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Kriteriji za uvrstitev projektov v Izvedbeni načrt Regionalnega razvojnega 
programa Južne Primorske za obdobje 2013-2015 

 

 
KRITERIJI PO UREDBI O DODELJEVANJU REGIONALNIH SPODBUD  
 

kriterij 
 

št. točk doseženo opombe 

regionalni pomen: 
ali ima projekt regijski vpliv 

3   

ustvarjanje delovnih mest: 
ali bodo s projektom ustvarjena 
nova delovna mesta 

3 ali 0   

okoljski vpliv:  
ali bo projekt pripomogel k 
izboljšanju stanja okolja  

3 ali 0   

 

 
KRITERIJI PO OPERATIVNEM PROGRAMU KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH 
POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013 
 

kriterij 
 

št. točk doseženo opombe 

skladnost z regionalnim razvojnim 
programom:  
ali je projekt skladen vsaj z enim 
ukrepom RRP Južne Primorske 
2007-2013 

1   

skladnost s programskimi 
dokumenti s področja regionalnega 
razvoja: 
ali je projekt skladen z vsaj eno 
prednostno nalogo Strategije 
razvoja Slovenije 

1   

skladnost s programskimi 
dokumenti s področja regionalnega 
razvoja:  
ali je projekt skladen z vsaj enim 
ciljem Strategije prostorskega 
razvoja Slovenije 

1   

merljivost učinkov in rezultatov:  
ali so navedeni učinki in rezultati 
projekta merljivi 

1   

finančna izvedljivost in ekonomska 
upravičenost: 
za investicijske projekte se 
dokazuje z zaključeno finančno 
konstrukcijo in potrjeno investicijsko 
dokumentacijo, ki mora vsebovati 

1   



 2 

analizo stroškov in koristi 

izvedljivost v načrtovanem 
časovnem obdobju: 
ali je časovni načrt izvedbe projekta 
realen 

1   

predlagateljeva ustreznost:  
ali ima predlagatelj ustrezne 
kadrovske kapacitete in je ustrezno 
organiziran za uspešno izvedbo 
projekta 

1   

za neinvesticijske in kombinirane 
projekte: 
ali je strošek projekta 
najmanj 150.000 eur (z DDV) 

1    

za investicijske projekte:  
ali je strošek projekta najmanj 
600.000 eur (z DDV) 

1   

 

 
KRITERIJI GLEDE NA UPRAVIČENE NAMENE 

 

 

št. 
KRITERIJI PO SKLOPIH 

 
št. 

točk:  
doseženo opombe 

EKONOMSKA IN IZOBRAŽEVALNA INFRASTRUKTURA 

1 
vpliv projekta na ustvarjanje delovnih 
mest na regionalni ravni 

3     

2 
vpliv projekta na spodbujanje 
podjetništva na nacionalni ravni 

3     

3 

prispevek projekta k vzpostavitvi 
infrastrukturnih pogojev za delovanje 
regijskih inkubatorjev, katerih namen 
je splošno inkubiranje v regiji 

1     

4 
Prispevek projekta k povečevanju 
površin za manjše poslovne cone 
regionalnega pomena 

1     

5 
prispevek projekta k vzpostavljanju 
pogojev za t.i. "brownfield investicije" 
na degradiranih območjih 

1     

6 

prispevek projekta k vzpostavitvi 
infrastrukturnih pogojev za delovanje 
razvojnih centrov regionalnega 
pomena 

1     

7 

prispevek projekta, ki je usklajen z 
nacionalno strategijo k vzpostavitvi 
infrastrukturnih pogojev in krepitvi 
višješolskih regijskih izobraževalnih 
središč v skladu s potrebami 
gospodarstva, tehnološkega in 
drugega prednostnega razvoja regij 

1     

 



 3 

 

 

 

  OKOLJSKA INFRASTRUKTURA 
št. 

točk:  
doseženo opombe 

1 

Prispevek projekta k celovitemu 
reševanju problematike odvajanja in 
čiščenja odpadnih komunalnih voda 
na območjih z nižjo gostoto 
prebivalstva (pod 2000 PE) 

3     

2 
Prispevek projekta k celovitemu 
reševanju problematike odvajanja 
komunalnih in padavinskih voda 

3     

3 
Prispevek projekta h kvalitetnejši 
oskrbi z vodo 

3     

4 
Prispevek projekta r razvoju turizma 
in promociji regije 

3     

5 
Vpliv projekta k izboljšanju javne 
turistične infrastrukture lokalno-
regionalnega pomena 

3     

6 
Prispevek projekta k zmanjševanju 
vodnih izgub na vodovodnih sistemih 

1     

7 

Prispevek projekta k zagotavljanju 
rezervnih vodnih virov za manjše 
vodovodne sisteme z manj kot 
50.000 prebivalcev 

1     

8 
Vpliv projektov na razvoj območij 
Natura 2000 

1     

9 
Prispevek projekta k ohranjanju 
biotske raznovrstnosti 

1     

 

 

  RAZVOJ URBANIH OBMOČIJ 
št. 

točk:  
doseženo opombe 

1 
Prispevek projekta k povečanju 
atraktivnosti urbanih območij 

3     

2 

Prispevek projekta, ki je usklajen z 
nacionalnimi strategijami, k 
usklajenemu razvoju družbene in 
gospodarske infrastrukture v urbanih 
območjih 

3     

3 
Prispevek projekta k ureditvi 
degradiranih in opuščenih urbanih 
območij 

1     

4 
Vpliv projekta na spodbujanje 
uporabe čistih in energetsko 
učinkovitih vozil  

1     

5 

Vpliv projekta na potovalne navade 
in izbiro načina prevoza z načrti za 
upravljanje mobilnosti ter izvajanjem 
strategij za upravljanje 

1     



 4 

povpraševanja 

6 

Uvajanje mobilnostnih storitev, ki 
spodbujajo nove oblike bolj 
energetsko učinkovite rabe vozil 
in/ali lastništva ter življenjski slog, ki 
je manj odvisen od avtomobila 

1     

7 
Vpliv projekta na učinkovitost 
javnega potniškega prometa v okviru 
širših gravitacijskih območij 

1     

8 
Vpliv projekta na povečanje čistih 
transportnih sistemov in javnega 
potniškega prometa 

1     

9 
spodbujanje energetsko učinkovitih 
tovornih logističnih storitev ter novih 
konceptov za distribucijo blaga 

1     

 

 

  SOCIALNA INFRASTRUKTURA 
št. 

točk:  
doseženo opombe 

1 
Vpliv projekta na ustvarjanje novih 
delovnih mest 

3     

2 Vpliv projekta na rast in razvoj regije 3     

3 
Vpliv projekta na ureditev socialne 
infrastrukture regionalnega pomena 
v lasti občin 

1     

4 
Vpliv projekta na ureditev socialno 
varstvene infrastrukture 
regionalnega pomena v lasti občin 

1     

5 
Vpliv projekta na ureditev 
zdravstvene infrastrukture 
regionalnega pomena v lasti občin 

1     
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OCENJEVANJE  

 

 

 

KRITERIJI ZA OCENJEVANJE PREDNOSTNIH 
PROJEKTOV 

NAJMANJŠE ŠT. 
TOČK  

KRITERIJI PO UREDBI O DODELJEVANJU REGIONALNIH 
SPODBUD 

6 

KRITERIJI PO OPERATIVNEM PROGRAMU KREPITVE 
REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 
2007-2013 

7 

KRITERIJI GLEDE NA UPRAVIČENE NAMENE 
 

3 

SKUPAJ  
 

16 

 

 

 


