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Outokaira tuottamhan ry:n Leader hankkeiden valinnassa käytetään alla olevaa pisteytystä. Osa kriteereistä
on pakollisia hyväksyttävyyskriteereitä, jotka hankkeen täytyy läpäistä. Lisäksi on kaikkia hanketyyppejä
koskettavia valintakriteerejä sekä eri hanketyyppien mukaiset valintakriteerit.
Pisteytys auttaa laittamaan hankkeet järjestykseen ja näin voidaan rahoittaa parhaiten Meän Outokaira
strategian mukaisia hankkeita.
Hankkeen on täytettävä hyväksyttävyyskriteerit ja saatava vähintään 10 pistettä, jotta se voidaan rahoittaa.
Pisteitä kertyy yleisistä valintakriteereistä sekä hanketyyppikohtaisista valintakriteereistä.

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT, pakolliset
Kyllä/ei
Hanke on Manner-Suomen maaseutuohjelman ja siihen liittyvän lainsäädännön mukainen
Hanke on Meän Outokaira strategian mukainen
Hanke toteuttaa vähintään yhtä seuraavista painopisteistä (rastita, mitä)
* paikallinen kulttuuri ja paikalliset elinkeinot
* kädentaidot ja taide
* ruoka
* uusiutuva energia
Hanke toteutetaan Outokairan strategian mukaisella alueella Pello-Ylitornio-Tornio
seuraavat poikkeukset huomioiden: (rastita, jos koskee hanketta)
* yrityshanke kaupungin ydinkeskustassa on mahdollinen vain, mikäli hanke liittyy kiinteästi maaseutuun
* ydinkeskustaan liittyvissä hanketuissa edistetään maaseutu-kaupunki vuorovaikutusta
Hankkeeseen sijoitettavat panokset ovat kohdallaan oletettujen saavutettavien tuotoksien kanssa
Hankehakemus täyttää muodolliset vaatimukset

KAIKKIA KOSKETTAVAT YLEISET VALINTAKRITEERIT
Max piste
1. Hanketta toteutetaan
3
A. Koko Outokairan alueella
2
B. Outokairan maaseutualueella
1
C. Kaupungin läheisyydessä tai kuntakeskuksessa
0
D. Kaupungin ydinkeskustassa

Pisteet

4
3
2
1
0

2. Hankkeesta kertyvän yksityisen rahoituksen määrä (sisältää eurot ja vastikkeettoman työn)
Hakija hakee julkista rahoitusta 35 %, hankkeesta kertyy yksityistä rahoitusta 65 %
Hakija hakee julkista rahoitusta 35,1-50 %, hankkeesta kertyy yksityistä rahoitusta 50-64,9 %
Hakija hakee 50,1-60 % julkista rahoitusta, hankkeesta kertyy yksityistä rahoitusta 40-49,9 %
Hakija hakee julkista rahoitusta 60,1-74,9%, hankkeesta kertyy yksityistä rahoitusta 25,1-49,9%
Hakija hakee julkista rahoitusta 75-100 %, hankkeesta kertyy yksityistä rahoitusta 0-25 %

2

3. Hakijan osaaminen hankkeen toteuttamiseen ja hallinnointiin
Hakija on toteuttanut aikaisemmin hankkeita ja hankkeen toteuttaminen ja
hallinnointi on sujunut mallikkaasti
Hakija ei ole toteuttanut aikaisemmin hankkeita, mutta hankkeen hakuprosessin ja
muiden tietojen perusteella oletetaan asioiden sujuvan

2
1
0

Hakijalla on pieniä puutteita hankkeen toteuttamisessa ja hallinnoinnissa
Hakijalla on tai oletetaan olevan merkittäviä puutteita hankkeen toteuttamisessa ja hallinnoinnissa
Hakija tarvitsee merkittävää apua hankkeen toteuttamisessa ja hallinnoinnissa

3

4. Hanke on paikallislähtöinen - hankkeen syntytapa Leader periaatteen mukaisesti alhaalta ylös
4
2
0

Hankeidea on lähtöisin ruohonjuuritason toimijalta ja toteutuksesta vastaa yleishyödyllinen yhteisö
Hankeidea on lähtöisin ruohonjuuritason toimijalta, mutta toteutuksesta vastaa julkisoikeudellinen toimija
Hankeidea on lähtöisin julkisoikeudelliselta toimijalta

HANKETYYPPIKOHTAISET VALINTAKRITEERIT
YLEISHYÖDYLLISET INVESTOINTIHANKKEET
Max piste
3 1. Hankkeessa on innovatiivisia eli uudenlaisia elementtejä
4

2. Hankkeessa on positiivinen vaikutus elinkeinoelämän kehittymiseen esim. kylässä

2

3. Hanke edistää toimijoiden välistä yhteistyötä

2

4. Hanke kuuluu osana suurempaan kokonaisuuteen
* minkä osana _______________________________________________________________

3

5. Hanke edistää nuorten viihtymistä alueella

3

6. Hanke lisää alueen kiinnostavuutta asuinpaikkana

2

7. Hanke on nuorten toteuttama

3

8. Hankesuunnitelman laatu

Pisteet

YLEISHYÖDYLLISET KEHITTÄMISHANKKEET MUKAAN LUKIEN KOULUTUKSET
Max piste
3 1. Hanke edistää yhteistyötä eri toimijoiden kesken (yhteisöllisyyden edistäminen)
3

2. Hanke edistää suunnitelmallista kehittämistä

3

3. Hankkeessa on innovatiivisia eli uudenlaisia elementtejä

4

4. Hanke parantaa yritysten ja yhteisöjen välistä yhteistyötä

2

5. Hanke edistää nuorten yritystoiminnan kehittymistä

2

6. Hanke edistää naisten yritystoiminnan kehittymistä

2

7. Hanke on nuorten toteuttama

3

8. Hankesuunnitelman laatu

YRITYSTUET
Max piste
3

1. Hankkeessa on innovatiivisia eli uutta luovia elementtejä perinteisen
yritystuen lisäksi
* mitä ne ovat__________________________________________________________________

5
3
3
2
0

2. Hankkeen työllistävyys
Hanke lisää merkittävästi nuorten tai naisten työpaikkoja
Hanke lisää merkittävästi uusia työpaikkoja
Hanke lisää kohtuullisesti nuorten tai naisten työpaikkoja
Hanke lisää kohtuullisesti uusia työpaikkoja
Hankkeella on vähäinen työllistävä merkitys tai ei ollenkaan

2
2
1

3. Hanke synnyttää uusia yrityksiä alueella
Hanke lisää alle 35-vuotiaiden henkilöiden yritysten syntymistä
Hanke lisää naisten yritysten syntymistä
Hanke lisää uusien yritysten syntymistä

5

4. Hanke tuo uutta palvelutarjontaa alueella

4

5. Hanke lisää yritysten yhteistyötä

4

6. Hanke lisää yrityksen ja yhteisöjen välistä yhteistyötä

3

7. Hankesuunnitelman laatu

KANSAINVÄLISET HANKKEET
Max piste
1. Kansainvälisyyden tuottama lisäarvo toimintaan (voi saada pisteitä useammasta kohdasta)
3
3
3

Toiminnan vaikutuksesta syntyy uusia toimintamalleja ja -tapoja.
Hanke tuo toimintaan uusia kansainvälisiä kumppaneita
Alueen nuoret kansainvälistyvät
2. Vaikutukset paikalliseen elinvoimaan ja toimintamahdollisuuksiin
(voi saada pisteitä useammasta kohdasta)

2
2
2
2
3
0

Hanke lisää elinvoimaa ja luo uusia toimintamahdollisuuksia
Hanke luo yrityksille uusia avauksia
Hanke parantaa yhteisöjen toimintamalleja
Hanke edistää yritysten ja yhteisöjen toimintaa
Hanke edistää alueen tunnettuisuutta ja sitä kautta lisää matkailijoiden tietoisuutta alueesta
Hanke ei tuota strategian mukaista lisäarvoa tai lisäarvo on heikko
3. Hankesuunnitelman laatu

3

Hankesuunnitelma sisältää konkreettisia toimenpiteitä kv-kumppanin kanssa, tavoitteet on
alalysoitu, kansainvälinen lisäarvo on merkittävä ja sitoutuminen hankkeeseen on vahva

2

Kansainväliset tavoitteet ovat johdonmukaisia ja analysoituja. Kumppaneilla samat tavoitteet
sekä paikallisesti että kansainvälisesti.

0

Yhteisiä kansainvälisiä tavoitteita ja toimenpiteitä ei ole täsmennetty.

