MAASEUTURAHASTON HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT
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Nouseva Rannikkoseutu ry:n hallitus on hyväksynyt 21.1.2015 pidetyssä kokouksessa alla olevat valintakriteerit maaseuturahaston
hankkeiden arvioimiseksi.
Jokaisesta tukihakemuksesta arvioidaan pakolliset ja yleiset valintakriteerit. Lisäksi arvioidaan hanketyypin mukaisesti joko yleishyödyllisen hankkeen, yritystuen tai kansainvälisen hankkeen valintakriteerit.
Pakollisista valintakriteereistä kaikkien tulee täyttyä rahoituksen saamiseksi sekä vähintään yksi hanketyyppikohtaisista kriteereistä. Yleisten valintakriteereiden täyttämisestä saa lisäpisteitä. Rahoitusta saavan hankkeen minimipistemäärä on 6 ja maksimipistemäärä 16.
Hankkeet priorisoidaan arvioinnissa täyttyneiden kriteerien määrän mukaisessa järjestyksessä eli mitä enemmän hanke saa saa
pisteitä sitä todennäköisemmin se saa myös rahoitusta. Eri hanketyyppejä (yleishyödylliset, yritystuet, kv-hankkeet) ei vertailla
keskenään vaan priorisointi tapahtuu hanketyypin eri hankkeiden kesken. Priorisointi tehdään kokouskohtaisesti.

Hakija:
Hankkeen nimi ja diaarinumero:
Hanketyyppi:
•

yleishyödyllinen hanke

•

yritystuki tai elinkeinoelämää tukeva yhteistyöhanke

•

kansainvälinen hanke

Hankkeen valmistelija:
Käsitelty hallituksen kokouksessa:
kyllä=1, ei=0
Pakolliset valintakriteerit
1. Hanke toteuttaa paikallista kehittämisstrategiaa
2. Tavoitteet ovat toteutettavissa
3. Hanke on kustannustehokas
4. Hanke perustuu tunnistettuihin paikallisiin tarpeisiin
5. Hakijalla on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset toteuttaa hanke

Yleiset valintakriteerit
1. Lisää toimijoiden välistä yhteistyötä
2. Sisältää alueelle uusia toimintatapoja, palveluja tai tuotteita
3. Lisää alueen vetovoimaisuutta (esim. tuo alueelle lisää matkailijoita, uusia asukkaita tai yrityksiä)
4. Hyödyntää paikallisia resursseja (mm. historia, luonnonvarat, kulttuuri)
5. Edistää kestävää kehitystä
6. Hakija hakee maaseuturahaston tukea ensimmäistä kertaa Nouseva Rannikkoseutu ry:ltä

Yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit
1. Vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteistyötä
2. Lisää asukkaiden hyvinvointia (mm. viihtyisyys, osaaminen, lähidemokratia, lähipalvelut)
3. Edistää biotaloutta (esim. uudistuva energia, green care, lähiruoka, luonnontuotteiden jatkojalostus)
4. Vahvistaa nuorten hyvinvointia (mm. harrastus-, vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksien parantaminen, nuorten
yrittäjyys)
5. Nuoret vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa
Yritystukien ja elinkeinoelämää tukevien yhteistyöhankkeiden valintakriteerit
1. Uutta yritystoimintaa luova
2. Luo uusia työpaikkoja
3. Parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä (mm. uudet investoinnit, tuotekehitys)
4. Edistää yhteisyrittäjyyttä (mm. yrittäjien välinen yhteistyö, yhteiskunnallinen yrittäjyys, osuuskunnat)
5. Toimenpiteellä on positiivisia kerrannaisvaikutuksia alueen elinkeinoelämään
Kansainvälisten hankkeiden valintakriteerit
1. Mukana useampi paikallinen toimija
2. Sisältää konkreettista yhteistoimintaa eri maiden partnereiden välillä
3. Kv-hankkeen esiselvityshanke
4. Lisää nuorten kansainvälisyyttä
5. Suuntautuu Pohjoismaihin, Baltian alueelle tai Venäjälle
Yhteensä täyttyneitä valintakriteereitä

/16

Valintakriteerien pohjalta tehdyn päätöksen perustelut:

Nouseva Rannikkoseutu ry
Ruukinkuja 2
92400 Ruukki
www.nousevarannikkoseutu.fi
www.facebook.com/nousevarannikkoseutu

Nouseva
Rannikkoseutu

