Längs Göta älv – lokalt ledd utveckling

Bilaga 12. Urvalskriterier per insatsområde

Version 2

Besöksnäringen. Insatsområde 1 (EJFLU). (Maxpoäng 500).
Mål/urvalskriterier
(EJFLU)

Poängsättning

Viktning

Projektet bidrar till nya
årsarbetstillfällen

5p: två eller fler årsarbetstillfällen.
3p: Fler än ett men mindre än två
årsarbetstillfällen.
2p: upp till ett årsarbetstillfälle.

30

Projektet bidrar till att
utveckla nya och
befintliga nav

5p: Projektet utvecklar nytt nav
3p: Projektet ansluter till befintligt nav

25

Projektet bidrar till nya
besöksprodukter;
aktiviteter, sevärdheter,
evenemang och boende

+3p: Projektet bidrar till ny/nya tjänster
och/eller produkter
+1p: Projektet samverkar med andra aktörer
+1p: Projektet har en väl utvecklad
marknadsföringsstrategi

20

Projektet bidrar att
utveckla befintliga
företag inom
besöksnäringen

5p: Projektet bidrar till ny/nya tjänster
3p: Projektet bidrar till ny/nya produkter

15

Projektet bidrar att
förbättra värdskapet
(mottagning, service,
prissättning, mm)

+2p: projektet bidrar till kompetensutveckling i
att förbättra värdskapet.
+2p: projektet är gränsöverskridande.
+1p: föreläsare med spetskompetens
engageras i utbildningen.

10

Attraktiva boende- och livsmiljöer. Insatsområde 2 (EJFLU). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier (EJFLU)

Poängsättning

Viktning

Projektet bidrar till ökad
delaktighet och
inkludering i
lokalsamhället

+2 p: Projektet är gränsöverskridande.
+1p: Projektet tillhandahåller
informationsmaterial på olika språk.
+1p: Projektet lyfter underrepresenterade
grupper.
+1p: Projektet främjar gemensam lokal
produktion.

30

Öka erfarenhetsutbytet
genom att skapa nya
gränsöverskridande
mötesplatser mellan

5p: Ja
0p: Nej

30
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områdets aktörer och
invånare
Bidra till lösningar på
gemensamma lokala
angelägenheter (ex.
energieffektivisering,
service, tillgång till
bredband, transporter)

5p: Ja
0p: Nej

25

Bidra till evenemang för
områdets aktörer och
invånare

+3p: Evenemanget är gränsöverskridande.
+1p: Evenemanget engagerar/riktar sig till
underrepresenterade grupper.
+1p: Evenemanget engagerar både lokala och
externa aktörer.

15

Kreativitet och entreprenörskap. Insatsområde 3 (EJFLU). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier (EJFLU)

Poängsättning

Viktning

Projektet bidrar till att
utveckla nya och
befintliga nav

+1p: Projektet inkluderar kooperativ och/eller
sociala företag.
+1p: Projektet inkluderar föreningssamarbeten.
+1p: Projektet samarbetar med utbildning och
forskning.
+1p: Projektet inkluderar andra typer av
företag.
+1p: Projektet är gränsöverskridande.

30

Projektet bidrar till att
skapa nya samarbeten
och/eller
samarbetsformer

+3p: Samarbetet är gränsöverskridande.
+1p: Samarbete är långsiktigt dvs fortsätter
efter projektet slut.
+1p: Samarbetet inkluderar
underrepresenterade grupper.

30

Projektet bidrar till att
stötta verksamheter med
kompetensutvecklingsprogram

+2p: projektet inkluderar underrepresenterade
grupper.
+2p: projektet stödjer mentorskap.
+1p: projektet är gränsöverskridande.

20

Projektet bidrar till ”nya”
lösningar inom ekologiskt
hållbar produktion och
konsumtion

5p: Ja
0p: Nej

20
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Ett minskat utanförskap/minskad segregation. Insatsområde 4 (EJFLU). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Testa innovativa
arbetsmodeller som syftar
till att minska utanförskap

5p: Ja
0p: Nej

30

Skapa nya former av
samverkan

+2p: Samarbetet är långsiktigt dvs fortsätter
efter projektet slut.
+2p: Samarbetet är gränsöverskridande och
engagerar underrepresenterade grupper.
+1p: Samarbetet omfattar fler än 3 parter.

30

Skapa nya nätverk

+2p: Samarbetet är långsiktigt dvs fortsätter
efter projektet slut.
+2p: Samarbetet är gränsöverskridande och
engagerar underrepresenterade grupper.
+1p: Samarbetet omfattar fler än 3 parter.

20

Bidra till kompetensutveckling hos individer
och lokala företag

+3p: projektet inkluderar underrepresenterade
grupper.
+2p: projektet är gränsöverskridande.

20

Besöksnäring. Insatsområde 1 (ERUF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Projektet stärker länkar
mellan stad och land eller
främjar insatser i tätort

5p: Ja
0p: Nej

30

Projektet bidrar till att
utveckla nya och befintliga
nav

+1p: Insatsen har en tydlig positiv effekt på
näringslivets förutsättningar och
konkurrenskraft.
+1p: Insatsen är innovativ och metodutvecklande.
+1p: Insatsen främjar entreprenörskap och
stimulerar bildande av nya företag.
+1p: Insatsen omfattas av fler finansiärer.
+1p: Insatsen bidrar till ökad sysselsättning
bland små och medelstora företag.

25

Projektet bidrar till att
utveckla nya och befintliga
företag inom
besöksnäringen

+1p: Insatsen är innovativ och metodutvecklande.
+1p: Insatsen främjar samverkan mellan tätort
och landsbygd.
+1p: Insatsen har en tydlig positiv effekt på
näringslivets förutsättningar och
konkurrenskraft.

25
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+1p: Insatsen främjar samverkan.
+1p: Insatsen bidrar till ökad sysselsättning
bland små och medelstora företag.
Bidra till ökad
tillgänglighet i form av
information, helpdeskar,
besökscentra mm

+1p: Insatsen är innovativ och
metodutvecklande.
+1p: Insatsen tar tillvara kunskaper och
erfarenheter från tidigare projekt.
+1p: Insatsen har flera deltagande aktörer
+1p: Insatsen omfattas av fler finansiärer.
+1p: Insatsen främjar samverkan.

20

Attraktiva boende- och livsmiljöer. Insatsområde 2 (ERUF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Projektet stärker länkar
mellan stad och land eller
främjar insatser i tätort

5p: Ja
0p: Nej

55

Projektet bidrar till
skapande av attraktiva
boende- och livsmiljöer

+1p: Insatsen är innovativ och
metodutvecklande.
+1p: Insatsen främjar entreprenörskap och
stimulerar bildande av nya företag.
+1p: Insatsen främjar samverkan.
+1p: Insatsen fortsätter och generera
mervärden även efter att insatsens finansiering
avslutas.
+1p: Insatsen har flera deltagande finansiärer.

45

Kreativitet och entreprenörskap. Insatsområde 3 (ERUF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Projektet stärker länkar
mellan stad och land eller
främjar insatser i tätort

5p: Ja
0p: Nej

30

Projektet bidrar till att
utveckla nya och befintliga
nav

+1p: Insatsen är innovativ och metodutvecklande.
+1p: Insatsen främjar entreprenörskap och
stimulerar bildande av nya företag.
+1p: Insatsen fortsätter och generera
mervärden även efter att insatsens finansiering
avslutas.
+1p: Insatsen har flera deltagande finansiärer.

25

4
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+1p: Insatsen stimulerar att starta och/eller
överta företag.
Projektet bidrar till att
skapa nya samarbeten
och/eller
samarbetsformer

+1p: Insatsen är innovativ och metodutvecklande.
+1p: Insatsen har en tydlig positiv effekt på
näringslivets förutsättningar och
konkurrenskraft.
+1p: Insatsen främjar entreprenörskap,
stimulerar bildande av nya företag och/eller
underlättar övertagande av befintliga företag
(generationsväxling).
+1p: Insatsen fortsätter och generera
mervärden även efter att insatsens finansiering
avslutas.
+1p: Insatsen bidrar till ökad sysselsättning
bland små och medelstora företag.

20

Projektet bidrar till att
skapa nya företag

+2p: Insatsen är innovativ och metodutvecklande.
+2p: Insatsen främjar samarbete mellan tätort
och landsbygd.
+1p: Insatsen har flera finansiärer.

10

Projektet bidrar till ”nya”
lösningar inom
ekologiskt hållbar
produktion och/eller
konsumtion

+1p: Insatsen är innovativ och
metodutvecklande.
+1p: Insatsen främjar entreprenörskap och
stimulerar bildande av nya företag.
+1p: Insatsen tar tillvara kunskaper och
erfarenheter från tidigare projekt.
+1p: Insatsen främjar samverkan.
+1p: Projektet inkluderar underrepresenterade
grupper.

10

Projektet stöttar företag
med kompetensutvecklingsprogram

+1p: Insatsen har en tydlig positiv effekt på
näringslivets förutsättningar och
konkurrenskraft.
+1p: Insatsen främjar entreprenörskap och
stimulerar bildande av nya företag.
+1p: Insatsen stimulerar att starta och/eller
överta företag.
+1p: Insatsen främjar samverkan.
+1p: Insatsen bidrar till ökad sysselsättning
bland små och medelstora företag.

5

5
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Ett minskat utanförskap/minskad segregation. Insatsområde 4 (ERUF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Projektet stärker länkar
mellan stad och land eller
främjar insatser i tätort

5p: Ja
0p: Nej

40

Projektet bidrar till att
skapa nya former av
samverkan

+1p: Insatsen är innovativ och metodutvecklande.
+1p: Insatsen har en positiv effekt på
näringslivets förutsättningar och
konkurrenskraft.
+1p: Insatsen har flera finansiärer.
+1p: Insatsen bidrar till ökad sysselsättning
bland små och medelstora företag.
+1p: Insatsen främjar gränsöverskridande
samarbete.

30

Projektet bidrar till att
utveckla nya och befintliga
nav

+2p: Insatsen är gränsöverskridande och
främjar samverkan.
+1p: Insatsen har en tydlig positiv effekt på
näringslivets förutsättningar och
konkurrenskraft.
+1p: Insatsen främjar entreprenörskap,
stimulerar bildande av nya företag och/eller
underlättar övertagande av befintliga företag
(generationsväxling).
+1p: Insatsen bidrar till ökad sysselsättning
bland små och medelstora företag.

30

Besöksnäring. Insatsområde 1 (ESF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Bidra till kompetensutveckling för att få fler i
arbete.

+2p: Projektet främjar samverkan mellan
utbildning och arbetsliv.
+2p: Projektet ökar individers förutsättningar
och stärker deras ställning på
arbetsmarknaden.
+1p: Projektet omfattar deltagare med utländsk
bakgrund.

65

Bidra till kunskap om
olika företagsformer

+2 p Projektet ger deltagarna teoretisk kunskap
om olika företagsformer
+ 2 p Projektet ger deltagarna praktik inom
olika företagsformer
+ 1 p Projektet omfattar deltagare med
utländsk bakgrund

35

6
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Attraktiva boende- och livsmiljöer. Insatsområde 2 (ESF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Bidra till nya nätverk,
insatser som prövar
metoder för
överbryggningsinsatser
på arbetsmarknaden

+1p: Projektet bidrar till lösningar för
överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden.
+1p: Projektet bidrar till metodutveckling för
överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden.
+1p: Projektet tar tillvara kunskaper och
erfarenheter från tidigare projekt.
+1p: Projektet omfattar flera deltagande
organisationer och stärker nya samt befintliga
nätverk.
+1p: Projektet omfattar underrepresenterade
grupper.

60

Bidra till inkludering av
underrepresenterade
grupper, exempelvis unga
och utrikesfödda eller
med generationsöverskridande insatser

+3p: Projektet bidrar till inkludering av
underrepresenterade grupper
+2p: Projektet bidrar till
generationsöverskridande insatser

40

Kreativitet och entreprenörskap. Insatsområde 3 (ESF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Bidra till nya nätverk,
insatser som prövar
metoder för
överbryggningsinsatser på
arbetsmarknaden

+1p: Projektet bidrar till innovativa
lösningar/metodutveckling för
överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden.
+2p: Projektet omfattar matchning och
coachning.
+2p: Projektet omfattar mentorskapsprogram.

45

Stötta personer med
kompetensutvecklingsprogram

+1p: Projektet främjar samverkan mellan
utbildning och arbetsliv.
+2p: Projektet ökar individers förutsättningar
och stärker deras ställning på arbetsmarknaden.
+1p: Projektet omfattar flera deltagande
organisationer.
+1p: Projektet inkluderar underrepresenterade
grupper.

40

Öka erfarenhetsutbytet
genom att skapa nya
mötesplatser mellan
områdets aktörer och
invånare

5p: Ja
0p: Nej

15

7
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Ett minskat utanförskap/minskad segregation. Insatsområde 4 (ESF). (Maxpoäng 500).
Urvalskriterier

Poängsättning

Viktning

Bidra till
kompetensutveckling hos
individer och lokala
företag för att öka
möjligheten till anställning

+2p: Projektet omfattar kompetensutvecklande
åtgärder för arbetslösa.
+2p: Projektet omfattar kompetensutvecklande
åtgärder för lokala företag/organisationer.
+1p: Projektet omfattar underrepresenterade
grupper.

50

Bidra till nya nätverk som
prövar metoder för
överbryggningsinsatser på
arbetsmarknaden

+1p: Projektet bidrar till innovativa lösningar/
metodutveckling för överbryggningsinsatser på
arbetsmarknaden.
+1p: Projektet prövar redan befintliga metoder
för överbryggningsinsatser på arbetsmarknaden.
+1p: Projektet omfattar flera deltagande
organisationer.
+1p: Projektet är gränsöverskridande.
+1p: Projektet omfattar underrepresenterade
grupper.

50

Gräns för godkännande satt av LAG
För att projektet ska kunna bli LAGKLART inför formellt beslut av Jordbruksverket ska det ha
nått upp till poängnivån av den gräns som satts av LAG enligt följande; Landsbygdsfonden
(EJFLU) 285 poäng; Regionalfonden (ERUF) 285 poäng; Socialfonden (ESF) 285 poäng.

8

