
Datum för utförande:

Projektsökande:

Projektnamn:

Projektet är i enlighet med målsättningarna i 

Leader Ålands strategi

Projektet  bidrar till lokal landsbygdsutveckling, innehåller ett 

gräsrotsperspektiv, tangerar något av målen innovation, miljö, klimat, 

delaktighet, utveckling eller ungdomar och är inte kommersiell 

verksamhet. Projektet passar inom någon av tyngdpunkterna.

Projektet är allmännyttigt och tillgängligt
Projektet är tillgängligt för alla och är inte på något vis diskriminerande. 

Nyckelord: jämlikhet, inkludering, lika behandling och alla kan vara med.

Kapacitet att genomföra projektet
Projektet anses vara genomförbart i sin helhet och projektägarna har 

ekonomisk möjlighet att genomföra projektet.

Projektet är förankrat och baserar sig på ett 

faktiskt behov

30 poäng: Tredje- , privata- och offentliga sektorn deltar i projektets 

genomförande och projektet skapar delaktighet i närområdet                                                                                                   

20 poäng: Den lokala förankringen och underifrånperspektivet framgår 

tydligt, skriftliga intyg är bifogade ansökan                                                                         

10 poäng: Viss förankring framgår i projektplanen. Projektet är beroende 

av det offentliga stödet.

10 % 0

Projektet har en tydlig beskrivning av 

genomförandet

30 poäng: Projektplanen beskriver genomförandet och behovet på ett 

konkret, målinriktat och grundligt sätt, har en tydlig ansvarsfördelning och 

är tydligt ihopkopplad med budgeten                                                                                                                  

20 poäng: Projektplanen uppfyller grundkraven i en projektansökan (vem, 

vad, varför, hur, när, vad händer sen)                                                                                  

10 poäng: Projektplanen kunde förbättras

10 % 0

Projektet engagerar och innefattar frivilligarbete
30 poäng: 13-36 % talko (procent av totalbudget)                                           

20 poäng: 3-12 % talko                                                                                                                     

10 poäng: < 2 % talko

5 % 0

Projektets efterlevnadspotential

30 poäng: Projektets resultat kan användas som modell för andra 

och/eller kan leda till nya arbetstillfällen.                                                                                                    

20 poäng: Projektet har en plan för övergång till den ordinarie 

verksamheten och en möjlighet att utveckla verksamheten                                                

10 poäng: Projektet är till nytta efter projekttiden 

10 % 0

Projektet beaktar hållbarhet, bra miljöval eller 

påverkar naturen positivt

30 poäng:  Projeket är till konkret nytta för miljön eller påverkar naturen 

positivt på ett långsiktigt plan                                                                                                                            

20 poäng: Projektet beaktar aktivt hållbarhet och bra miljöval i 

genomförandet genom flera åtgärder                                                                                                                                       

10 poäng: Projektet har till viss del beaktat hållbarhet och bra miljöval i 

genomförandet

15 % 0

Projektet är innovativt och utvecklande

30 poäng: Projektet skapar  nya verksamheter eller nya handlingssätt och 

uppmuntrar innovativa arbetssätt och samarbetsformer samt är en 

innovativ utveckling av platsen och för Åland                                                                                                          

20 poäng: Projektet engagerar nya målgrupper och kan leda till nya 

tjänster, idéer, produkter eller projekt                                                                                                                                    

10 poäng: Projektet bidrar till något nytt och leder delvis till utveckling och 

lärande genom informations- & kunskapsinsatser

15 % 0

Projektet involverar/gynnar människor under 25 

år

30 poäng: Projektet är initierat av unga eller sysselsätter unga och 

motverkar  utanförskap och utslagning                                                                              

20 poäng: Projektet involverar unga eller är  förankrat hos unga                                                                                                                     

10 poäng: Unga personer deltar i projektet

10 % 0

Summa för allmänna kriterier: 0

Sammanslås med summan för tyngdpunksspecifika urvalskriterierna

s.1/2

Summa

Allmänna 

kriterier

3.8.2016

Urvalskriterier för LEADERprojekt inom landsbygdsutvecklingsprogrammet för 

Åland 2015-2020

Tvingande kriterium
Ja Nej

Projektet bör uppfylla alla tre kriterier för att gå vidare i urvalsprocessen:

Kriterier för 

att uppfylla 

de 

horisontella 

målen och 

genomgripan

de teman

Grund-

läggande 

kriterier

Allmänna kriterium Poäng Viktning



Datum för utförande:

Projektsökande:

Projektnamn:

forts.

OBS! Enbart tyngdpunkten med högst poäng räknas Poäng Viktning Summa

Berör kultur, fritid eller miljö 30 poäng: Insatser som utförs på ett innovativt och utvecklande sätt och leder till ett ökat 

utbud av livskraftiga verksamheter som attraherar både boende och turism .

20 poäng: Bevara och skapa ny fritidssysselsättning och kulturverksamhet. Naturens mångfald 

används för fritid och naturens produkter nyttjas.

10 poäng: Kunskapssökande insatser och utbildning för boende och besökare, innefattande 

informations- och marknadsföring.

5 % 0

Utvecklar bygdens trivsel- och 

dragningskraft

30 poäng: Projektet utvecklar nya verksamheter/tjänster/aktiviteter som attraherar till 

inflyttning och kan skapa nya arbetstillfällen. Allmännyttiga investeringar som syftar till 

förbättring eller utvidgning av småskalig verksamhet. 

20 poäng: Allmännyttiga investeringar som syftar till upprättande, förbättring eller utvidgning 

av grundläggande tjänster för lokalbefolkningen. 

10 poäng: Tillgängliggör och marknadsför natur-, vatten- och kulturarv. Kunskapssökande 

insatser.

10 % 0

Delaktighet 30 poäng: Utveckling av nya verksamheter, evenemang eller annat som kan stärka det lokala 

samhället och syftar till att öka delaktigheten och attraktionskraften. Öka 

påverkningsmöjligheterna för områdets invånare och aktörer. Inbjuder nya invånare och unga 

att delta.

20 poäng:  Projektet bidrar till att stärka individernas medvetenhet om lokalsamhället och kan 

ge en känsla av delaktighet. Projektet bidrar till samarbete och nätverksbildning för att stärka 

den lokala samhörigheten och föreningsverksamheten.                                                                                                                       

10 poäng: Aktiverar de bosatta att delta i aktiviteter.

10 % 0

Poäng Landsbygdsutveckling (L1) : 0

Miljömedvetenhet 30 poäng: Aktivt öka lokalbefolkningens arbete med att skydda och bevara naturen och den 

biologiska mångfalden. Förbättra och stärka naturens mångfald genom hållbara tjänster och 

stärkt användning av olika ekosystemtjänster. Utveckla befintliga och nya produkter och 

tjänster som baserar sig på natur och hållbar utveckling.

20 poäng: Utveckla utbudet av användande av naturen som resurs och sammanjämka olika 

sätt att använda naturen. 

10 poäng: Öka intresset och medvetenheten om natur och miljö, sprida kunskap om 

principerna för hållbar utveckling samt öka naturglädjen hos barn och unga.

10 % 0

Miljöförbättrande insatser 30 poäng: Allmännyttiga, innovativa investeringar som syftar till upprättade, förbättring eller 

utvidgning av alla typer av miljövårdande insatser som bidrar till den åländska miljöns 

välmående och bevarande i form av minskad miljöbelastning.

20 poäng: Minska nedskräpningen av naturen och bevara en ren miljö. 

10 poäng: Utredning och allmännyttiga investeringar i samband med underhåll, restaurering 

och uppgradering av närmiljön, inbegripet socioekonomiska aspekter.

15 % 0

Poäng Natur & Miljö (L2) : 0

Kunskap

Utveckling, utbyte och samarbete 30 poäng: Skapande av nätverk som ökar samarbeten mellan olika aktörer. Samarbeten som 

främjar utvecklingen och kan förbättra konkurrenskraften och lönsamheten för intressenterna. 

Kompetensutveckling som har positiv effekt på jämställdhet, integrationsarbete, samverkan 

för ekonomisk tillväxt och sysselsättning samt ungdomars möjligheter till företagande och 

arbete.

20 poäng: Projektet väcker intresse för lokalsamhällets aktuella/viktiga frågor och företagande, 

gör människor nyfikna och inspirerade att aktivera sig t.ex. genom att starta nya verksamheter 

till följd av kunskapsutbyten, kompetensutveckling och samarbeten.

10 poäng: Kompetensutveckling som ger möjlighet att utveckla verksamheter/evenemang.

25 % 0

Poäng Kunskap (L3): 0

Samarbete

Interregionalt och transnationellt 

samarbete mellan leaderområden 

/lokala aktionsgrupper

Nätverksskapande, involverar flera intressentgrupper, stimulerar till nya handlingsmönster(ej 

klar)

25 % 0

Poäng Samarbete (L4): 0

RESULTAT 

Allmänna kriterier Tyngdpunktsspecifika kriterier, tyngdpunkt: _________________

0 räkna den med högst poäng

MAX POÄNG 30

MIN POÄNG ( för att bli godkänd) 10

s.2/2

Tyngdpunktsspecifika urvalskriterier 

Landsbygds-

utveckling

Natur & miljö

TOTALT

0

3.8.2016


