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Urvalskriterierna 

Urvalskriterierna baserar på den lokala SILMUSTA KASVUA – TILLVÄXT MED SILMU 

2014–2020 strategin. Kriterierna används i samband med behandlingen av de 

ansökningar som finansieras. Leader-SILMUs styrelse bedömer stödansökningarna och 

lägger dem i ordning med hjälp av kriterierna enligt beskrivningen nedan. 

 

Alla projekt som finansieras via den lokala strategin (projektstöd och företagstöd) bör fylla 

alla A) obligatorisk kriterier. Dessutom bör hälften av kriterierna i B, C eller D gruppen 

uppfyllas.  

 

A) De obligatoriska kriterierna, de projekt som finansieras bör fylla alla obligatoriska 

kriterier:  

 

Kriterier Beskrivning 

1. Åtgärden verkställer SILMUSTA 
KASVUA - TILLVÄXT MED 
SILMU 2014–2020 strategin 

Projektet verkställer ett eller flera om strategis 
tyngdpunkter 

2. Nyttan av åtgärderna riktar sig till 
verksamhetsområdet 

De i ansökan beskrivna åtgärderna riktar sig helt eller i 
interregionala projekt i proportion till finansieringen till 
SILMU rf:s verksamhetsområde eller dess aktörer 

3. Sökande har realistiska 
möjligheter att förverkliga 
projektet 

Sökande har bevisligen tillräckliga resurser (pengar, 
person och övriga resurser) att förverkliga projektet med 
tanke på projektets innehåll och omfattning 

4. Åtgärden är inte sökandes normal 
verksamhet 

I fråga om projektstöd ges avslag ifall sökande har 
förverkligat motsvarande eller samma verksamhet med 
samma mål förut. Företagsstöden får inte rikta sig till 
investeringar som görs för att ersätta en motsvarande 
maskin eller anläggning, åtgärden bör utveckla 
företagsverksamheten. 
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B) Kriterier för projektstöd (allmännyttiga stödansökningar), projektstödansökningarna 

bör fylla de obligatoriska kriterierna ovan och också minst hälften av kriterierna för 

projektstöd nedan: 

 

Kriterier Beskrivning 

1. Behovet är lokalt I projektplanen är beskrivet invånarnas och de lokala 
samfundens behov 

2. Projektens verksamhet är öppen 
för alla 

Målgruppen kan delta i projektets verksamhet och 
förvekligande 

3. Åtgärdet främjar nätverksbildande Nätverksbildandet gagnar bägge parten och möjliggör 
utbyte av bästa praxis 

4. Åtgärdet är i enlighet med hållbar 
utveckling 

I förverkligandet har beaktats ekologisk, ekonomisk, social 
och/eller kulturell hållbarhet 

5. Åtgärden skapar 
arbetsmöjligheter 

Målen med projektet är att skapa nya arbetsplatser eller 
bevara befintliga 
 

6. Åtgärdets bestående efter 
projektet 

I projektplanen bör ingå en beskrivning om verksamheten 
efter projektet (till exempel underhåll, ansvar, ekonomi, 
kontinuitet) 

7. Åtgärden sysselsätter unga Projektet sysselsätter unga i mån av möjlighet 

8. Åtgärden främjar livskraften i 
skärgården 

Projektet förverkligar strategis tyngdpunkt angående 
skärgården 

9. Åtgärden förbättrar miljöns 
tillstånd  

Under projektet förbättras t.ex. vattendragens tillstånd, luft- 
kvalitetet, kulturlandskapet och/eller främjar naturens 
mångfald 

10. Åtgärden främjar 
regionutvecklingen 

Projektet förverkligar för regionen viktiga och aktuella 
åtgärder 
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C) Kriterier gällande internationella projektstödansökningar, vid bedömning av 

internationella projektstödansökningar bör förutom ovan nämnda obligatoriska kriterier 

även minst hälften av nedan nämnda kriterier uppfyllas: 

 

Kriterier Beskrivning 

1. Åtgärden tillför mervärde till den 
lokala utveklingen 

Utbyte av god praxis och tillväxt av det sociala kapitalet 

2. Åtgärden ökar kunnandet på lokal 
nivå 

Nytt område, metod, tillvägagångssätt, kultur eller/och 
språk 

3. Åtgärden skapar 
utveklingsmöjligheter för 
företagsverksamheten 

Import av lärdom och kunnande: identifiering av 
kundbehoven, främjandet av export eller/ och ökande av 
besökare 

4. Åtgärden främjar nätverksbildande Mera aktörer och synergi mellan dem, kontaktyta, 
besökare samt bilden av Finland och SILMU blir mera 
bekant 

5. Åtgärden sysselsätter unga De unga och kulturen träffas samt visitutbyte 

6. Åtgärden främjar gemensamma 
undersökning- eller 
utredningsprojekt 

Projektet tillför mervärde till alla parten t.ex. i samband 
med expertutbyte, arbetsmetoder och/eller vid utnyttjande 
av undersökningsresultat lokalt 
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D) Kriterier för företagsstödansökan, vid bedömningen av företagsstödansökningarna bör 

förutom ovan nämnda obligatoriska kriterier även hälften av nedan nämnda kriterier 

uppfyllas: 

 

Kriterier Beskrivning 

1. Åtgärden gör företagsverksamheten mångsidigare Åtgärden tillför mervärde till 
företagsverksamheten och/eller till 
näringslivet i området 

2. Lönsamheten är bedömd Till företagsstödansökan har bifogats 
lönsamhetsberäkning och likviditetsplan, 
vilka visar att verksamheten är lönsam 
eller siktar på att bli det 

3. Affärsverksamhetsriskerna har beaktats I ansökan har risker identifierats och 
behärskningen av dessa har planerats 
omsorgsfullt 

4. Företagsverksamheten är innovativ Åtgärderna är aktuella eller förutser den 
kommande utvecklingen 

5. Åtgärden skapar ny företagsverksamhet Målet med företagsstödansökan är ett nytt 
företag 

6. Sysselsättning av kvinnor eller unga Åtgärden sysselsätter kvinnor och unga i 
mån av möjlighet 

7. Åtgärden främjar livskraften i skärgården Projektet förverkligar målen i strategins 
tyngdpunkt angående skärgården 

8. Åtgärden är i enlighet med hållbar utveckling I förverkligandet har beaktats ekologisk, 
ekonomisk, social och/eller kulturell 
hållbarhet 

 


