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Medverkande:  

1. Elving Andersson, offentlig sektor, Uddevalla  

2. Christina Sjödahl, ideell sektor, Södra Skärgården 

3. Arne Lernhag (ordf), offentlig sektor, Öckerö 

4. Jens Frejrud, privat sektor, Södra Skärgården 

5. Carl Thorell, ideell sektor, Uddevalla 

6. Caroline Stenlund, ideell sektor, Kungälv 

7. Liv Olausson, ideell sektor, Stenungsund 

8. Malin Westman, privat sektor, Kungälv  

9. Alexander Hutter, offentlig sektor, Orust  

10. Tomas Börgesson (vice ordf), privat sektor, Tjörn 

11. Tommy Wallhult, ideell sektor, Öckerö 

12. Roland Flyckt, offentlig sektor, Tjörn 

13. Annika Alexandersson, privat sector, Öckerö 

14. Linda-Maria Hermansson, offentlig sektor, Stenungsund  

15. Richard Wirdeson, ideell sektor, Orust  

16. Karin Greenberg, offentlig sektor, Södra Skärgården 

 

Anna Levin, Utvecklingskontoret 

Frida Larsson, Utvecklingskontoret 
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1. Öppnande av mötet 

Arne Lernhag hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. 

2. Val av justerare för mötet 

Liv Olausson valdes till justerare för mötet 

3. Val av LAG-ledamot 

LAG godkände valberedningens förslag att välja Jens Frejrud att representera privat sektor i Södra 
skärgården 

Justeras: 

 

 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

4. Information från verksamhetsledaren 

 Urvalskriteriemallen  
Det har upptäckts ett skrivfel i urvalskriteriemallen som nu är rättat. Ändringen är 
godkänd av jordbruksverket och mallen är uppdaterad.  

 Inflöde projektidéer 

Det är fortfarande ett gott inflöde av idéer, men tyvärr är det också ganska många 
som backar när de inser vilka krav som ställs för att söka. I dagsläget är det drygt 
tio projekt som siktar på att bli klara till nästa beslutsmöte.  

 Infoträffar  
Vi har haft två uppskattade infoträffar för nya projekt och har nästa infoträff den 
20 oktober i Göteborg. Till dessa träffar kan man komma både om man har en 
projektidé eller om man är LAG-ledamot. Information om tid plats och anmälan 
finns på hemsidan så LAG-medlemmar får gärna lotsa sina kontakter dit.  

 Beviljade projekt 
Tre projektansökningar har blivit beviljade av Jordbruksverket. Det är Förstudie 
ASF Potatisgården, Uddevalla Saluhall och Fiber till Stenungsunds landsbygd.  

 Avstämning av programperioden och beviljade medel 
LAG har totalt prioriterat projekt för 2 125 646 kronor. Driftsprojektet 
tillkommer med 1 182 884 kronor. Av dessa har Jordbruksverket hittills godkänt 
projekt för 842 179 kronor. Snart har halva programperioden gått och 
Jordbruksverket vill att vi växlar upp. Utvärderingsmötet ska vi ha i december och 
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där får vi gå vidare för att se om vi ska vidta åtgärder som till exempel rikta oss till 
en viss typ av projekt för att få in fler av dessa.  

 Mötestider 
Nya mötestider för 2017 kommer i december 

 Tillsynsbesök 
Tillsyn av LAG skulle vi ha haft den 26 september, men handläggaren från JV 
blev tyvärr sjuk så den fick ställas in. Hon återkommer med en tid nästa år. 

 Nationella nätverket 
Nationella nätverket har precis haft sin årliga träff. Den hölls i Varberg och Anna 
Levin, Frida Larsson och Arne Lernhag deltog. Det var tvådagars konferens med 
work shops och föreläsningar. Till en work shop var Anna Levin och Eiwor 
Backelund, som är projektledare för Förstudie ASF Potatisgården, inbjudna för 
att berätta om projektet, då det var utvalt som ett gott exempel på 
integrationsprojekt.  
Något annat som diskuterades på nätverksträffen var intressegruppen LUS. De är 
drivande i frågor som rör Jordbruksverkets hantering och krav av leaderprojekten. 
Vi är i dagsläget inte medlemmar, men bör fundera på ifall vi ska gå med nästa år.  
Nationella nätverket kommer att ha nästa träff redan till våren. 

5. Beslut om återtagna ansökningar 

2016-1042 Panorama Portal har inkommit med en ansökan om att avskriva projektet.  

LAG beslutar att avskriva projektet 

6. Beslut om delegering av rätten att avvisa eller avskriva ansökningar 

LAG beslutar att delegera rätten att avvisa eller avskriva ansökningar till Verksamhetsledaren . 

7. Information om Utvecklingskontorets ekonomi 

 Personalkostnaderna blir lägre än vad som är budgeterat eftersom Anna Levin under 

perioden september till och med december går ner till 80 % av sin ordinarie arbetstid. 

Detta innebär att personalkostnaderna sänks med 34 000 kronor plus 42,68 % för sociala 

avgifter vilket ger en total sänkning på 48 500 kronor.  

 De indirekta kostnaderna håller sig inom budget och vi har just nu 15 000 kronor till gott. 

Hyra för lokaler och datorer är större poster som ingår i indirekta kostnader och dessa är 

precis betalda för tre respektive 12 månader framöver  

 Övriga utgifter förväntas bli lägre än budget. Hittills har vi gjort av med 44 000 kronor av 

de budgeterade 149 000 kronor. Jordbruksverket har gjort om några av sina utbildningar 

så att de hålls via Skype, vilket har den påverkan att utgifter resor och logi har minskat.  

Projektinflödet var under vår och sommar oväntat stort så behovet av att resa och 
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informera ute i området minskade. Dessa resor blev därför betydligt färre än vad man 

hade räknat med. Prognosen är att periodens utgifter blir lägre än budget.  

LAG beslutar att lägga informationen till handlingarna 

 

8. Pitchar 

a) 2016-5589 Vidgade Vyer  
Ingen representant från projektet hade möjlighet att komma. 

b) 2016-5589 Utveckling Ljungskile – besöksmål och ort 
Erika Wettre Westdal representerade projektet. 

c) 2016-5585 Kalvsund 
Lars Iggström representerade projektet.  

d) 2016-5584 Projekt bryggor och gästhamn 
Karin Andersson representerade projektet.  
 

9. Beslut projekt 
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2016-5589 Vidgade Vyer  

 

Projektnamn:  Vidgade Vyer 

Sökande:  Göteborgs Stad 

Journalnummer: 2016-5589 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Karin Greenberg lämnar rummet 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde i strategin 
med motivering: 

Lokal Service då projektet bidrar till ökad delaktighet i 
lokalsamhället och förnyad lösning på lokala angelägenheter.  

Fond: Socialfonden 

Totalpoäng:  0 

Beslut och motivering: 
 

Prioriteras ej. LAG bedömer att de arbetstillfällen som 

kommer att skapas ej främst tillfaller boende i Södra 

skärgården, utan boende i Göteborg. I projektbeskrivningen 

ser vi inte tillräcklig grad av lokal förankring i 

inledningsskedet. Det är Göteborgs Stad som står för 

ansökan och flera av samarbetsaktörerna har i sitt offentliga 

uppdrag krav på att driva den här typen av aktiveringsinsats 

för denna målgrupp. Projektet bedöms heller inte vara en ny 

lösning, en ny idé eller en idé som moderniserar traditionellt 

”know-how”. 
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2016- 5585 Kalvsund 

 

Projektnamn:  Kalvsund 

Sökande:  Öckerö Kommun 

Journalnummer: 2016-5585 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Arne Lernhag lämnar rummet 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring, då projektet bidrar till att bygga upp nya 
hållbara besöksanledningar 

Fond: Landsbygdsfonden, då det bidrar till social delaktighet, samt 
utveckling av grundläggande tjänster inom kultur och fritid. 

Totalpoäng:   

Beslut och motivering: Ansökan prioriteras med villkoret att aktiviteten 
Smugglarmuseet lyfts ur projektet, då det är en del av en 
privatbostad. 

Projektet bevarar hållbara besöksanledningar och 
sevärdheter. Det ökar tillgängligheten för besökare och 
befolkning.  

Fastställt stödbelopp, 
uppdelat på projektstöd 
övrigt offentligt stöd egen 
finansiering. stödnivå, ev 
egen insats och motivering 

LAG beslutar stödnivå 100 % då projektet gynnar 
allmänheten.  
Projektstöd: 864 759 kronor 
Övrigt offentligt stöd från kommun: 100 000 kronor 
Övrigt offentligt stöd från länsstyrelsen: 26 130 kronor 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 299 796 kronor 
Totalt stöd: 1 290 685 kronor 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 
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2016-5584 Projekt bryggor och gästhamn 

 

Projektnamn:  Projekt bryggor och gästhamn 

Sökande:  Nimbusgården AB 

Journalnummer: 2016-5584 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp:  Projektstöd till företag 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring, då projektet bidrar till att bygga upp nya 
hållbara besöksanledningar. 

Fond: Landsbygdsfonden, då projektet bidrar till stärkt 
konkurrenskraft.  

Totalpoäng:  240 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras. Det bidrar till att stärka 
besöksnäringen. Projektet bidrar till nya arbetstillfällen.  

Fastställt stödbelopp, 
uppdelat på projektstöd 
övrigt offentligt stöd egen 
finansiering. stödnivå, ev 
egen insats och motivering 

LAG beslutar stödnivån 70 % då en bredare allmänhet har 
nytta av projektet.  
Projektstöd: 57 749 kronor 
Egen insats: 24 750 
Totalt stöd: 57 749 kronor 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 
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2016-5864 Utveckling Ljungskile – besöksmål och ort  
 

Projektnamn:  Utveckling Ljungskile – besöksmål och ort 

Sökande:  Ljungskile Samhällsförening 

Journalnummer: 2016-5864 

Är LAG beslutsmässig:  Ja  

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp:  Projektstöd 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring 

Fond: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till stärkt 
konkurrenskraft.  

Totalpoäng:  0 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras ej. Projektet visar inte att det är 
tillräckligt lokalt förankrat. 

 
10. Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

11. Mötet avslutas  

Arne Lernhag förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

Arne Lernhag  Frida Larsson  Liv Olausson 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 



Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-16) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Nej
Nej, inte till tillräckligt stor del. Huvudparten av projektets 

budgetmedel skulle användas till poster direkt riktade till deltagare och 

projektledare som rekryteras ifrån Västra Göteborg, alltså ett område 

som ej är inräknat i Leader Södra Bohuslän. Större delen av de 

arbetstimmar som projektet omsluter skulle göras på fastlandet, ej på 

öarna. Såsom vi tolkar projektbeskrivningen idag kommer de 

arbetstillfällen som skapas ej främst att tillfalla boende i Södra 

Skärgården, utan boende i Göteborg. 

ja

ja

Nej Nej. Vi ser inte i projektbeskrivningen tillräcklig grad av lokal 

förankring i inledningsskedet. Göteborgs Stad som står för ansökan och 

flera av samarbetsaktörerna (ex AF Etablering, AF Frölunda) har i sitt 

offentliga uppdrag krav på att driva den här typ av aktiveringsinsats för 

denna målgrupp. Detta krav kommer ”ovanifrån”. Vi saknar 

”gräsrotsengagemanget” – Det som är Leadermetoden, lokalt ledd 

utveckling. Vår bedömning är att det inte i nuläget är boende i södra 

skärgården som kommer med initiativet och driver utvecklingen i 

projektet. Tvärtom är det är inte tydligt vilket åtagande 

företagarna/näringslivet i södra skärgården har i inledningsfasen. Det vi 

ser är att planering att påbörja nätverksarbete skall ske under vintern 

2016. 

Grundläggande villkor

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71



Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Nej 1-3 Vi inser absolut behovet och nyttan av projektet Vidgade Vyer. 

Idén är väl genomtänkt och det finns ett flertal kommuner/stadsdelar 

som genomfört liknande projekt tidigare. Vi bedömer inte projektet 

vara en ny lösning, vi ser inte heller den som en ny idé eller en ide som 

moderniserar traditionellt ”know-how”. I Göteborg finns en gedigen 

och väletablerad samarbetsvana mellan huvudaktörerna AF, FK och 

Göteborgs stad och i dessa samarbetsprojekt finns ofta god kontakt 

med företag/föreningar för att finna lösningar som kan leda till nytta 

ex. arbetstillfällen. Det är inte heller ovanligt att stadsdelar med olika 

befolkningssammansättning samarbetar för att bygga broar och verka 

för integration.

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Nej 
Se ovan

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? Nej
Se ovan

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

ja

JaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

71



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Ja

ja

Ja

Nej
Projektet kan inte visa att det är tillräckligt lokalt förankrat.

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Ja/Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Ja/Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Ja/Nej

jaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71



LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-15) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Ja/Nej Ja

Ja/Nej Ja

Ja/Nej Ja

Ja/Nej Ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Ja/Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Ja/Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? ja

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Ja/Nej

Ja/Nej JaHar projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Ja, projektet kan sägas skapa mya 

lösningar på gemensamma lokala 

angelägenheter. Gästhamnen gynnar 

hela Öckerö och skapar intäkter för fler 

än själva hamnen. Också viktigt att 

behålla tillgång till säsongsarbeten för 

ungdomar.

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?

71



Bilaga 9. Urvalskriterier

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

90

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

3

3

0

3

3

0

0

0

Nimbus är redan en fungerande gästhamn. Åtgärden syftar till 

att öka attraktionskraft och utbyte

30 En relativt begränsad insats som stärker överlevnaden och 

konkurrenskraften

15

30

Nimbus är redan en fungerande gästhamn. Åtgärden syftar till 

att öka attraktionskraft och utbyte

15 Den föreslagna anläggningen är öppen för alla

0 Inte alls

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Påverkar ej miljö och klimat

Riktar sig främst till besökande

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter
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Bilaga 9. Urvalskriterier

1.1 Besöksnäring

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej (Ansökan har ingen relevans eller saknas information för kriteriet)

3 Projektet bidrar till nya hållbara besöksanledningar

5 Projektet bidrar nya hållbara besöksanledningar och nyskapade 

arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya turistiska produkter

5 Projektet bidrar till nya turistiska produkter och nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom besöksnäringen

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom besöksnäringen 

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd

0 Nej

3 Ja

0 Nej

3 Ja

150

90

240

*SMF=Små och medelstora företag, sysselsätter färre än 250 anställda Avslagsnivå för insatsområdet: 30 p 

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

20

Summering generella urvalskriterier

Inga nya produkter utan förbättring av befintliga

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 150 Projektet bidrar till att öka attraktionskraften hos gästhamnen. 

Eftersom hamnen tar så få besökare är det viktigt att beläggningen är 

hög under säsong. 

010

0

Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

5

0

30

1

2

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom 

besöksnäringen
Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.1 Besöksnäring

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till förlängning  eller utveckling av 

nya säsonger

Total poäng

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta inom 

besöksnäringen för att stärka deras ställning på 

arbetsmarknaden

0

0

10

10

20

0

0
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Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

LAG Leader Södra Bohusläns urvalskriterier (sep-16) Bilaga 9

Samtliga grundläggande villkor ska vara uppfyllda för att projektet ska få gå upp till beslut
LAG:s bedömning

Ja/Nej
Ja

Ja/Nej
Ja

Ja/Nej
Ja

Ja/Nej
Ja

1. Introducerar en ny produkt, process, organisation och/eller marknad som är 

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Ja/Nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? Ja/Nej

3. Hittar nya lösningar på gemensamma lokala angelägenheter? Ja/Nej

4. Resulterar i en ny idé (produkt, tjänst, modell) avsedd att möta sociala behov 

och/eller skapa nya sociala relationer och samarbeten?

Ja/Nej

Ja/Nej
Ja

Har projektet genomförandekapacitet (administrativt)?

Grundläggande villkor

Uppfyller projektet 

minst ett av följande 

kriterier på 

innovation?

Pkt 3 Ja och punkt 4 kultur och 

naturstigen en ny produkt på den platsen

Tillfaller nyttan södra Bohuslän?

Bidrar projektet till att uppfylla strategins insatsområden?

Har relevant insatsområde och fond  finansiering som täcker sökta medel?

Är projektet lokalt förankrat?
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Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

Generella urvalskriterier

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng summa LAG:s motivering

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

0 Nej

5 Ja
0 Nej

3 I tillräcklig utsträckning

5 I hög usträckning

Summering generella urvalskriterier

175

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

5

3

0

3

5

5

3

25

Om man får det sökta bidraget är det ekonomiskt hållbart

30  Sjömärket är K-märkt, vilket berättigar den höga kostnaden. 

25

50

Tydlig plan för fortsättning finns. 

15 Målgruppen är alla boende och besökare

30 Såsen handikappsanpassas.

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Inga tydliga miljöeffekter

Berör främst besöksnäring. Upprustningen av Såsen 

medverkar till ökad lokal service och tillgänglighet

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10

Projektet är ekonomiskt hållbart alt. är en förstudie som har 

möjligheter till fortsättning

10

10

5

Projektet bidrar till ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället

5

5Projektet bidrar till målet för miljö och klimat

Projektet har en relation mellan sökta medel och förväntade 

effekter
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Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

1.1 Besöksnäring

Urvalskriterium Poäng Definition poäng Viktning LAG:s poäng  summa LAG:s motivering

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej (Ansökan har ingen relevans eller saknas information för kriteriet)

3 Projektet bidrar till nya hållbara besöksanledningar

5 Projektet bidrar nya hållbara besöksanledningar och nyskapade 

arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya turistiska produkter

5 Projektet bidrar till nya turistiska produkter och nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom besöksnäringen

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom besöksnäringen 

0 Nej

3 Projektet gynnar tätort eller samverkan stad-land

5 Projektet gynnar tätort med över 20 000 invånare

Socialfonden (ESF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till att arbetslösa och långtidsarbetslösa är i sysselsättning 

efter avslutad åtgärd

0 Nej

3 Ja

0 Nej

3 Ja

90

175

265

*SMF=Små och medelstora företag, sysselsätter färre än 250 anställda Avslagsnivå för insatsområdet: 30 p 

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

0

20

Summering generella urvalskriterier

Projektet bidrar inte till nya turistiska paketerade 

produkter.

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 90 Mer upprustning av befintliga besöksmål än 

skapande av nya. Projektet stärker 

besöksanledningar

010

0

Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

3

0

30

1

2

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom 

besöksnäringen
Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Grön= landsbygdsfonden, blå=regionalfonden,  röd=socialfonden, svart= egna kriterier

Summering insatsområdet 1.1 Besöksnäring

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till förlängning  eller utveckling av 

nya säsonger

Total poäng

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden

0

0

Framgår ej av ansökan10

10

20

0

0
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