
OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA

POMORSTVO IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2014-2020 

MERILA ZA IZBOR OPERACIJ – „selection criteria“



PRAVNI OKVIR ZA DOLOČITEV MERIL ZA IZBOR OPERACIJ 

• Uredba 966/2012/EU (Finančna uredba): členi 132 in 133

• Delegirana Uredba 1268/2012/EU: členi 202 in 203

• Uredba 1303/2013/EU: člen 125(3): kar zadeva izbiro operacije, organ
upravljanja:

• pripravi in po odobritvi uporablja ustrezne izbirne postopke in merila, ki:

• (i) zagotavljajo, da operacije prispevajo k doseganju posebnih ciljev in
rezultatov zadevnih prednostnih nalog;

• (ii) so nediskriminatorni in pregledni;

• (iii) upoštevajo splošna načela horizontalnih ciljev;

• Uredba 508/2014/EU: člen 113(1): Odbor za spremljanje v šestih
mesecih po sprejetju odločitve o odobritvi programa svetuje in potrdi
merila za izbor operacij, ki bodo financirane; izbirna merila se revidirajo
glede na programske potrebe.



Merila za izbor operacij se glede na način 
izvajanja ukrepov uporabljajo:

• za ocenjevanje z razvrščanjem vseh prispelih
vlog za operacije (ta metoda vsebuje
»točkovanje«), in sicer v primeru ukrepov, ki
se izvajajo z javnimi razpisi ali neposredno
na podlagi nacionalne uredbe (upravičenec
ni Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano, temveč:

• (so)lastniki ribiških plovil,

• podjetja, ki se ukvarjajo z akvakulturo,
podjetja predelovalne industrije v ribištvu,
lokalne akcijske skupine za ribištvo,

• itd.)
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Merila za izbor operacij se glede način 
izvajanja ukrepov uporabljajo:

• za ocenjevanje vsake operacije (ta metoda
ne vsebuje »točkovanja«, ampak odločanje
na podlagi metode da/ne), in sicer v
primeru ukrepov, kjer je upravičenec
Ministrstvo za kmetijstvo gozdarstvo in
prehrano, ki v nadaljnjem postopku izbere
izvajalca skladno z zakonodajo javnega
naročanja, in ne vključuje razvrščanja na
podlagi točkovanja.
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MERILA ZA IZBOR OPERACIJ - DOKUMENT

Dokument sestavljajo uvod:

• 1. Uvod

• 2.1. Merila za izbor operacij, kjer upravičenec ni Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

• 2.2. Merila za izbor operacij, kjer je upravičenec Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Znotraj podpoglavij je narejena razporeditev ukrepov po prednostnih nalogah Unije, ukrepi imajo naslednjo 
matriko:

I. NAZIV UKREPA

II. MERILA ZA IZBOR OPERACIJ

Merilo    Število točk

1. 

2.

NAJVIŠJE ŠTEVILO TOČK:

Sofinancirale se bodo operacije, ki bodo izpolnjevale razpisne pogoje in ki bodo na podlagi ocene presegle minimalni prag xx točk, in sicer glede na doseženo število

točk do porabe sredstev, razpisanih na podlagi tega ukrepa.



Jadransko-jonska makroregionalna strategija

(JJMS)

Merila pri izvajanju določenih ukrepov v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo omogočajo 
podeljevanje dodatnih 10 točk za OPERACIJE s t.i. „JJMS značko“:

• Inovacije

• Produktivne naložbe v akvakulturo

• Predelava ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture

Kako projekt pridobi JJMS značko: 

- Kam z idejo: še pred prijavo na JAVNI RAZPIS v okviru OP ESPR 2014-2020 s predlogom OPERACIJE k
slovenskemu koordinatorju na MKGP (petra.filipi@gov.si) presodi skladnost projektne ideje
z nacionalno politiko, s politiko EU, korist za RS (izvajanje politike, gospodarska rast, zaposlovanje, nove
poslovne priložnosti…), prispevek k dodani vrednosti za makroregijo, izvedljivost operacije, itd. – pozitivna
odločitev - tematske prednostne skupine na ravni JJMS: potrdijo operacije, če praviloma vsaj trije
predstavniki držav sodijo, da je prispevek k dodani vrednosti makroregije znaten – PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
v okviru OP ESPR 2014-2020 - pridobitev dodatnih točk pri merilih

Pridobitev JJMS značke kandidatom za nepovratna finančna sredstva iz ESPR lajša dostop do: 

• finančnih virov (ugodnejša obravnava na razpisih – več točk pri merilih)

• partnerjev in novih poslovnih priložnosti

• novih idej in boljših rešitev

• virov drugih partnerjev s poudarkom na znanju

• promocije doma, v regiji in v Evropski uniji
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Pregled meril za izbor operacij po 
posameznih ukrepih +

glasovanje


