Projektidentitet:
NR

Villkor

Omfattning

Kommentar

1

Faller inom strategin

bedömning av helheten i projektet med syfte organisation mm att
projektet bidrar till strategins genomförande

2

God genomförandekapacitet

Rimlighetsbedömning av kostnader och tidsplan, projektorganisation,
engagemang, trovärdighet och förankring

3

Projektet faller inom strategin

Helhetsbedömning att projektet faller inom stödåtgärden för lokalt ledd
utveckling genom leadermetoden, som kännetecknas av
underifrånperspektiv, nytänkande, partnerskap, lokal kunskap,
samarbete och lokalt fattade beslut

4

> 0 poäng på varje generellt urvalskriterie

Vid 0 poäng på någon av de generella urvalskriterierna, dvs man har inte
behandlat kriterierna alls i ansökan vilket leder till avslag.

5

Max stödnivå för projekt: genomförande: Gränsvärde för stöd från Skånes Ess läggs på 1 miljon kronor för
1 miljon kronor förstudie: 100 000 kronor genomförandeprojekt och 100 000 kr för förstudieprojekt (lokalt villkor)
Bedömning av ett förstudieprojekt görs genom att se i vilken grad projektet "utreder förutsättningar för…" följt av urvalskriteriet för insatsområdet.

Generella
Urvalskriterium
Projektet bidrar till:
Hållbar utveckling

5

3

Projektet bidrar i hög grad till hållbar
ekologisk, ekonomisk och social
utveckling. Det finns en tydlig beskrivning
av hur projektet uppnår hållbar utveckling
och hur detta ska utvärderas.

Projektet bidrar till hållbar utveckling
avseende endera ekologisk, ekonomisk
och social utveckling. Det finns en tydlig
beskrivning av hur projektet bidrar till
hållbar utveckling och det framgår att en
bedömning av projektet kommer att
göras.

Innovativ ansats/
förhöjda
innovationskrafter

Beskriver ett nytt sätt eller ny metod att
angripa en utmaning. Det finns en tydlig
beskrivning av den innovativa ansatsen
och hur projektet avser att arbeta.

Beskriver ett nytt sätt eller ny metod att Projektet har övervägt nya
angripa en utmaning. Det finns en
sätt/nya metoder, men valt att
beskrivning av den innovativa ansatsen, avstå.
men ej beskrivet hur projektet avser att
arbeta.

Innovativ ansats /
förhöjda
innovationskrafter är
inte berört i
projektansökan i någon
aspekt

Jämställdhet

Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektet arbetar med jämställdhet och
hur detta ska utvärderas. Projektet
förväntas att i hög grad bidra till ökad
jämställdhet.

Det finns en beskrivning av hur projektet Jämställdhet är berört i
hanterar och uppnår jämställdhet och ansökan.
det framgår att en bedömning av
projektet kommer att göras.

Jämställdhet är inte
berört i projektansökan i
någon aspekt, eller
projektet motverkar
jämställdhet.

Likabehandling och icke- Det finns en tydlig beskrivning av hur
diskriminering
projektet arbetar med likabehandling och
icke-diskriminering och hur detta ska
utvärderas. Projektet förväntas att i hög
grad bidra till lika-behandling och ickediskriminering

Det finns en beskrivning av hur projektet Likabehandling och ickehanterar och bidrar till likabehandling
diskriminering är berört i
och icke-diskriminering och det framgår ansökan.
att en bedömning av projektet kommer
att göras.

Likabehandling och ickediskriminering är inte
berört i projektansökan i
någon aspekt, eller är
diskriminerande.

Miljö och klimat

Projektet bidrar i hög grad till omställning
mot en grön/blå ekonomi med en
minskning av miljörisker och resurs- och
energianvändning. Det finns en tydlig
beskrivning av hur projektet uppnår
omställning och hur detta ska utvärderas.

Projektet bidrar till omställning mot en Miljö- och klimataspekter är
minskning av miljörisker och resurs- och berörda i ansökan.
energianvändning. Det finns en
beskrivning av hur projektet uppnår
omställning.

Miljö- och
klimataspekter är inte
berört i projektansökan i
någon aspekt.

Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektet arbetar med tillgänglighet och
hur detta ska utvärderas. Projektet
förväntas att i hög grad bidra till ökad
tillgänglighet.

Stärkt
identitetsskapande
profil. Att synliggöra
området och stärka
identiteten.
Utvärdering

Tillgänglighet

1

0

Projektet bidrar till hållbar
Hållbar utveckling är inte
berört i projektansökan i
utveckling avseende endera
ekologisk, ekonomisk och social någon aspekt
utveckling vilket är berört i
projektbeskrivningen.

Viktning

Beredning

Summa

4

0

6

0

4

0

4

0

6

0

Det finns en beskrivning av hur projektet Tillgänglighetsfrågan är berörd i Tillgänglighetsfrågan är
hanterar och bidrar till god tillgänglighet ansökan.
inte berört i
och det framgår att en bedömning av
projektansökan i någon
projektet kommer att göras.
aspekt.

4

0

Projektet avser att arbeta aktivt för att
profilera området. Det finns en tydlig
beskrivning av hur projektet arbetar med
att stärka områdets profil och vilka
effekter detta förväntas ge.

Projektet bidrar till att profilera
området. Det finns en beskrivning av
hur projektet arbetar med att stärka
områdets profil.

Profileringsaspekten är
berörda i ansökan.

8

0

Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektets resultat och effekt ska
utvärderas.

Det finns en tydlig beskrivning av hur
projektets resultat ska utvärderas.

Utvärdering planeras men hur Beskrivning av hur
är inte beskrivet.
projektet ska utvärderas
saknas.

4

0

40

0

Identitetskapande profil
är inte berört i
projektansökan i någon
aspekt.

summa

Insatsområde: Social inkludering
Urvalskriterium
Projektet bidrar till:

5

3

1

0

Skapa inkluderande
mötesplatser för olika
grupper i samhället och
för olika intressen

Hur målet uppnås genom projektet är
tydligt beskrivet. Syftet är att utveckla
en befintlig eller skapa en ny
mötesplats som inkluderar olika
grupper och olika intressen.

Hur målet uppnås genom projektet
är beskrivet. Syftet är att utveckla
en befintlig mötesplats som
inkluderar olika grupper och olika
intressen.

Inte alls
Syftet är att utveckla en
befintlig eller skapa en ny
mötesplats som inkluderar
ett begränsat antal grupper
och intressen.

Skapa nya samverkansoch mötesformer för att
främja sysselsättning för
personer långt från
arbetsmarknaden

Hur målet uppnås genom projektet är
tydligt beskrivet. Projektet förväntas
ge långsiktiga effekter på
sysselsättningen för personer långt
från arbetsmarknaden.

Hur målet uppnås genom projektet
är beskrivet. Projektet förväntas ge
positiva effekter på sysselsättningen
för personer långt från
arbetsmarknaden.

Inte alls
Projektet kan i viss
utsträckning bidra till målet
men det är inte dess
primära syfte.

Öka kunskapen i
området om dess olika
grupper samt inventera
kompetensen för att
bidra till social
inkludering, minska
utanförskap och öka
möjligheten till arbete.

Hur målet uppnås genom projektet är Hur målet uppnås genom projektet
tydligt beskrivet. Projektet riktar sig till är beskrivet.Projektet riktar sig till
många och bidrar till social
ett fåtal och bidrar till social
inkludering, minskat utanförskap och inkludering, minskat utanförskap
ökad möjlighet till arbete.
eller ökad möjlighet till arbete.

Beredning

Summa

24

0

14

0

12

0

10

0

60

0

Inte alls
Projektet kan i viss
utsträckning bidra till målet
men det är inte dess
primära syfte.

Hur målet uppnås genom projektet är Hur målet uppnås genom projektet Ett fåtal
är beskrivet. Flera
företag/organisationer
företag/organisationer samverkar. samverkar.

Öka samverkan mellan
tydligt beskrivet. Många
tätort och landsbygd för
att bättre nyttja resurser företag/organisationer samverkar.
och kompetenser

Viktning

Inte alls

Summa

Avslagsnivå: 300 poäng
Resultat:

Generella
Insatsområdet

0
0

Totalt

0

Synpunkter/motiveringar

