OHJELMAKAUSI 2014-2020

1. VALINTAKRITEERIT HANKKEILLE JA YRITYSTUILLE
Pakolliset kriteerit (kaikkien hankkeiden täytettävä)
1.
2.

Strategianmukaisuus
- Hanke edistää paikallisen strategian toteutumista.
Realistisuus

Arviointi
K/E
K/E

- Hanke on toteutettavissa esitettyjen suunnitelmien
mukaisesti.
- Hakija kykenee toteuttamaan hankkeen (osaaminen).
- Hakija on sitoutunut hankkeeseen ja innostunut sen
toteuttamisesta.
- Hankkeen toteutusajan rahoitus (käyttöpääoma) on kunnossa.
- Hankkeen yksityinen rahoitus on kunnossa (jo olemassa tai
luotettava suunnitelma kerryttämisestä).

Yleiset valintakriteerit (hankkeen rahoitusta puoltavat kriteerit)
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

A. 80 % painotus
Tarvelähtöisyys
- Hanke vastaa johdonmukaisesti paikallisiin tarpeisiin.
- Hanke on alueen asukkaan tai toimijan (tai useiden) tahdosta ja
tarpeesta lähtenyt.
- Hanke- ja rahoitustarve osoitettu perustellen.
Paikallisuus
- Hankkeen pääasiallinen hyöty kohdistuu Elävä Kainuu
Leader ry:n alueelle
Vaikutus hyvinvointiin
- Hanke edistää hyvinvointia (elämän laatu, viihtyvyys tai
työllisyys) Elävä Kainuu Leader:n alueella.
Innovatiivisuus
- Hanke sisältää aidosti paikallisesti uusia oivalluksia tai
toimintamalleja.
Elinkeinollisuus
- Hanke synnyttää alueelle uutta liiketoimintaa, kehittää
olemassa olevia yrityksiä tai rakentaa uusia liiketoimintaa
vahvistavia verkostoja.
Yhteistyö
- hanke lisää tai sisältää verkostoitumista tai yhteistyötä
Kestävä kehitys
- Hanke huomioi kestävän kehityksen arvot.
(http://www.findikaattori.fi/fi/kestavakehitys)
Vaikutus nuoriin

Arviointi
0-3

- Hanke ottaa huomioon erityisesti maaseudun nuorten
tarpeet.
YHTEENSÄ
PAINOTUS
PAINOTETUT PISTEET YHTEENSÄ
9.

10.

11.

12.

0
80 %
0

B. 20 % painotus
Täydentävyys
- Hanke täydentää muita Elävä Kainuu Leader:n toimintaalueelle kohdistuvia, muiden tahojen kehittämistavoitteita
- Täydentävyys on osoitettu hankesuunnitelmassa.
Kustannustehokkuus
- Hanke on kustannuksiltaan realistinen suhteessa
asetettuihin tavoitteisiin ja toteutettaviin toimenpiteisiin.
- Hankkeen kustannusrakenne on avattu ja perusteltu
selkeästi.
Seuranta
- Hankkeen tavoitteille on asetettu mittareita ja seuranta
on dokumentoitu selkeästi.
Jatkuvuus
- Hankkeen toimenpiteillä tai tuloksilla on osoitettavissa
jatkuvuutta toteutusajan jälkeen.
YHTEENSÄ
PAINOTUS
PAINOTETUT PISTEET YHTEENSÄ

20 %

KOKONAISPISTEET 0 - 36
KOKONAISPISTEET PAINOTUKSILLA 0 - 57,6

2. LISÄKRITEERIT KV-HANKKEILLE
2.1
2.2
2.3

- hanke edistää monikansallisuutta ja suvaitsevuutta
- hankkeessa välitetään tietotaitoa ja osaamista
- hanke edistää alueen tuotteiden ja/tai palveluiden pääsyä
kansainvälisille markkinoille
KOKONAISPISTEET 0 - 9

Pisteytyksen avaus:
0 = ei lainkaan tai hyvin huonosti
1 = tyydyttävästi
2 = hyvin
3 = erinomaisesti

Pisteet annetaan arvioiden ko. kohtaa kokonaisuutena huomioiden
annettujen tekijöiden lisäksi myös muut kriteeriin liittyvät tekijät.
Maksimipisteet 12x3=36
Painotetut maksimipisteet (24*1,8) + (12*1,2) = 57,6

Arviointi
0-3

0,00

