partnerja in posameznega
projektnega partnerja oziroma pooblaščene osebe le-teh.
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Pisma o nameri so opremljena z žigom.
Pismom o nameri je priložena fotokopija (prednja in hrbtna stran) veljavnega osebnega
dokumenta odgovorne osebe vodilnega partnerja in posameznega projektnega partnerja, v
primeru podpisa s strani pooblaščene osebe, pa fotokopija veljavnega osebnega dokumenta
le-te.
Pismom o nameri podpisanim s strani pooblaščene osebe vodilnega partnerja in posameznega
projektnega partnerja je priloženo pooblastilo.
OSTALI DOKUMENTI
Priloženi so dokumenti, ki dokazujejo »Trajnost/Finančno sposobnost«, kot navedeno v delu
A Prijavnice.
Priložena so dovoljenja in drugi dokumenti oziroma vloge za izdajo le-teh, kot je navedeno v
delih D.1 in D.2 Prijavnice.
Italijanski subjekti, ki se ukvarjajo s podjetniško dejavnostjo, so priložili Izjavo o velikosti
subjekta v skladu z definicijo Skupnosti o mikro, majhnih in srednje velikih podjetjih.
JEZIK
Prijavnica, Opis stroškovnega načrta, Pisma o nameri so v celoti izpolnjeni v slovenskem in
italijanskem jeziku.
OBLIKA
Prijavnica in vse zahtevane priloge so bile predložene v enem originalnem tiskanem izvodu.
Prijavnica in Opis stroškovnega načrta sta bila predložena v elektronski različici na CD-ju ali
USB ključu, in sicer Prijavnico v formatu word oz. računalniškem programu za urejanje
besedil, Opis stroškovnega načrta pa v formatu excel oz. računalniškem programu za
urejanje preglednic.

POGOJI – PROJEKTI IN UPRAVIČENCI

DA NE

Izpolnjene so minimalne zahteve glede partnerstva (pri pripravi vloge in izvajanju projekta
sodelujeta vsaj en slovenski in en italijanski partner).
Projektni predlog ima zahtevani “čezmejni značaj”, ki je razviden iz utemeljitve.
Sedež ali vsaj ena organizacijska enota vodilnega partnerja in vsakega projektnega partnerja
se nahaja na upravičenem območju določenem v javnem razpisu.
Ministrstva, javni subjekti, univerze, fakultete (za italijansko upravičeno območje določeno v
javnem razpisu: oddelki fakultet) ter državne in deželne raziskovalne institucije, ki
opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju določenem v
javnem razpisu in pri projektu sodelujejo kot vodilni ali projektni partnerji, z izvajanjem
aktivnosti ustvarjajo takojšen učinek na upravičenem območju ter je njihova vključenost
potrebna za doseganje ciljev projekta.
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Vodilni partner se uvršča v eno izmed tipologij upravičencev navedenih v javnem razpisu.
Projektni partnerji se uvrščajo v eno izmed tipologij upravičencev navedenih v javnem
razpisu.
Projekt izpolnjuje vsaj dva pogoja, ki jih določa 19. člen Uredbe (ES) št. 1080/2006 (skupna
priprava, skupno izvajanje, skupno osebje, skupno financiranje).
Skupna vrednost projekta je v skladu z minimalno določeno vrednostjo upravičenih izdatkov
v javnem razpisu.
Nacionalno javno sofinanciranje na ravni države Slovenije zagotavljajo slovenski vodilni in
projektni partnerji, v skladu z javnim razpisom.
Delež izdatkov ministrstev, javnih subjektov, univerz, fakultet (za italijansko upravičeno
območje določeno v javnem razpisu: oddelki fakultet) ter državnih in deželnih raziskovalnih
institucij, ki opravljajo naloge iz svoje pristojnosti in dejavnosti na upravičenem območju
določenem v javnem razpisu, ki se sofinancira iz ESRR, je nižji od 20% sredstev ESRR
dodeljenih v okviru projekta.
Vodilni partner je predložil izjavo o finančni sposobnosti za izvedbo projekta.
Projekt ni bil predložen za sofinanciranje v okviru različnih programov oziroma različnih
finančnih instrumentov, ki uporabljajo sredstva Skupnosti, nacionalna in deželna sredstva.
Projekt spoštuje načelo prepovedi “večkratnega sofinanciranja”.
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DEL B
Kakovost projekta
B.1 Kakovost vsebine in ustreznost predloga
Najvišje
število točk

Opis v
Prijavnici

1

Projekt prispeva k doseganju in promociji:
- ciljev programa;
- sektorskih politik;
- regionalne politike na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni
ravni

6

C1,C5

2

Čezmejni vpliv projekta glede na prednostne aktivnosti navedene
v javnem razpisu in programu

10

3

Konkretni, ustrezni in merljivi rezultati

2

B5 in B6,E

4

Pomembnost v predlogu obravnavane tematike za ciljne skupine

2

B5 in E

5

Skladnost med trenutnim stanjem
(težave)/cilji/aktivnostmi/rezultati/stroški (usklajenost med
aktivnostmi in potrebnimi sredstvi)

3

6

Natančen opis načrtovanih aktivnosti, potrebnih
ocenjenih učinkov in pričakovanih rezultatov

2

Od B3 do B6

7

Realni časovni okvir za posamezen delovni sklop in natančna
opredelitev obdobja izvajanja

2

B6, D1 in D2

8

Natančen in izvedljiv akcijski načrt za posamezen delovni sklop

2

B6

9

Komunikacijski načrt natančno opisuje širjenje rezultatov
projekta in ustrezne komunikacijske aktivnosti v času izvajanja
projekta

1

B6 (zadnji
delovni
sklop)

10 Dolgoročno zagotavljanje trajnosti rezultatov

1

A4 in C6

11 Nadaljevanje sodelovanja po zaključku projekta

1

A4 in C6

12 Projekt je pripravljen za takojšnjo izvedbo

3

D1

št.

B.1 Kakovost vsebine in ustreznost predloga

ŠTEVILO TOČK (B.1)

sredstev,

Od B3 do B6
Od C1 do C6

Od B3 do B6
F

35
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B.2 Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega partnerja
št.

B.2 Kakovost čezmejnega partnerstva in vodilnega
partnerja

Najvišje število
točk

Opis v
Prijavnici

1

Upravičenost izbranega partnerstva: natančen opis
pomembnosti vsakega partnerja pri projektnih aktivnostih
glede na cilje projekta in vodstvene ter koordinacijske
sposobnosti in tehnične sposobnosti vodilnega partnerja in
projektnih partnerjev ter vzpostavitev stabilnega in
trajnega partnerstva

3

Od A1 do A4 in
B6

2

Vodilni partner ima izkušnje pri vodenju projektov
čezmejnega/transnacionalnega/medregionalnega
sodelovanja, sofinanciranih s sredstvi Evropske unije

2

A1
in H

3

Vodilni partner ima vodstvene/koordinacijske sposobnosti
za izvedbo projekta

2

A1 in B6

4

Projektni partnerji zagotavljajo vodstveno in finančno
sposobnost za izvedbo njihovega dela projekta

3

A2

5

Partnerji so že skupaj uspešno sodelovali v okviru
projektov sofinanciranih iz strukturnih skladov ali ostalih
finančnih instrumentov EU

2

A, C2 in C3

6

Partnerji so že skupaj uspešno sodelovali v okviru ostalih
projektov sodelovanja

1

A, C2 in C3

7

Deleži sredstev so sorazmerni z aktivnostmi, ki jih bodo v
skladu z dogovorom izvedli posamezni partnerji, in tako
odražajo njihovo odgovornost v okviru projekta

3

B6 in Opis
stroškovnega
načrta

ŠTEVILO TOČK (B.2)

16
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B.3 Dodana vrednost projekta
št.

Dodana vrednost projekta

Najvišje
število točk

Opis v
Prijavnici

1

Prispevek projekta k enakim možnostim in nediskriminaciji

2

C4

2

Prispevek projekta k okoljski trajnosti

3

C4

3

Prispevek projekta k ekonomski trajnosti

2

E, F, Opis
stroškovnega
načrta

4

Prispevek projekta k socialni trajnosti

2

C4,E

5

Dolgoročni prispevek projekta k uvedbi inovativnih pristopov in
uporabi inovacij na družbenem, ekonomskem in/ali tehničnem
področju na čezmejnem območju

6

A4, B4, B6,
C6, E

6

Sinergija z drugimi projekti sofinanciranimi v okviru programa v
programskem obdobju 2007-2013 ali s kapitalizacijo rezultatov
sofinanciranih v programskem obdobju 2000-2006 na osnovi
izmenjave izkušenj in prenosa dobrih praks

2

C2

7

Sinergija z drugimi projekti sofinanciranimi s sredstvi strukturnih
skladov v programskem obdobju 2007-2013 ali v programskem
obdobju 2000-2006

2

C3

ŠTEVILO TOČK (B.3)

19
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B.4 Merila za izbor projekta glede na posamezno prednostno nalogo
Prednostna naloga 1

Ohranjanje biotske raznovrstnosti in zagotavljanje trajnostnega
upravljanja naravnih virov

Označite merila, ki
ustrezajo predlogu
projekta

PREDNOSTNA NALOGA 1
“Okolje, transport in trajnostna teritorialna integracija”

PARKI
Varovanje, ohranjanje, vrednotenje in promoviranje naravnih
parkov, rezervatov, biotopov, zaščitenih območij, območij Natura
2000 (direktivi 92/43/EGS in 79/409/EGS) ter morskih območij z
izdelavo načrtov za trajnostni razvoj s celostnim pristopom

□

Skupno upravljanje čezmejnih zavarovanih območij

□

Skupno upravljanje čezmejnih porečij, podzemnih voda, mokrišč
in morskega ekosistema, zlasti če so v omrežju Natura 2000

□

Aktivnosti ozaveščanja državljanov, obiskovalcev in uporabnikov
naravnih znamenitosti

□

Projekt je vključen v instrumente načrtovanja parkov oziroma
omrežja Natura 2000

□

Integrirano izkoriščanje zavarovanih območij in ustvarjanje mreže
parkov in naravnih znamenitosti

□

VARSTVO OKOLJA IN BIOTSKA RAZNOLIKOST
Pilotni projekti za ohranjanje naravnih ekosistemov in biotske
raznovrstnosti (flore in favne)

□

Usklajevanje načinov upravljanja in varstva okolja

□

Krepitev storitev za varstvo okolja

□

VODA
Spodbujanje ukrepov za varčevanje in učinkovito upravljanje
vodovodnih omrežij

□

Spodbujanje ponovne uporabe odpadnih voda in čiščenja

□

Skupno upravljanje čezmejnih porečij, podzemnih voda, mokrišč
in morskega ekosistema

□

Razvoj čezmejnih kanalizacijskih omrežij ter integracija
obstoječih vodovodnih sistemov

□
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□

Ukrepi za izboljšanje kakovosti pitne vode
Varovanje okolja pred naravnimi in tehnološkimi tveganji ter
onesnaženjem, zmanjšanje porabe energije in povečanje rabe
obnovljivih virov energije
TVEGANJA IN ONESNAŽENJE
Spodbujanje in vzpostavljanje sistemov zmanjševanja emisij

□

Vzpostavljanje mreže sistemov civilne zaščite in izvajanje skupnih
sistemov ukrepanja v izrednih razmerah

□

Prizadevanja za pridobitev okoljskega certifikata vključenega
programskega območja

□

Razvoj skupne strategije in načrtov za preprečevanje in
zmanjšanje naravnih, industrijskih in tehnoloških tveganj

□

Pobude za čezmejno zmanjšanje onesnaženja voda

□

ENERGIJA
Izboljšanje energetske učinkovitosti ter proizvodnja in uporaba
obnovljivih virov energije

□

Pobude za promocijo in usposabljanje s ciljem varčevati z energijo

□

ODPADKI
Usklajevanje sistemov ravnanja z odpadki v funkcionalnih
območjih

□

Ukrepi namenjeni zmanjšanju odpadkov

□

Promocija in ukrepi namenjeni recikliranju odpadkov z namenom
energetske rabe

□

Izboljšanje dostopnosti in transportnih sistemov ter povečanje
integracije med mesti in podeželjem
Razvijanje trajnostne mobilnosti predvsem z vidika zmanjševanja
emisij CO2

□

Zmanjševanje emisij onesnaževanja, vključno s hrupom in
svetlobnim onesnaževanjem

□

Omejevanje rabe tal

□

Omejevanje antropogenega pokrivanja tal

□

Spodbujanje uporabe struktur ali gradbenih sistemov z nizkim
okoljskim vplivom

□
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Zmanjšanje izoliranosti z izboljšanjem dostopnosti

□

Krepitev usklajevanja/povezav med pristanišči, letališči in
intermodalnimi platformami programskega območja

□

Promoviranje varnosti in zaščite v industrijskih območjih in
logističnih infrastrukturah

□

Promoviranje in krepitev sistemov čezmejnega javnega prevoza in
gospodarskih javnih služb

□

Krepitev teritorialne kohezije znotraj funkcionalnih čezmejnih
območij
Priprava skupnih instrumentov za čezmejno teritorialno integracijo
in prostorsko načrtovanje

□

Razvijanje participacije pri pristopih upravljanja urbanističnega
načrtovanja naselij, strategij za izboljšanje kakovosti mest in
podeželskih območij

□

Usklajevanje s teritorialno ureditvijo prostorskega načrtovanja,
stavb, infrastrukture in gospodarskimi območji

□

Opis na podlagi števila izpolnjenih meril

Število
označenih
meril

Število
točk

Od 1 do 3 izbranih meril – 15 točk
Od 4 do 6 izbranih meril – 20 točk
Od 7 do 9 izbranih meril – 25 točk
10 in več izbranih meril – 30 točk
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Prednostna naloga 2

„Konkurenčnost in na znanju temelječa družba“

PREDNOSTNA NALOGA 2

Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij

Označite merila, ki
ustrezajo predlogu
projekta

Spodbujanje čezmejnega sodelovanja med podjetji in s centri za
inovacije in raziskave

□

Uporaba obnovljivih virov energije v proizvodnih procesih

□

Uvajanje najboljših dostopnih tehnik (Best Available TechniquesBAT)

□

Spodbujanje internacionalizacije čezmejnih proizvodnih sistemov

□

Izboljšanje obstoječe okolju prijazne proizvodne tehnologije

□

Spodbujanje tehnoloških inovacij v proizvodnih procesih

□

Spodbujanje okoljskega certificiranja

□

Čezmejni prenos znanja, svetovanja, tehnologije in skupnih
storitev malim in srednje velikim podjetjem

□

Skupno spodbujanje podjetništva tudi na obrobnih in podeželskih
območjih

□

Skupne pobude prostorskega trženja in trženja proizvodov

□

Skupno razvijanje turističnih potencialov
Uvajanje priznanih okoljskih sistemov ali sistemov odličnosti in
okoljskega certificiranja

□

Aktivnosti, ki spodbujajo trajnostno okoljsko ozaveščenost do
tematik povezanih s turizmom, izobraževanjem in
izpopolnjevanjem na področju varovanja kulturne dediščine in
naravnih vrednot

□

Oblikovanje skupnih integriranih turističnih paketov

□

Krepitev in ponovno uveljavljanje podeželskega in eko turizma
tudi s spodbujanjem tipičnih lokalnih proizvodov v skladu s
kulturnimi in krajinskimi značilnostmi

□

Promocija javnega prevoza in/ali nemotornih prevoznih sredstev

□

Skupno trženje in promoviranje skupnih turističnih pobud in
destinacij

□
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Spodbujanje raziskav in razvoja ter na znanju temelječega
gospodarstva
Spodbujanje mrežnega povezovanja na področju raziskav in
razvoja ter inovacij tudi z izboljšanjem ali vzpostavljanjem
laboratorijev in centrov za analize

□

Podpiranje tehnološkega prenosa med univerzami,
tehnološkimi/raziskovalnimi centri in podjetji, ki promovirajo
čezmejne centre odličnosti na področju raziskav in razvoja s
ciljem razvijanja vrhunskih tehnologij

□

Razvijanje novih grozdov in mrež na čezmejnem območju

□

Izboljšanje in povečevanje zaposlitvenih možnosti s
koordiniranimi visokošolskimi programi in usposabljanji
Spodbujanje skupnih programov poklicnega izobraževanja in
»vseživljenjskega učenja«

□

Spodbujanje zaposlovanja s pomočjo tečajev na čezmejnem
območju ter izboljšanje povezanosti med ustanovami za
usposabljanje in podjetji

□

Izvajanje inovativnih skupnih čezmejnih sistemov usposabljanja

□

Spremljanje mobilnosti čezmejnih delavcev in izboljšanje
čezmejnih informacij o čezmejnem trgu dela

□

Razvijanje novih strokovnih profilov v skladu s čezmejnimi
potrebami

□

Opis na podlagi števila izpolnjenih meril

Število
označenih
meril

Število
točk

Od 1 do 3 izbranih meril – 15 točk
Od 4 do 6 izbranih meril – 20 točk
Od 7 do 9 izbranih meril – 25 točk
10 in več izbranih meril – 30 točk
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Prednostna naloga 3

Označite merila, ki
ustrezajo predlogu
projekta

Krepitev komunikacijskih in izobraževalnih sistemov

Izboljšanje pretoka informacij in zmanjšanje jezikovnih ovir

□

Krepitev čezmejne mreže komunikacij/medijev

□

Sodelovanje med osnovnimi in srednjimi šolami z namenom
boljšega vzajemnega poznavanja

□

Razvijanje skupnih akademskih in raziskovalnih programov ter
spodbujanje mobilnosti študentov

□

PREDNOSTNA NALOGA 3
“Socialna integracija”

Ohranjanje znanja na področju kulturne dediščine in njena
dostopnost ter izboljšanje kulturnih izmenjav
Skupna uporaba kulturne infrastrukture

□

Pobude za premagovanje pravnih, upravnih, jezikovnih in kulturnih
ovir ter pilotni projekti za pripravo skupnih standardov

□

Organiziranje skupnih kulturnih dogodkov namenjenih promociji
tradicij čezmejnega območja

□

Skupna uporaba kulturne, zgodovinske, družbene, arheološke
dediščine in infrastrukture

□

Ohranjanje kulturne in arhitekturne dediščine, kakor tudi krajine

□

Ohranjanje in razvoj čezmejne kulturne identitete ob vključevanju
narodnih manjšin

□

Ustvarjanje čezmejnih kulturnih itinerarijev

□

Izboljšanje kakovosti življenja skozi koordiniran razvoj
zdravstvenih in socialnih sistemov
Olajšanje dostopa državljanov do zdravstvenih storitev in socialnih
struktur

□

Ustvarjanje in razvoj čezmejnih mrež in struktur, ki uporabljajo
informacijsko in komunikacijsko tehnologijo v zdravstvenem
sektorju

□

Izboljšanje integracije ranljivih skupin

□

Ustvarjanje in skupna uporaba obstoječe socialne, zdravstvene in

□
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športne infrastrukture ter njihovo povezovanje

Opis na podlagi števila izpolnjenih meril

Število
označenih
meril

Število
točk

Od 1 do 3 izbranih meril – 15 točk
Od 4 do 6 izbranih meril – 20 točk
Od 7 do 9 izbranih meril – 25 točk
10 in več izbranih meril – 30 točk
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