
Projektet fyller följande valbarhetskriterier: 

Projektet bör uppfylla bägge nedanstående valbarhetskriterier för att kunna få finansiering. Kriterium A) betyder att 

projektet bör vara i enlighet med åtgärderna i strategin. Kriterium B) betyder att projektet bör vara en fungerande 

helhet och att en genomläsning av projektplan och budget, inte framvisar påfallande brister gällande ekonomin, 

administrationen eller lagligheten i projektet. 

 

 

 

Om projektet fyller bägge valbarhetskriterier, kommer projektet att poängsättas enligt tabellen nedan.  Egenskaperna 

1-3 grundar sig på en utvärdering om projektets bakgrund och idé. Egenskaperna 4-6 baserar sig på en teknisk 

utvärdering av projektet. Egenskaperna 7-9 baserar sig på en utvärdering om projektets åtgärder och förverkligande. 

Egenskaperna 10-12 baserar sig på en utvärdering om projektets verkningar, resultat och verkan efter att projektiden 

tagit slut. 

Egenskaperna 13-14 används enbart för utvärdering av internationella projekt. Internationella projekt behandlas först 

enligt de lokala projektens valbarhets- och poängsättningskriterier. Därefter poängsätts de ytterligare enligt 

egenskaperna i punkterna 13-14.  

 Ja Nej 

A) Projektet svarar på de målsättningar som strategin 

utstakat 

  

B) Projektet kan som helhet anses vara genomförbart   

Projektet har följande egenskaper: Inte alls (0 poäng) Bra (1 

poäng) 

Utmärkt/Väldi

gt tydligt (2 

poäng) 

1)  Idén och åtgärderna i planen bygger på ett verkligt 

behov 

   

2)  Hämtar och/eller skapar något nytt till området, 1 

poäng och engagerar nya målgrupper, 1 poäng. 

   

3)  Skapar delaktighet på det lokala planet    

4)  Har en positiv påverkan på miljön    

5)  Har administrativa förutsättningar till att bli ett bra 

projekt 

   

6)  Är beroende av offentlig finansiering    

7) Förverkligar flera åtgärder i strategin 

 1 åtgärd, ingen poäng 

 2 toimenpidettä, 1 poäng 

 3-4 toimenpidettä, 2 poäng 

   

8)  Kan anses kunna nå de indikatorer som är ställda för 

åtgärden 

   

9) Är i enlighet med de genomgående principerna 

0-3 principer, ingen poäng 

4-6 principer, 1 poäng 

7-9 principer, 2 poäng 

   

10)  Har möjligheter till fortsatt verksamhet efter 

projekttiden, 1 poäng och kan spridas som 

verksamhetsmodell, 1 poäng  

   

11) Engagerar till lokalutveckling i det långa loppet, dvs. 

att projektårgärderna kan leda till nya lokala 

investeringar, 1 poäng och nya arbetsplatser, 1 poäng 

efter att projekttiden tagit slut. 

   

12) Projektets åtgärder kan främja socialt välmående på 

orten efter att projekttiden tagit slut.  

   

13) Projektets internationella dimension kan skönjas 

såväl i planeringen, 1 poäng, och i verkställandet, 1 

poäng.  

   

14) Med projektverksamheten ökar samarbete mellan 

språkgrupper 

   


