Urvalskriterier Lappland 2020
Samtliga projektansökningar genomgår under bedömningen fyra steg:

1. Basvillkor måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. Om projektansökan inte uppfyller samtliga basvillkor så
avslås projektet.
2. Mervärdespoäng kan utdelas till en projektansökan.
3. Generella kriterier tillämpas alla projektansökningar och har samma frågeställningar oavsett fondtillhörighet.
4. Insatsspecifika kriterier tillämpar en betygsskala utifrån bedömningsgrunder som rangordnas efter en tregradig poängskala. En
projektansökan kan endast omfatta ett insatsområde och en fond.
Sammanställning av möjliga maxpoäng:
Mervärdespoäng
80p
Generella kriterier
300p
Insatsspecifika kriterier
120p
Totalt:
500p
Ett projekt avslås om:
• Projektet inte uppfyller Basvillkoren
• Projektet tilldelas mindre än 24p för sökt insatsområde
• Den totala poängsumman understiger 214p
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Basvillkor måste uppfyllas för att projektet ska gå vidare i ansökningsprocessen. Om projektansökan inte uppfyller samtliga basvillkor så avslås
projektet.

Basvillkor

JA

NEJ

Projektet bidrar till att uppfylla strategin
Projektet är skiljt från sökande organisations och samverkande parters ordinarie verksamhet
Ansökan är fullständigt ifylld
En rimlig plan för medfinansiering finns
Kostnads och – finansieringsbudget stämmer överens
Projektplanen beskriver tydligt hur projektets aktiviteter bidrar till att uppfylla projektets syfte, mål och eventuella delmål.
Det är säkerställt att projektet inte har fått, eller kommer inte att få, ekonomiskt stöd från kommun, stat eller EU under genomförandet.
Behörig firmatecknare har undertecknat ansökan
Nödvändiga tillstånd, intyg och avtal finns
Projekt i anslutning till Vindelälven har koordinerats med Leader Vindelälven

Mervärdespoäng kan utdelas till en projektansökan, men är inte avgörande vid bedömning om en ansökan ska beviljas. En projektansökan kan
maximalt beviljas 80p.

Mervärdespoäng

Poäng

Viktning

Projektet bidrar till att skapa resultat utanför den egna projektverksamheten

+5

1

Projektet samverkar med andra projekt eller utvecklingsinsatser

+5

1

Projektet bidrar till att uppfylla fler än ett insatsområde och/eller delmål
Projektet bidrar till ökad inflyttning

+5
+5

2
3

Projektet bidrar till ökad sysselsättning
Projektet bidrar till nya arbetstillfällen

+5
+5

3
3

Projektet bidrar till nya företag

+5

3

Summa
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Generella kriterier tillämpas alla projektansökningar och har samma frågeställningar oavsett fondtillhörighet. En projektansökan kan maximalt
tilldelas 292 p.

Generella kriterier

5 poäng

3 poäng

1 poäng

Viktning Summa

Projektet har en tydlig förankring och ett
underifrånperspektiv

Målgruppen har varit aktiv i
framtagandet av projektet.
Lokala aktörer är väl insatta i
projekt.

Projektägaren har haft
dialog med målgruppen och
lokala aktörer.

Målgruppen och/eller lokala
aktörer är informerade om
projektet.

3

Projektet har ett tydligt 3-partnerskap

Alla tre sektorer har en aktiv roll
i genomförandet av projektet
och har varit delaktiga i
framtagandet av projektet.
Målgruppen för projektets
verksamhet är utförligt
beskrivna och en tydlig plan
finns för hur de ska nås och
involveras.
Projektet syftar till att jobba
fram nya metoder, modeller,
produkter eller tjänster.

Alla tre sektorer är
informerade om projektet
och bidrar med kunskap,
tid, material eller kontanter.
Målgruppen för projektets
verksamhet är utförligt
beskrivna

Två av sektorerna är
informerade om projektet och
bidrar med kunskap, tid,
material eller kontanter.
Projektet har en utpekad
målgrupp

3

Projektet testar en befintlig
metod, modell, produkt
eller tjänst men använder
den på ett nytt sätt.
Ungdomar är delaktiga i
projektets genomförande.

Projektet testar en befintlig
metod, modell, produkt eller
tjänst där den tidigare inte
används.
En beskrivning finns av hur
projektets aktiviteter påverkar
ungdomar
Projektet stärker inte
stereotypa könsnormer och
har en jämn könsfördelning
Projektplanen visar att man är
medveten om frågorna.

2

Det går att utläsa en ambition
att jobba SMARTA.

2

Projektet har en eller flera tydligt beskrivna
målgrupper

Projektet är innovativt och nytänkande

Projektet tar hänsyn till ungdomar

Projektet bidrar till jämställdhet

Projektet bidrar till integration och ickediskriminering

Projektets mål är SMARTA*
*specifika, mätbara, attraktiva, realistiska,
tidsbestämda och accepterade

Projektet ägs av eller har
ungdomar som huvudsaklig
målgrupp.
I projektet finns specifika
aktiviteter som syftar till
förbättrad jämställdhet.
I projektet finns specifika
aktiviteter som syftar till
integration och minskad
diskriminering
Alla mål är SMARTA

Projektplanen och
genomförandet tar hänsyn
till jämställdhetsintegrering
Projektplanen och
genomförandet tar hänsyn
till integration och minskad
diskriminering och arbetar
generellt med frågorna.
Några av målen uppfyller
delar av SMARTA

3

10

10

10
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Fortsättning generella kriterier

5 poäng

3 poäng

1 poäng

Viktning Summa

Projektet har en plan för implementering och
verksamhet efter projekttidens slut

Det finns en plan fortsatt
verksamhet och finansiering av
denna efter projekttidens slut.

Det finns en plan för
fortsatt verksamhet efter
projekttidens slut.

Det finns en plan för hur
resultaten ska tas tillvara efter
projekttidens slut

1

Projektet har en plan för hur projektresultatet
ska spridas utanför den egna organisationen

Projektet har en plan för hur
resultatet ska spridas och hur
det kan användas av andra
aktörer.
En tydlig budget finns där alla
aktiviteter är kostnadssatta

Projektet har en plan för
hur resultatet ska spridas till
andra aktörer.

Projektet uppfyller krav på
användandet av logotyper
samt informerar om projektverksamheten.
Förklaringar finns till varje
kostnadsslag som motiverar
kostnaderna.

2

Varje aktivitet är tidsatt, är
realistisk till sitt genomförande
och kan härledas till projektets
budget.
Projektet har avsatt en specifik
budget för ekonomisk
redovisning och administration
för genomförandet och
säkerställt kompetens för detta.

Varje aktivitet är tidsatt och
är realistiskt till sitt
genomförande.

Det finns en plan för
genomförandet men de
enskilda aktiviteterna är inte
tidsatta.
Projektet har planerat in tid
och resurser, interna eller
externa, för att klara
rapportering och redovisning.

3

Sökande organisation har tillräcklig likviditet för
genomförande

Sökande har egen likviditet för
att klara av att genomföra
projektet.

Sökande har upprättat avtal
med andra aktörer för att
säkerställa likviditeten.

Sökande har säkerställt
likviditeten på annat sätt.

3

Projektet är kostnadseffektivt

Projektet avser att följa
principerna enligt LOU/LUF

Det finns delvis en beskrivning
på hur kostnadseffektivitet ska
uppnås.

3

Totalt

75

Projektplanen beskriver
tydligt hur projektet ska
genomföras på ett
kostnadseffektivt sätt.
45

15

60

Projektet har en budget som står i relation till
mål och aktiviteter
Tids- och aktivitetsplanen är genomarbetad och
realistisk

Projektet har avsatt tillräckliga resurser för
ekonomi och administration

Budgeten är korrekt och
realistisk

Projektet har avsatt en
specifik budget för
ekonomisk redovisning och
administration för
genomförandet.

2

3
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Insatsspecifika kriterier tillämpar en betygsskala utifrån bedömningsgrunder som rangordnas efter en tregradig poängskala.
Observera att en projektansökan kan endast omfatta ett insatsområde och en fond. Insatsområdet kan maximalt generera 120p.
Projektansökan avslås om den tilldelas mindre än 24p.
Poäng Bedömningsgrund för Insatsspecifika kriterier
1p
3p
5p

Projektet beskriver hur det bidrar till att uppfylla delmålet och bedöms klara av detta.
Projektet har en utvecklad beskrivning för hur projektet ska uppfylla insatsområdet och delmålet. I beskrivningen finns också angett hur projektet kan ha en
positiv inverkan på organisationer som inte ingår i projektet.
Projektet har en utvecklad beskrivning för hur projektet ska uppfylla insatsområdet och delmålet. I beskrivningen finns också angett hur projektet kan ha en
positiv inverkan på organisationer som inte ingår i projektet samt en utvecklad metod eller modell som är överförbar på andra verksamheter.

Insatsspecifika kriterier

5 p 3 p 1 p Viktning Summa

Landsbygdsfonden
Insatsområde 1: Aktivt medborgarskap
Bidra till bättre dialog och samverkan för lokal utveckling, anpassning och ökat engagemang
Bidra till att stärka bilden av landsbygden
Bidra till att skapa mötesplatser och forum för idéutveckling och engagemang.
Bidra till att bevara, tillgängliggöra och sprida kunskap om lokal historia och traditioner.

6
6
6
6

Insatsområde 2: Attraktiv boenderegion
Bidra till att skapa fysiskt attraktiva miljöer för boende och besökare
Bidra till att skapa en tillgänglig fritid och ett brett utbud av fritidsaktiviteter

12
12

Insatsområde 4: Arbetsmarknad och kompetens
Bidra till kompetensutveckling hos människor för att öka anställningsbarheten och kompetensen i företag

24
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Fortsättning Insatsspecifika kriterier

5 p 3 p 1 p Viktning Summa

Regionala fonden

Insatsområde 2: Attraktiv boenderegion
Bidra till bättre nyttjande och utveckling av teknik för landsbygdens utveckling

24

Insatsområde 3: Hållbart näringsliv i utveckling
Bidra till att öka graden av distansoberoende arbetsplatser och företag
Bidra till ökad diversifiering av lokal arbetsmarknad
Bidra till att öka mångfalden bland företagare

8
8
8

Sociala fonden

Insatsområde 4: Arbetsmarknad och kompetens
Bidra till kompetensutveckling hos människor för att öka anställningsbarheten och kompetensen i företag
Bidra till att fler unga och utrikes födda kommer in på arbetsmarknaden

12
12
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