Hanke täyttää seuraavat hyväksyttävyyskriteerit:
Hankkeen on täytettävä molemmat alla olevat hyväksyttävyyskriteerit, jotta hanketta voi rahoittaa. Kriteeri A)
tarkoittaa että hankkeen on oltava strategian toimenpiteiden mukainen. Kriteeri B) tarkoittaa että hankkeen pitää olla
toimiva kokonaisuus ja että hankesuunnitelmaa ja kustannusarviota luettaessa ei suoralta kädeltä näy
lainsäädännöllisiä, hallinnollisia tai taloudellisia epäkohtia.
Kyllä

Ei

A) Hanke vastaa strategiassa esitettyihin tavoitteisiin
B) Hanke on kokonaisuutena toteutettavissa
Jos hanke täyttää molemmat hyväksyttävyyskriteerit, niin hanke pisteytetään oheisen taulukon mukaan.
Ominaisuudet 1-3 perustuvat arviointiin hankkeen taustasta ja ideasta. Ominaisuudet 4-6 perustuvat hankkeen
tekniseen arviointiin. Ominaisuudet 7-9 perustuvat arvioon hankkeen toiminnasta ja toteutuksesta. Ominaisuudet 1012 perustuvat arvioon hankkeen tuloksista, vaikuttavuudesta ja hankeajan jälkeisestä toiminnasta.
Ominaisuudet 13-14 ovat käytössä pelkästään kansainvälisten hankkeiden arvioinnissa. Kansainväliset hankkeet
käsitellään ensin paikallisten hankkeiden hyväksyttävyys- ja pisteytyskriteerien mukaan. Sen jälkeen pisteytetään vielä
ominaisuuksien 13-14 mukaan.

Hankkeella on seuraavat ominaisuudet:

1) Idea ja toimenpiteet suunnitelmassa pohjautuvat
todelliseen tarpeeseen
2) Tuo ja/tai luo jotain uutta toimintaa alueelle, 1 piste
ja saa mukaan uusia kohderyhmiä toimintaan, 1 piste
3) Kehittää osallisuutta paikallisella tasolla
4) On myönteiset ympäristövaikutukset
5) On hallinnolliset edellytykset hyväksi hankkeeksi
6) On riippuvainen julkisesta rahoituksesta
7) Toteuttaa monia strategian toimenpiteitä
1 toimenpide, ei pistettä
2 toimenpidettä, 1 piste
3-4 toimenpidettä, 2 pistettä
8) Pystynee saavuttamaan ne indikaattorit jotka
toimenpiteelle on asetettu
9) On läpäisyperiaatteiden mukainen
0-3 periaatetta, ei pistettä
4-6 periaatetta, 1 piste
7-9 periaatetta, 2 pistettä
10) On edellytyksiä hankkeen jälkeiseen toimintaan, 1
piste ja hanketta voi levittää mallina, 1 piste
11)
Hankkeen
toimintamalli
kannustaa
paikalliskehittämiseen pitkällä aikavälillä, eli hankkeen
toimenpiteet voivat johtaa hankeajan jälkeisiin uusiin
paikallisiin investointeihin 1 piste ja työpaikkoihin 1
piste
12) Hankkeen toimenpiteet voivat edistää sosiaalista
hyvinvointia paikkakunnalla hankeajan päätyttyä
13) Hankkeen kansainvälinen ulottuvuus näkyy niin
suunnittelussa, 1 piste kuin myös toteutuksessa 1 piste.
14) Hanketoiminnalla kieliryhmien välinen yhteistyö
kasvaa
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