
  Liite 5 

Valintakriteerit 

Valintakriteerit perustuvat paikalliseen SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 

2014–2020 strategiaan. Valintakriteereitä käytetään rahoitettavien hankkeiden valinnassa. 

Leader-SILMUn hallitus arvioi tukihakemukset ja laittaa ne järjestykseen käyttäen 

valintakriteereitä alla kuvatulla tavalla. 

 

Kaikkien paikallisen strategian kautta rahoitettavien hankkeiden (sekä hanketuet että 

yrityshankkeet) tulee täyttää kaikki A) pakolliset kriteerit. Lisäksi hakemuksen tulee täyttää 

(riippuen hanketyypistä) vähintään puolet B, C tai D ryhmän kriteereistä. 

 

A) Pakolliset kriteerit, rahoitettavien hankkeiden tulee täyttää kaikki pakolliset kriteerit: 

 

Kriteeri Selite 

1. Toimenpide toteuttaa SILMUSTA 
KASVUA - TILLVÄXT MED SILMU 
2014–2020 strategiaa 

Hankkeen toimenpiteet toteuttavat yhtä tai useampaa 
strategian painopistettä 

2. Toimenpiteestä saatu hyöty 
kohdistuu toiminta-alueelle 

Hakemuksessa kuvatut hankkeen toimenpiteet ja niistä 
saatava hyöty kohdistuu kokonaan tai alueiden välisissä 
toimenpiteissä suhteessa rahoituksen määrään SILMU 
ry:n toiminta-alueelle ja sen toimijoihin 

3. Hakijalla on realistiset 
mahdollisuudet hankkeen 
toteuttamiselle 

Hakijalla on näyttöä siitä, että omaa riittävät resurssit 
(rahalliset, henkilö sekä muut) hankkeen toteuttamiselle 
hankkeen sisältö ja laajuus huomioiden 

4. Toimenpide ei ole hakijan 
normaalia toimintaa 

Hanketukien kohdalla toimenpidettä ei tueta, mikäli hakija 
on toteuttanut vastaavaa tai samaa toimintaa samaan 
kohteeseen aikaisemmin. Yritystuet eivät saa olla 
korvausinvestointeja vaan toimenpiteiden tulee kehittää 
yritystoimintaa.  
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B) Hanketukihakemusten kriteerit (yleishyödylliset hakemukset), hanketukihakemukset 

tulee yllä esitettyjen pakollisten kriteereiden lisäksi täyttää alla esitetyistä 

hanketukihakemusten valintakriteereistä vähintään puolet: 

 

Kriteeri Selite 

1. Tarve on paikallinen Hankesuunnitelmasta käy ilmi paikallisten 
asukkaiden/yhteisöjen tarve 

2. Hankkeen toiminta on kaikille 
avointa 

Hankkeen toimintaan ja toteutukseen voivat osallistua 
kohderyhmän mukaiset tahot 

3. Toimenpide edistää 
verkostoitumista  

Verkostoituminen hyödyntää osapuolia ja mahdollistaa 
parhaiden käytäntöjen vaihdon 

4. Toimenpide on kestävän 
kehityksen mukaista 

Toteutuksessa otetaan huomioon ekologinen, 
taloudellinen, sosiaalinen ja / tai kulttuurinen kestävyys 

5. Toimenpide luo työmahdollisuuksia Hankkeen tavoitteena on luoda uusia työpaikkoja tai 
säilyttää olemassa olevia 

6. Toimenpiteen jatkuvuus hankkeen 
jälkeen 

Hankesuunnitelmassa tulee olla suunnitelma hankkeen 
jälkeisestä toiminnasta (esim. ylläpito, vastuut, talous, 
jatkuvuus) 

7. Toimenpide osallistaa nuoria Hanke osallistaa nuoria mahdollisuuksien mukaan 

8. Toimenpide edistää saariston 
elinvoimaisuutta 

Hanke toteuttaa strategian saaristopainopisteen tavoitteita 

9. Toimenpide parantaa ympäristön 
tilaa 

Hankkeen aikana parannetaan esim. vesistöjen tilaa, ilman 
laatua, kulttuurimaisemia ja / tai edistetään luonnon 
monimuotoisuutta  

10. Toimenpide edistää aluekehitystä Hanke toteuttaa alueelle tärkeitä ja ajankohtaisia 
toimenpiteitä 
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C) Kansainvälisten hanketukihakemusten kriteerit, arvioitaessa kansainvälisiä 

hanketukihakemuksia tulee yllä esitettyjen pakollisten kriteereiden lisäksi vähintään 

puolet alla esitetyistä kriteereistä toteutua: 

 

Kriteeri Selite 

1. Toimenpide tuo lisäarvoa 
paikalliseen kehittämiseen 

Hyvien käytäntöjen vaihtoa ja sosiaalisen pääoman 
lisäämistä 

2. Toimenpide lisää paikallista 
osaamista 

Uusi alue, menetelmä, toimintatapa, kulttuuri ja / tai kieli 

3. Toimenpide luo 
kehittämismahdollisuuksia 
yritystoimintaan 

Oppia ja osaamista muualta: asiakastarpeiden 
tunnistaminen, viennin edistäminen ja / tai kävijämäärän 
lisääminen 

4. Toimenpide lisää verkostoitumista Lisää toimijoita ja heidän välistä synergiaa, kontaktipintaa, 
kävijöitä sekä Suomi ja SILMU -kuvaa tunnetummaksi 

5. Toimenpide osallistaa nuoria Nuorten ja kulttuurien kohtaamista sekä vierailuvaihtoa 

6. Toimenpide edistää yhteisiä 
tutkimus- tai selvityshankkeita 

Hanke tuo lisäarvoa kaikille osapuolille esim. 
asiantuntijavaihdoilla, työmenetelmissä ja / tai 
tutkimustiedon hyödyntämisessä paikallisesti 
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D) Yritystukihakemusten kriteerit, arvioitaessa yritystukihakemuksia tulee yllä esitettyjen 

pakollisten kriteereiden lisäksi alla esitetyistä valintakriteereistä vähintään puolet 

toteutua: 

 

Kriteeri Selite 

1. Toimenpide monipuolistaa yritystoimintaa Toimenpide tuo lisäarvoa yrityksen 
toimintaan ja / tai alueen elinkeinoelämälle 

2. Kannattavuus on arvioitu Yritystukihakemuksessa on mukana 
kannattavuuslaskelmat ja 
likviditeettisuunnitelma, jotka osoittavat 
toiminnan kannattavaksi tai siihen 
tähtääväksi 

3. Liiketoiminnan riskit on huomioitu Hakemuksessa tunnistetaan riskit ja 
suunnitellaan riskien hallinta huolellisesti 

4. Yritystoiminta on innovatiivista Toimenpiteet ovat ajankohtaisia tai 
ennakoivat tulevaa kehitystä 

5. Toimenpide synnyttää uutta yritystoimintaa Yritystukihakemuksen tavoitteena on uusi 
yritys 

6. Naisten tai nuorten työllistyminen Toimenpide työllistää naisia ja nuoria 
mahdollisuuksien mukaan 

7. Toimenpide edistää saariston elinvoimaisuutta Hanke toteuttaa strategian 
saaristopainopisteen tavoitteita 

8. Toimenpide on kestävän kehityksen mukaista Toteutuksessa otetaan huomioon 
ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja / 
tai kulttuurinen kestävyys 

 

 

 

  


