Koillismaan Leader ry
HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT 2014 - 2020

Koillismaan Leader ry edellyttää rahoitettavaksi valittavien hankkeiden täyttävän kaikille yleiset valintakriteerit sekä hankekohtaiset kriteerit yritys-, yleishyödyllisille sekä alueiden- ja kansainvälisille hankkeille.
Yleisten kriteerien tulee kaikkien täyttyä, muutoin hanke ei voi saada rahoitusta. Hankekohtaisissa kriteereissä on sekä pakollisia peruskriteerejä että lisäkriteereitä, joiden täyttyminen on hankkeelle eduksi rahoitettavuutta arvioitaessa. Kaikkien hankkeiden on noudatettava maaseudun kehittämistoiminnasta annettuja lakeja ja asetuksia sekä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa 2014 – 2020.
Koillismaan Leader ry:n hallitus voi tehdä tukia koskevia rahoituslinjauksia toimialoittain sekä painottaa
rahoitettavien hankkeiden teemoja vuosittain (esim. nuorten, kansainvälisten, kulttuuri- tai ympäristöhankkeiden teemavuodet).
Koillismaan Leader ry:n hallitus arvioi kriteerien täyttymisen ja pisteyttää hankkeet; kriteerin täyttyminen
vastaa yhtä pistettä. Pisteytys dokumentoidaan lomakkeilla.
Kaikille hankkeille pakolliset kriteerit (kaikkien tulee täyttyä):
1. Koillismaan Leader ry:n strategian mukaisuus: Hanke toteuttaa vähintään yhtä neljästä strategian
painopisteestä
2. Hanke perustuu Koillismaan asukkaiden aloitteisiin tai tarpeisiin
3. Hanke on realistisesti suunniteltu sekä tavoitteiltaan että toimenpiteiltään
4. Hankkeella on pitkäaikaisia vaikutuksia
5. Hankkeen hakijalla on riittävät resurssit toimenpiteen toteuttamiseen
6. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät ole hakijan tavanomaista toimintaa
7. Hanke toteutetaan kustannustehokkaasti
Hanketukien peruskriteerit (kaikkien tulee täyttyä):
1. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta tai viihtyisyyttä
2. Hankkeella on laaja hyödynsaajajoukko
3. Hankkeessa ei tehdä päällekkäistä toimintaa muiden hankkeiden / toimijoiden kanssa
Hanketukien lisäkriteerit (täyttyminen on hankkeelle eduksi):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Hanke lisää yhteisöllisyyttä
Hanke ehkäisee syrjäytymistä
Hanke parantaa maaseudun asukkaiden osaamista
Hanke kehittää yhden tai useamman maaseudun yhteisön toimintaa
Hankkeella kehitetään maaseudun palveluja
Hankkeessa kokeillaan uusia palvelujen tuottamisen tapoja
Hanke kehittää tietoliikenneyhteyksien hyödyntämistä maaseudulla
Hanke lisää eri väestöryhmien vuorovaikutusta
Hanke lisää nuorten osallisuutta
Hanke vahvistaa paikallista kulttuuria
Hanke kehittää maaseudun yritystoimintaa
Hanke edistää yrittäjyyttä
Hanke parantaa ympäristön tilaa
Hanke parantaa maaseudun infrastruktuuria tai sen hyödyntämistä
Hanke parantaa turvallisuutta
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Yritystukien peruskriteerit (kaikkien tulee täyttyä):
1. Tuki ei vääristä kilpailua vähäistä enempää
2. Toimenpide luo uusia työpaikkoja tai auttaa säilyttämään olemassa olevia
3. Toimenpide parantaa yrityksen liiketoimintaedellytyksiä

Yritystukien lisäkriteerit (täyttyminen on hankkeelle eduksi):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Toimenpide nostaa paikallisten raaka-aineiden jalostusastetta
Toimenpide monipuolistaa yrityksen tuotteita
Toimenpide laajentaa yrityksen toimintaa uuteen suuntaan
Toimenpide kehittää osaamista yrityksessä
Yrityksen toiminta tai asiakkaat ovat pääsääntöisesti maaseutualueella
Toimenpide on luonteeltaan kokeileva
Toimenpiteen toteuttaa mikroyritys

Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden peruskriteerit (kaikkien tulee täyttyä):
1. Hanke edistää paikallista aktiivisuutta
2. Hanke hyödyttää kaikkia sen osapuolia
3. Alueiden välinen/kansainvälinen toiminta tuo hankkeeseen lisäarvoa, jota ei saavutettaisi ilman sitä

Alueiden välisten ja kansainvälisten hankkeiden lisäkriteerit (ovat eduksi rahoitettavuutta arvioitaessa):
1. Hanke aktivoi nuoria
2. Hanke aktivoi uusia toimijoita
3. Hanke lisää osaamista
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