
Bilaga 7 till Leader Gästrikebygden lokalt ledd utvecklings strategi 2014-2020
Urvalskriterier LAG Leaderområde: Gästrikebygden lokalt ledd utveckling

Det här är den poängmall som LAG använder vid projektbeslut för insatsområde 2. Den är godkänd av SJV 20160120.
Insatsområdet finansieras av två EU-fonder. Varje projekt finansieras av en EU-fond. Är du osäker på vilken fond som passar ert projekt bäst så hör av dig till 

Fond: Landsbygdsfonden
Skallkrav

2L1 Projektets ansökan är relevant för prioriteringsbedömning av LAG uppfyller SJVs krav&regelverk på vad en komplett ansökan ska innehålla 
2L2 Projektet har genomförandekapacitet har en trovärdig plan för likviditet, administration och ledning. Finns ej hos Kronofogden.
2L3 Projektet är Leadermässigt har lokal förankring, underifrånperspektiv och samverkan.
2L4 Projektets är inte miljöförstörande det är inte uppenbart att projektet bidrar till ökade gifter eller miljöfarliga utsläpp.

Urvalskriterium Poängsättning Viktning maxpoäng
2LA Projektet skapar nya arbetstillfällen 1-5p 24 120

2LB
1-5p 20

100

2LC Projektet stärker invånarnas stolthet och framtidstro. 1-5p 20 100
2LD Projektet är innovativt och nytänkande 1-5p 9 45
2LE Projektet är ekonomiskt hållbart 1-5p 9 45
2LF Projektet är socialt hållbart 1-5p 9 45
2LG Projektet är ekologiskt hållbart 1-5p 9 45

Avslagsnivå: 200p 500

Fond: Socialfonden
Skallkrav

2S1 Projektets ansökan är relevant för prioriteringsbedömning av LAG uppfyller SJVs krav&regelverk på vad en komplett ansökan ska innehålla 
2S2 Projektet har genomförandekapacitet har en trovärdig plan för likviditet, administration och ledning. Finns ej hos Kronofogden.
2S3 Projektet är Leadermässigt har lokal förankring, underifrånperspektiv och samverkan.
2S4 Projektets är inte miljöförstörande det är inte uppenbart att projektet bidrar till ökade gifter eller miljöfarliga utsläpp.

Urvalskriterium Poängsättning Viktning maxpoäng

2SA
0-5p 25

125
2SB Projektet skapar nya relationer över etnicitet och kulturgränser. 0-5p 25 125
2SC Projektet stärker invånarnas stolthet och framtidstro. 0-5p 14 70
2SD Projektet är innovativt och nytänkande 0-5p 9 45
2SE Projektet är ekonomiskt hållbart 0-5p 9 45
2SF Projektet är socialt hållbart 0-5p 9 45
2SG Projektet är ekologiskt hållbart 0-5p 9 45

Avslagsnivå: 200p 500

Leaderkontoret genom att maila info@leadergastrikebygdenllu.se.

Insatsområde 2: Integration och social inkludering

Projektet skapar nya mötesplatser som främjar integration & social 
inkludering

Insatsområde 2: Integration och social inkludering

Projektet får nya individer att bli engagerade i ortens nätverk, 
aktiviteter och organisationer.


