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LIVE 6 - Lisää elämää kylille pienillä investoinneilla 6 –teemahanke
TEEMAHANKKEEN TOIMENPITEIDEN VALINTAKRITEERIT
Teemahankkeessa kehitetään monipuolisesti kylien yhteisiä tiloja, niiden käyttöä ja
viihtyvyyttä. Pienillä hankinnoilla kehitetään hakijoiden toimintaedellytyksiä.
Toimenpiteillä kehitetään harrastustoimintaa kylissä ja luodaan uusia vapaa-ajan
viettomahdollisuuksia.
Valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota toimenpiteiden vaikuttavuuteen,
kustannustehokkuuteen sekä asukkaiden motivointiin talkootyöhön.
Toimenpiteiden pitää täyttää Ykkösakselin strategian kaikki pakolliset kriteerit ja
vähintään yksi yleishyödyllisten hankkeiden lisäkriteeri.
Toimenpiteet toteuttavat Ykkösakselin strategiaa. Teemahanke tukee erityisesti
strategian painopisteitä A Vahvistuva paikallisuus ja B Toimivat yhdyskunnat ja
huolenpito ympäristöstä.
Jos hakemuksia on enemmän kuin Ykkösakseli voi rahoittaa, toimenpiteet arvioidaan
ja pisteytetään strategian mukaisuudesta. Hankkeet asetetaan
paremmuusjärjestykseen strategian mukaisuudesta saatujen pisteiden avulla (katso
taulukko alla).
Etusijalla ovat ensimmäistä Leader-hankettaan toteuttavat hakijat, jotka saavat
kaksi lisäpistettä. Jos toimenpide kohdistuu erityisryhmiin kuten nuoret,
ikääntyneet tai syrjäytyneet, hakija saa yhden tai kaksi lisäpistettä.
Yleiset valintakriteerit – toimenpiteen on täytettävä kaikki
o Perustuu paikallisiin tarpeisiin
o Hyödynsaajina ovat paikalliset toimijat, yritykset tai asukkaat
o Toimenpidettä ei voida toteuttaa ilman tukea
o Toimenpide on toteutuskelpoinen ja realistinen
o Toiminta ei ole hakijan vakiintunutta toimintaa
o Noudattaa kestävän kehityksen periaatteita
o Hakijalla on edellytykset hankkeen toteuttamiseen (osaaminen, ammattitaito,
talous, jne.)
o Hakijalla on suunnitelma toimenpiteellä aikaansaadun toiminnan jatkamisesta
hankkeen päättymisen jälkeen, ellei se hankkeen luonteen vuoksi ole tarpeetonta
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Teemahankkeen lisäkriteerit – toimenpiteen on täytettävä molemmat
o Toimenpide on teemahankkeen tavoitteiden mukainen
o Tulos on aidosti yleishyödyllinen
Yleishyödyllisten hankkeiden lisäkriteerit – toimenpiteen on täytettävä ainakin yksi:
toimenpide on
o Uutta luova, uutta toimintatapaa kehittävä tai vanhaa toimintatapaa täydentävä
o Osallistava
o Ympäristön tilaa parantava
o Luo kehittämismahdollisuuksia yritystoimintaan
o Erityisryhmät huomioiva (esim. syrjäytyneet, nuoret, ikääntyneet)
o Maaseudun ja kaupungin välistä vuorovaikutusta lisäävä
o Kansainvälinen ulottuvuus
Hankkeen strategian mukaisuus
Ykkösakselin hallitus arvioi miten hyvin toimenpide toteuttaa strategian
painopisteitä. Rahoitettavan toimenpiteen on saatava vähintään kaksi hankepistettä.
Tarvittaessa toimenpiteet asetetaan paremmuusjärjestykseen pisteiden mukaisesti.
Strategian painopisteet

Ei lainkaan
0 pistettä

A) Vahvistuva
paikallisuus
B) Toimivat yhdyskunnat
ja huolenpito
ympäristöstä
C) Alueen elinkeinoelämä
ja paikallinen
yritystoiminta
Hanke kohdistuu
erityisryhmiin (esimerkiksi
nuoret tai ikääntyneet), +
1 tai + 2 lisäpistettä
Hanke on hakijan
ensimmäinen, + 2
lisäpistettä
Pisteet yhteensä
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Vähän
1 piste

Hyvin
2 pistettä

Erinomaisesti
Pistemäärä
3 pistettä

