Alla ansökningar bedöms och prioriteringen görs utifrån förutbestämda urvalskriterier som fastställts för varje insatsområde.
Poängsättningen fylls i av Leader Sjuhärad.
Service
5 poäng
3 poäng
1 poäng

Poäng

Urvalskriterium

Kolumn1

5-poäng

Genomförandekapacitet och Realistisk och tydlig
drift
projektplan som väl stämmer
med strategin. Budget har god
kostnadsrelevans.
Fortsättningen efter
projekttiden är säkerställd

3 poäng

1- poäng

Viktning

Projektplan ryms inom
strategin. Budget har
kostnadsrelvans. Trovärdig
plan för drift efter projekttiden

Rimlig projektplan kopplad
till strategin med rimlig
budget. Driftsfrågan ska
lösas under projekttiden

5

5

Summa

0
Inkludering

Projektets huvudsyfte är
Inkludering, jämställdhet o/e
inkludering, jämställdhet o/e ickediskriminering ingår som
ickediskriminering
en del av projektet

Lågt inslag av
inkluderingsaspekt,
jämställdhet o/e
ickediskrimineringsarbete

Ungas möjligheter

Projektet är ett
Ungdomsprojekt

Projektet har lågt
ungdomsfokus

0
Unga som medskapare är en
del av projektet

10

0
Hållbarhet

Projektet har till huvudsyfte
att skapa hållbar utveckling i
området.

Projektet har hållbarhet som
en del.

Projektet är neutralt ur
hållbarhetssynpunkt

10

0

Samarbetskonstellationer

I projektet agerar ideell
I projektet kommer flera
sektor, näringslivet och
samarbetande parter att ingå.
offentligsektorn tillsammans.
Alternativt nya oprövade
samarbetsparter. Projektet är
väl förankrat hos ingående
parter.

Projektet drivs inte i
samarbetsform i denna
projektfas men förväntas
göra det i nästa fas.

Nyskapande

Oprövat projekt som bedöms Oprövat projekt i
ge högt och stort genomslag. leaderområdet, som kan ge
högt eller stort genomslag

Projekt som ger nya vinklar
och värden

Mervärden

Projektet gynnar hela
området och har en tydlig
överförbarhet

Projektet gynnar de
verksamma i projektet

5

0
10

0
Projetet gynnar delar av vårt
område och har visst
överförbarhetsvärde

5

0
Teknik

Service- och
boendelösningar

Projektet bidrar till utveckling
av ny oprövad teknik för
miljömässigt hållbara
lösningar.
Projektet tar ett helhetsgrepp
för lösning av service- eller
boendefrågan i området och
involverar nya aktörer i
samverkan

Projektet anpassar tidigare
teknik till nya miljömässiga
lösningar

Projektet stimulerar till
vidare utveckling och
användning av hållbar teknik

10

0
Projektet omfattar lokala
lösningar med lokala aktörer

Projektet har service- eller
boendelösningar som ett av
sina ändamål

15

0

Transport

Projektet abetar med
övergripande
transportlösningar för
produkter och/e
persontransporter.

Projektet arbetar med
transportlösningar för en
grupp/branch etc. Stor nytta
för berörda parter.

Projektet arbetar med
enskild lösning av
transportfrågan

10

0
Kompetensutveckling

Nätverk och mötesplatser

Projektet bidrar till att ett
stort antal personer får
kompetensutveckling inom
servicelösningar
Projektet skapar nya
Sjuhäradsövergripande
nätverk o/e mötesplatser

Projektet arrangerar
kompetensutveckling för
aktörerna på en ort eller inom
en branch
Projektet skapar nya lokala
mötesplatser o/e nätverk

Projektet ger
kompetensutveckling för
projektets deltagare

10

0
Minst en mötesplats eller
ett befintligt nätverk stärks.

5
0
100

Avslagsnivå

250

0

