Obligatoriska villkor, generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika
urvalskriterier för Leader Östra Skaraborg. Version 2 (Reviderade: 25 oktober 2016)
Projekt:

Jnr:

Datum:

Samtliga grundläggande villkor skall vara uppfyllda för att ansökan skall behandlas vidare

LAG:s kommentar
Tillfaller nyttan av projektet området Leader Östra Skaraborg?

Ja/Nej

Projektet har en tydligkoppling till den lokala utvecklingsstrategin och
bidrar till att uppnå dess mål?

Ja/Nej

Finns det stödmedel som täcker sökt stödbelopp?

Ja/Nej

Har projektet tillräcklig genomförandekapacitet?

Ja/Nej

Är projektet förankrat lokalt?

Ja/Nej

Är projektets budget rimlig i relation till målen?

Ja/Nej

Har projektet beaktat underifrånperspektivet?

Ja/Nej

Generella urvalskriterier
Urvalskriterium
Projektet har en tydlig plan för en
fortsättning efter projektets slut

Poäng
0
3
5

Definition av poäng
Ingen eller bristfällig plan i ansökan
Plan finns men kan utvecklas ytterligare
Väl genomarbetad plan finns presenterad

Viktning
10

Projektet har beaktat de horisontella målen 0
3
5

Inget av de horisontella målen beaktas
Något/några av de horisontella målen beaktas
Samtliga horisontella mål beaktas

5

Projektet har en koppling till flera
insatsområden

0
3
5
0
3
5

Nej, endast ett insatsområde
Ja, till två insatsområden
Ja, till fler än 2 insatsområden
Ingen möjlighet att skapa nya arbetstillfällen
Begränsad möjlighet att skapa arbetstillfällen
Stor möjlighet att skapa arbetstillfällen

5

Projektet innehåller kompetenshöjande
insatser

0
3
5

Inga kompetenshöjande insatser
Begränsade kompetenshöjande insatser
Projektet består till stor del av kompetenshöjande insatser

5

Projektet är att beakta som innovativt

0
3
5

Inga innovativa aspekter finns i projektet
Projektet innehåller innovativa element
Projektet är innovativt till sin natur

5

Projektets nytta tillfaller många eller ett
fåtal

0
3
5

Endast nytta för ett fåtal
Nytta för mellan 10 – 100 personer
Nytta för fler än 100 personer

5

Projektet har transnationella inslag

0
3
5

5

Tillfaller nyttan av projektet
invånare/företag/föreningar i flera
kommuner

0
3
5

Inga transnationella delar
Projektet har transnationella delar
Projektet är ett transnationellt projekt med utpekad
samarbetspart
Invånare/företag/föreningar i en kommun
Invånare/företag/föreningar i 2-5 kommuner
Invånare/företag/föreningar i 6 eller fler kommuner

Projektet har förutsättningar till att skapa
nya arbetstillfällen

Summering generella urvalskriterier
Avslagsnivå generella urvalskriterier: 100 poäng

5

5

LAG:s poäng LAG:s motivering

Urvalskriterier insatsområde: Näringslivsutveckling
Fond/fonder: Landsbygdsfonden/Regionalfonden
Urvalskriterium
Projektet främjar företagsutveckling och
tillväxt i Östra Skaraborg

Poäng
0
3
5

Projektet främjar entreprenörskap och
bildandet av nya företag

0

(För stöd ifrån Regionalfonden måste detta kriterium uppfyllas)

5

Projektet bidrar till skapandet av nätverk

0
3
5
0
3

3

Projektet stärker kopplingen mellan land
och stad eller genomförs i Skövde tätort

5

Definition av poäng
Projektet främjar inte företagsutveckling
Projektet främjar företagsutveckling och tillväxt i
begränsad omfattning
Projektets huvudfokus är att främja företagsutveckling och
tillväxt
Projektet främjar inte entreprenörskap eller bildandet av
nya företag
Projektet främjar entreprenörskap och bildandet av nya
företag i begränsad omfattning
Projektet främjar entreprenörskap och bildande av nya
företag i stor utsträckning
Nej
Projektet bidrar till utvecklingen av ett befintligt nätverk
Projektet bidrar till skapandet av nya nätverk
Nej
Projektet genomförs i Skövde tätort eller stärker
kopplingen mellan land och stad
Projektet stärker både Skövde tätort och kopplingen mellan
land och stad

Summering urvalskriterier Näringslivsutveckling

Summering generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier.
Avslagsnivå inklusive generella urvalskriterier: 220 poäng

Viktning
20

15

10
5

LAG:s
poäng

LAG:s motivering

Urvalskriterier insatsområde: Besöksnäringsutveckling
Fond/fonder: Landsbygdsfonden/Regionalfonden
Urvalskriterium
Projektet bidrar till att skapa ett attraktivt
område att besöka

Poäng
0
3
5

Projektet bidrar till att stärka
besöksnäringsföretags konkurrenskraft

0
3
5

(För stöd ifrån Regionalfonden måste detta kriterium uppfyllas)

Projektet främjar nytänkande inom
besöksnäringen

0
3
5

Projektet bidrar till skapandet av nätverk
inom besöksnäringens aktörer

0
3
5

Projektet stärker kopplingen mellan land
och stad eller genomförs i Skövde tätort

0
3
5

Definition av poäng
Viktning
Projektet bidrar inte till områdets attraktivitet
20
Projektet skapar begränsad ökad attraktivitet
Projektet skapar en ökad attraktivitet och skapar nya
reseanledningar
Projektet har ingen påverkan på företags konkurrenskraft
15
Projektet ökar konkurrenskraften i ett eller ett fåtal företag
Projektet ökar konkurrenskraften hos ett flertal företag
Nej
Delar av projektet främjar nytänkande inom
besöksnäringen
Projektet syftar till att främja nytänkande inom
besöksnäringen
Nej
Projektet bidrar till utvecklingen av befintligt nätverk
Projektet skapar nya nätverk

5

5

Nej
5
Projektet genomförs i Skövde tätort eller stärker
kopplingen mellan land och stad
Projektet stärker både Skövde tätort och kopplingen mellan
land och stad

Summering urvalskriterier: Besöksnäringsutveckling

Summering generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier.
Avslagsnivå inklusive generella urvalskriterier: 220 poäng

LAG:s
poäng

LAG:s motivering

Urvalskriterier insatsområde: Invandring som resurs
Fond/fonder: Socialfonden
Urvalskriterium
Projektets främjar integration

Poäng
0
3
5

Definition av poäng
Integration är endast en liten del av projektplanen
Integration är en betydande del av projektet
Projektets primära fokus är att stärka integrationen

Viktning
20

Projektet främjar ett aktivt
attitydförändringsarbete

0
3
5

Nej
Delar av projektet främjar attitydförändringsarbete
Projektet är attitydförändrande till sin natur

10

Projektet främjar övergången till arbete
genom kompetensutveckling

0
3
5

10

Projektet bidrar till skapandet av nätverk
som stärker integrationen

0
3
5

Inga kompetensutvecklande insatser finns i projektet
En begränsad del av projektet består av
kompetensutvecklande insatser
Projektet är ett kompetensutvecklande projekt
Nej
Projektet bidrar till fördjupat arbete inom befintliga
nätverk
Projektet bidrar till skapandet av nya nätverk

Summering urvalskriterier: Invandring som resurs

Summering generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier.
Avslagsnivå inklusive generella urvalskriterier: 220 poäng

10

LAG:s
poäng

LAG:s motivering

Urvalskriterier insatsområde: Ett samhälle för alla
Fond/fonder: Landsbygdsfonden/Socialfonden
Urvalskriterium
Projektet ökar attraktionskraften för att vilja
leva o bo i området

Poäng
0
3
5

Definition av poäng
Viktning
Projektet ökar inte attraktionskraften
15
Delar av projektet syftar till att öka attraktionskraften
Projektet ökar attraktionskraften i stor utsträckning

Projektet skapar förutsättningar för unga och
långtidsarbetslösa att etablera sig på
arbetsmarknaden

0
3

Projektet saknar arbetsmarknadsaspekten
Projektet skapar begränsade möjligheter till
etablering på arbetsmarknaden
Projektet har stora möjligheter att skapa
förutsättningar för etableringar å arbetsmarknaden
Nej
Projektet bidrar till utveckling av befintliga nätverk
Projektet bidrar till skapandet av nya nätverk

10

Projektet saknar helt föreningsperspektivet
Delar av projektet är förutsättningsskapande för ett
stärkt föreningsliv
Projektets huvudsyfte är att stärka föreningslivet
Projektet innehåller inga aktiviteter i lokalsamhället
Delar av projektet syftar till att skapa aktiviteter i
lokalsamhället
Projektets huvudsyfte är att skapa aktiviteter

10

(För stöd ifrån Socialfonden måste detta kriterium uppfyllas)

5

Projektet bidrar till skapandet av nätverk mellan 0
aktörer i området
3
5
Projektet stärker föreningslivet i området

Projektet främjar aktiviteter i lokalsamhället

0
3
5
0
3
5

Summering urvalskriterier: Ett samhälle för alla

Summering generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier.
Avslagsnivå inklusive generella urvalskriterier: 220 poäng

5

10

LAG:s poäng

LAG:s motivering

Urvalskriterier insatsområde: Hållbara energisystem
Fond/fonder: Landsbygdsfonden/Regionalfonden
Urvalskriterium
Projektet bidrar till en minskad
energianvändning

Poäng
0
3
5

Projektet bidrar till utvecklandet av nya
lösningar på existerande problem

0
3

(För stöd ifrån Regionalfonden måste detta kriterium uppfyllas)

5

Definition av poäng
Viktning
Projektet bidrar inte till minskad energianvändning
20
Projektet innehåller aspekter som bidrar till ett
minskat energianvändande
Projektet skapar stora möjligheter till en minskad
energianvändning
Projektet bidrar inte till utvecklandet av nya lösningar 15
Projektet skapar förutsättningar för utvecklandet av
nya lösningar
Projektet utvecklar nya lösningar

Projektet skapar nätverk mellan aktörer som har 0
tillsammans främjar arbetet med hållbara
3
energisystem
5

Ja
Projektet bidrar till utveckling av befintliga nätverk
Projektet bidrar till skapandet av nya nätverk

10

Projektet stärker kopplingen mellan land och
stad eller genomförs i Skövde tätort

Nej
Projektet genomförs i Skövde tätort eller stärker
kopplingen mellan land och stad.
Projektet stärker både Skövde tätort och kopplingen
mellan land och stad

5

0
3
5

Summering urvalskriterier: Hållbara energisystem

Summering generella urvalskriterier och insatsområdesspecifika urvalskriterier.
Avslagsnivå inklusive generella urvalskriterier: 220 poäng

LAG:s poäng

LAG:s motivering

