HANKEVALINTAKRITEERIT 2014─2020

Hankkeen tulee täyttää seuraavat kriteerit
Täyttyykö kriteeri: KYLLÄ/EI
(rasti)

1. Yleiset kriteerit
 Strategianmukaisuus
Hankkeen tavoitteiden ja toteuttamisen on oltava yhteneväisiä Oiva –strategian
tavoitteiden kanssa.
 Asukaslähtöisyys ja omaehtoisuus
Hankkeen perustana tulee olla paikallislähtöisyys ja omatoimisuus, eli paikalliset
toimijat suunnittelevat ja toteuttavat hankkeen. Toteuttajina voivat olla asukkaat,
yhteisöt ja/tai yritykset. Jos toteuttajana on julkisyhteisö, hankkeen ideoinnissa
ja/tai toteutuksessa ja hyödynsaajina tulisi olla alueen asukkaita.
 Toteutuskelpoisuus
Hankkeen toteutumisen varmistamiseksi sen tulee olla hyvin suunniteltu ja
käynnistysvalmis. Hanke sisältää selkeät, konkreettiset tavoitteet ja toimenpiteet.
 Taloudelliset edellytykset
Hankkeen koko on mitoitettu hakijan taloudellisiin ja henkilöresursseihin niin, että
tavoitteet ovat realistisesti saavutettavissa.
 Taidolliset edellytykset
Toteuttajilla tulee olla tiedolliset ja taidolliset valmiudet toteuttaa hanke esitetyllä
tavalla ja suunnitellussa aikataulussa.
 Lisäarvo
Hankkeen ei tarvitse tuottaa varsinaisesti uutta toimintaa alueella, mutta sen on
tuotettava lisäarvoa entiseen toimintaan.

2. Lisäkriteerit,
jotka tarkoittavat yhtä tai useampia kohtia seuraavista:
 Elinkeinolliset tulokset tai vaikutukset max. 10 p.
joiden kautta
-syntyy uutta yritystoimintaa 4 p.
-syntyy uusia työpaikkoja tai työtilaisuuksia 3 p.
-toimeentulomahdollisuudet monipuolistuvat 3 p.
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Hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa suositellaan ottamaan huomioon
myös seuraavat kriteerit
 Uutuusarvo,
jonka avulla alueelle syntyy uutta toimintaa, uusia menetelmiä tai toimintatapoja
tai joka lisää osaamista ja korostaa paikallisesti merkittäviä arvoja. 2 p.
 Toiminnan jatkuvuutta korostava vaikutus,
jolloin tuloksena aikaan saatu uusi toiminta jatkuu hankkeen päätyttyä tai olemassa
ollut toiminta jatkuu vahvistuneena ja uudistuneena hankkeen jälkeen, ja
esiselvityksen tuloksesta riippuen on käynnistettävissä uusia toimenpiteitä.
 Positiiviset ympäristövaikutukset,
jotka
a) parantavat hankkeen vaikutusalueella ympäristön tilaa
b) lisäävät ympäristötietoisuutta
c) parantavat energiatehokkuutta
d) lisäävät uusiutuvien energiamuotojen käyttöä tai käyttöönottoa
 Muita tavoitteita,
kuten
a) ympäristön viihtyisyyden lisääntyminen
b) kestävän kehityksen huomioon ottaminen
c) nuorten osallistuminen toimintaan
- hankkeen hakijoina 3 p.
- hankkeen kohderyhmänä 2 p.
d) hankkeen toteuttajien yhteistyön ja sitoutuneisuuden lisääminen.
Kaikkien hyväksyttävien hakemusten tulee täyttää vähintään yleiset valintakriteerit
(Kohta 1.). Hankkeet priorisoidaan siinä järjestyksessä, missä määrin ne täyttävät
lisäkriteereitä (Kohta 2.). Lisäkriteereiden täyttymistä arvioidaan pääsääntöisesti
Rasti ruutuun –periaatteella (1 rasti=1 piste). Tästä pääsäännöstä poiketen
Yritystoimintaa, työpaikkoja ja toimeentulomahdollisuuksia lisäävät tai vahvistavat
hankkeet ovat etusijalla kaikkien hankkeiden priorisoinnissa. Niitä koskevien
valintakriteerien täyttyminen tuo enintään 10 pistettä. Lisäksi hankkeen uutuusarvosta voi saada 2 pistettä ja nuorten osallistumisesta toimintaan 2-3 pistettä.
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