INSATSOMRÅDE 1: En attraktiv bygd att bo och verka i

Urvalskriterier
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Landsbygdsfonden
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Viktning Resultat

Generella urvalskriterier

Samverkan

Projektet samarbetar med nätverk,
organisationer eller företag som
projektägaren tidigare inte har
samarbetet med och där minst 2
sektorer (= offentligt, lokalt näringsliv
eller lokalt föreningsliv) är
representerade.

Projektet samarbetar med nätverk,
organisationer eller företag som
projektägaren tidigare inte har
samarbetet med eller med
samarbetspartners från minst 2
sektorer.

Projektplanen redogör för vilka
aktörer som kommer att beröras och
hur man kommer att söka ett
närmare samarbete under
projekttiden för att skapa synergier.

Förankring

Det finns en tydlig beskrivning hur
projektet är välkänt för berörda
organisationer, företag eller boende
och vilket behov som ska
tillgodoses.

Det finns en tydlig beskrivning hur
projektägaren kommer att arbeta
med att förankra projektet hos
berörda organisationer, företag eller
boende.

Ansökan beskriver att projektet är
positivt för berörda aktörer utan en
närmare beskrivning av hur det
faktiskt är förankrat.

Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektet arbetar med jämställdhet
och hur detta ska utvärderas.
Konkreta effekter på ökad
jämställdhet är sannolika.
Det finns en tydlig beskrivning av hur
ungdomar < 25 år medverkar i
projektledningen och genomförandet
av projektet.

Projektets påverkan på jämställdhet
beskrivs och hur en utvärdering av
de eftersträvade effekterna ska ske.
Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektet kommer att inkludera
ungdomar < 25 år i genomförandet
av projektet.

Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektet arbetar för ökad inkludering
och icke-diskriminering och det
framgår hur detta ska utvärderas.
Konkreta effekter på ökad
inkludering och icke-diskriminering är
sannolika.

Projektets påverkan på ökad
inkludering och icke-diskriminering
beskrivs och hur en utvärdering av
de eftersträvade effekterna ska ske.
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Jämställdhet
När kvinnors och mäns
perspektiv och
inflytande bidrar till ett
projekts planering,
genomförande eller
effekter.

Ungas delaktighet

Ickediskriminering
Inkludering i samhället
och arbetslivet oavsett
kön, ålder, etnicitet,
religion, sexuell läggning
och funktionshinder.

6
Ansökan beskriver hur projektet
gynnar både kvinnor och män.
Det är beskrivet hur projektet
kommer att gynna ungdomar
< 25 år.
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Ansökan beskriver hur projektet
gynnar ökad inkludering och ickediskriminering av personer oavsett
kön, ålder, etnicitet, religion, sexuell
läggning och funktionshinder.
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Hållbarhet

Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektet arbetar för hållbar
ekologisk, ekonomisk och social
utveckling och det framgår hur detta
ska utvärderas. Konkreta effekter på
hållbar ekologisk, ekonomisk och
social utveckling är sannolika.
Projektet beskriver tydligt ett nytt sätt
Innovativitet
Det ska vara innovativt på eller en innovativ metod att angripa
en utmaning. Det finns en tydlig
något sätt, det kan vara
en beprövad metod som beskrivning av den innovativa
används av/på en ny
ansatsen. Ett positivt resultat kan
målgrupp eller testas i ett
vara av stort intresse för andra
nytt tematiskt
aktörer.
sammanhang.
Påverkar projektet
miljön/klimatet, åtgärder
mot negativ påverkan?
Har den sociala
sammanhållningen
stärkts? Har den
lokalekonomiska
hållbarheten stärkts?

Arbetstillfällen

Projektets påverkan på hållbar
ekologisk, ekonomisk eller social
utveckling beskrivs och hur en
utvärdering av de eftersträvade
effekterna ska ske.

Ansökan beskriver hur projektet
gynnar hållbar ekologisk, ekonomisk
och social utveckling.

Projektet beskriver ett nytt sätt eller
en innovativ metod att angripa en
utmaning. Det finns en övergripande
beskrivning av den innovativa
ansatsen. Ett positivt resultat kan
vara intressant för andra aktörer.

Ansökan beskriver att projektet ska
testa ett nytt sätt eller en innovativ
metod att angripa en utmaning utan
närmare beskrivning.

Projektplanen beskriver tydligt hur
projektet bidrar till nya arbetstillfällen
samt specificerar hur många som
Projektplanen beskriver hur projektet
ska ha skapats vid projektslut och
bidrar till nya arbetstillfällen i ett
hur man avser att mäta resultatet.
längre perspektiv.
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Projektplanen beskriver hur projektet
kan skapa mervärden som är
positiva för ökat företagande och fler
arbetstillfällen.
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Specifika urvalskriterier för insatsområde 1 - bygdeutveckling

Delaktighet i
samhällsutvecklingen

Projektet tar fram en ny lokal
utvecklingsplan för bygden eller ön
Projektet omfattar åtgärder som
eller tar fram en lokal-ekonomisk
stärker lokalsamhället som
analys.
Ett skriftligt dokument som har tagits fram av exempelvis starta upp lokala
ett lokalt nätverk i ett definierat geografiskt
utvecklingsgrupper, ordna möten
område och som beskriver nuläget i bygden, mellan invånare och
önskad situation, vision och mål samt
kommunpolitiker, förbereda att ta
handlingsplan för att nå målen eller som
fram en egen utvecklingsplan för
beskriver de lokalekonomiska strukturerna
utifrån SCB:s statistik.
bygden/ön.

Landsbygds- och
Projektet bidrar till förbättrade
skärgårdsservicelösningar inom
anpassade service- kommunikation, infrastruktur, skola,
vård, omsorg eller
lösningar
Servicelösning =
till nya/upprustade och aktiva
kommer att gynna fler
mötesplatser (fysiska el. virtuella)
än de som driver
eller
projektet.
till nya, bestående fritids- och
kulturaktiviteter.
Projektet omfattar minst en deltagare
< 25 år och minst fem vuxna
deltagare i kompetens-höjande
Förbättrade
förutsättningar för aktiviteter som stärker det lokala
näringslivet. Positiva effekter för ökat
företagande
företagande och fler arbetstillfällen är
sannolika.

Avslagsnivå 200 p
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Ansökan beskriver att projektets
genomförande kommer att stärka
samhörighetskänslan i
lokalsamhället.

Projektet prövar eller undersöker
förutsättningar för förbättrade
servicelösningar (förstudier,
studiebesök el dyl) eller
genomför förstudier för nya/
upprustade och aktiva mötesplatser
(fysiska el. virtuella) eller
genomför förstudier för nya,
bestående fritids- och
kulturaktiviteter.

Ansökan beskriver att projektets
genomförande kommer ha positiva
effekter på områdets
servicelösningar, mötesplatser eller
fritids- och kulturaktiviteter.

Projektet omfattar minst tre vuxna
deltagare i kompetenshöjande
aktiviteter som stärker det lokala
näringslivet. Deltagande företag
stärks.

Ansökan beskriver hur projektets
genomförande kommer ha positiva
effekter på områdets näringsliv.
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