TOIMENPITEIDEN VALINTAKRITEERIT
Kaikkien rahoitettavien toimenpiteiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät lait ja
asetukset. Osa valintakriteereistä on pakollisia hyväksyttävyyskriteereitä, jotka
hankehakemuksen täytyy läpäistä. Lisäksi tarkastelemme toimenpiteiden valintakriteerejä,
joista hankehakemus saa pisteitä. Pisteytys auttaa laittamaan saapuneet hankehakemukset
järjestykseen ja näin voidaan rahoittaa parhaiten Leader Tunturi-Lapin strategian mukaisia
toimenpiteitä.
Jotta hankkeelle voidaan myöntää rahoitus, tulee sen saada jokaisesta osiosta pisteitä. Pisteitä
hankkeen tulee saada vähintään 4. Leader Tunturi-Lappi ry huomioi hankkeita valittaessa
alueellisen tasapainon sekä ottaa huomioon haettavan tuenmäärän myönnettävissä olevan
rahoituksen mukaisesti. Maksimimäärä rahoitukseen pääseviä on 10 alatoimenpidettä, budjetin
näin salliessa, hallitus voi tehdä poikkeuksen määrässä.
Hakija:
Hyväksyttävyyskriteerit (jokaisen rahoitettavan toimenpiteen tulee täyttää
hyväksyttävyyskriteerit)
Kyllä / Ei
Toimenpide liittyy nuoriin
Toimenpide on kustannustehokas
Hakemukseen on liitetty tarvittavat luvat*
Hakija on osoittanut taloudellisen asemansa
olevan kunnossa
Hakijalla on esittää riittävä omarahoitus
hankkeelle
Tarve hankkeelle on selkeästi perusteltu
Hakijalla on riittävä osaaminen toimenpiteen
toteuttamiseen
Hanke on lainsäädännön ja
maaseutuohjelman mukainen
Hakijalla oltava vakiintunutta toimintaa TunturiLapissa

*koskee mahdollisia viranomaislupia
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Valintakriteerit, toimenpiteiden pisteytys
Toimenpiteen saamat pisteet

Toimenpiteen saamat pisteet

Toimenpiteen saamat pisteet
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Pisteytys

Tuettavan toimenpiteen
kohderyhmä

0

Kohderyhmää ei ole erikseen
määritelty

1

Toimenpide hyödyttää tiettyä
käyttäjä / harrastajaryhmää

2

Toimenpide lisää yhteisöllisyyttä

3

Toimenpide kohdistuu erityisesti
lasten ja nuorten teemaan

Pisteytys

Toimenpiteen vaikutukset
hyvinvointiin

0

Hankkeen toimenpiteillä ei ole
vaikutusta asukkaiden tai
yhteisöjen hyvinvointiin

1

Hanke edistää eri-ikäisten
toimijoiden sosiaalista
kanssakäymistä

2

Hanke ehkäisee syrjäytymistä ja
yksinäisyyttä

Pisteytys

Toimenpiteen merkitys
nuorison
viihtyvyyteen

0

Toimenpiteen merkitystä
nuorten viihtyvyyden
parantumiseen ei ole kuvattu
suunnitelmassa

1

Toimenpide täydentää nuorten
viihtyvyyttä

2

Toimenpide houkuttelee uusia
toimijoita ja laajentaa
merkittävästi nuorten viihtyvyyttä
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Toimenpiteen saamat pisteet

Pisteet yhteensä:
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Pisteytys

Toimenpiteen merkitys hakijalle

1

Hakija on hakenut ja saanut jo
aiemmin rahoitusta Leader
Tunturi-Lappi ry:ltä

2

Hakija on
yleishyödyllinen/julkishallinnollinen
yhdistys, seura tai järjestö, joka ei
ole aiemmin hakenut tukea
Leader Tunturi-Lappi ry:ltä
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