
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll 

Kajutan Henån 

Styrelsemöte LAG Leader Södra Bohsulän 

7 december 2016 kl. 16-20 

Medverkande: 

1. Katarina Johansson, Privat sektor, Stenungsund 

2. Arne Lernhag (ordf) Offentlig sektor, Öckerö 

3. Richard Wirdeson, ideell sektor, Orust 

4. Roland Flyckt, offentlig sektor, Tjörn 

5. Alexander Hutter, offentlig sektor, Orust 

6. Michael Luft, privat sektor, Orust 

7. Malin Westman, privat sektor, Kungälv 

8. Christina Sjödahl, ideell sektor, Södra Skärgården 

9. Tomas Börgesson (vice ordf), privat sector, Tjörn 

10. Liv Olausson, ideell sektor, Stenungsund 

11. Caroline Stenlund, ideell sektor, Kungälv  

12. Elving Andersson, offentlig sektor, Uddevalla 

13. Jens Frejrud, offentlig sektor, Tjörn 

Anna Levin, Utvecklingskontoret 

Frida Larsson, Utvecklingskontoret 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Öppnande av mötet 
 
Arne Lernhag hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.  

2. Val av justerare för mötet 
 
Caroline Stenlund valdes till justerare för mötet 

3. Information från verksamhetsledaren 

 Broschyr 
Vår första broschyr ”Har du en idé som utvecklar Södra Bohuslän” har tryckts. 
Den får gärna spridas till potentiella Leader-ansökare och handlar om att man kan 
söka stöd för projekt. Nästa år tar vi fram en broschyr om hur man söker. 
 

 Utvärdering och uppföljning 
Det behövs inte någon utvärdering då JV gör utvärdering ner på programnivå. 
Istället gör vi uppföljningar som redovisas årligen på uppföljningsmöten.  
 

 Träffar och utbildningar för personalen 
Vi har varit på regional Leaderträff i Vänersborg där vi träffade representanter 
från Länsstyrelsen, ESF-rådet och Turistrådet. Temat var Besöksnäring.  
Frida har varit på utbildning Vara om hur man handlägger utbetalningar. Vi har 
också haft en handläggarträff hos Frida., dit handläggare från närliggande 
Leaderområden kom och utbytte erfarenheter.  
 

 Träffar 
Näringslivsutvecklarna i medlemskommunerna har varit på Fregatten för att få 
information om Leader. Den här träffen hölls i samarbete med Leader Bohuskust. 
Anna har varit i Uddevalla och haft informationsmöte för föreningar och på en 
träff som ett nätverk inom besöksnäringen på Orust anordnade.  
 

 Saluhallen Uddevalla 
Saluhallen vill förlänga sitt projekt då de av olika anledningar inte kommit igång 
än. I dagsläget går det inte att förlänga projekttiden i Jordbruksverkets system, 
men vi hoppas att det ska vara löst innan projekttiden för Saluhallen går ut. 
 

 Podden Landet 
Liv, Richard och Sigvard har blivit intervjuade om unga ledamöter i LAG då vi är 
ganska unika i Sverige att ha flera unga ledamöter. I januari kommer intervjun att 
sändas i Landsbygdsnätverkets pod ”Landet”. 
 
  

 Jämställdhet och icke-diskriminering 
Alla projekt måste förhålla sig till våra horisontella mål. Enligt grundlag får 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

offentliga medel ej fördelas på ett diskriminerande sätt. För att utveckla 
frågeställningarna och verktygen vi har för att hjälpa projekten att få med sig detta 
i sitt arbete, ordnades två seminariedagar på Länsstyrelsen. Alexander var med på 
ett av dessa och han berättade att det var en givande dag. Det vore bra om LAG 
ställer frågor till projekten vid pitch-tillfället, om hur de jobbar med jämställdhet 
och miljö.  
 

 Projektinflödet 
Anna Levin berättar om hur projektinflödet ser ut. Det är idag ungefär 15 projekt 
på gång.  

LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna. 
 

4. Om utvecklingskontorets ekonomi 
 
Frida visade hur driftprojektet ligger till mot budget.  
 
LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna.  

5. Beslut om 2016-1538 Leader Södra Bohuslän 

Projektnamn:  Leader Södra Bohuslän 

Sökande:  Leader Södra Bohuslän 

Journalnummer: 2016-1538 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Åtgärd:  Stöd till drift 

Projekttyp:  Projektstöd 

Fond Landsbygdsfonden 

Fastställt stödbelopp  Sökt projektstöd 2 250 577 kronor 
Övrigt offentligt stöd från LAG 1 108 493 kronor 
Summa stöd 3 359 070 kronor 

Beslut och motivering: LAG beslutar att godkänna budget och prioritera projektet då 
ansökan stämmer väl överens med programmets syfte och mål. 
Projektet ligger i linje med Leader Södra Bohusläns 
utvecklingsstrategi för Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden.  

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Beslut om delegering av beslut om sänkning av stöd 
 
Följande per capsulam beslut togs den 31 oktober då 16 LAG medlemmar röstade för att 
delegera rätten att besluta om sänkning av stödbelopp till ordförande:  
 
Delegering av beslut om sänkning av stödbelopp  

Det förekommer fall när stödmottagaren behöver ändra i sin budget så att stödbeloppet 
sänks. För att underlätta i arbetet och förkorta handläggningstiden innan jordbruksverket 
tar sitt beslut, föreslås att LAG delegerar till ordförande att kunna ta beslut om sänkning 
av stödbeloppet i de fall där stödmottagaren begär det eller när det krävs vid ändring av 
beslut.   
 
LAG beslutar att fastställa tidigare per capsulam beslut från den 31 oktober 2016. 

7. Beslut om datum för LAG 2017 

Förslag:  

Datum Presidium AU LAG Anmärkning 

170306   09.30-11.30   AU 

  08.30     Presidium 

170316     17-21 LAG beslutsmöte 

170508   09.30-11.30   AU 

170517     17-21 LAG beslutsmöte/föreningsstämma 

170822     17-21 Uppföljningsmöte 

170928   09.00-11.00   AU 

171003     17-21 LAG beslutsmöte 

171127   9.30-11.30   AU 

171206     17-21 LAG Beslutsmöte 

 
LAG beslutar att fastställa datumen. 

8. Beslut om plats för LAG-möten 
 
Vi fortsätter att rotera de sista två och sedan prövar vi att hålla LAG-möten i Spekeröds 
hembygdsgård. Nästa möte blir på Tjörn därefter Södra Skärgården därefter Spekeröd. 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
9.  

Beslut om medlemskap i LUS 

Vi har tidigare tackat nej till medlemskap, då det inte fanns utrymme i budget och det var 
tveksamt om det fanns något behov. Nu är medlemsavgiften sänkt till 5000 kronor, 
organisationen är stark och det finns ett behov av en samlad röst mot Jordbruksverket. 

LAG beslutar att vi ansöker om medlemskap i LUS 

10. Uppföljning av Leader Södra Bohuslän 2016 

 Ansökningar 35 ansökningar varav 24 manliga sökande, varav 20 är 50 år eller 
äldre, ingen under 40 år. Ingen med utomnordisk bakgrund, 13 återtagna, 17 till 
LAG (inklusive drift, hälften kvinnliga sökande) 11 prioriterade (6 manliga 
sökande) 7 beviljade av Jordbruksverket, 5 projekt till LAG 161207 (4 manliga 
sökande) 
 

 Ansökningar per kommun 
Uddevalla  3 
Stenungsund 2 
Orust  4 
Tjörn   1 
Kungälv  2 
Södra Skärgården  2 
Öckerö   2 
 

 Prioriterade Projekt 
 
Öckerö Kommun:  Kalvsund (B) 1 290´ kr 
        Bryggor & Gästhamn (B) 82´ kr 
 
Södra Skärgården: Brännö hamn (LS) 239´ kr 
 
Uddevalla:  Saluhallen (LM) 295´ kr 
    Potatisgården (LM) 403´ kr 
 
Orust  Transportbåten Käringön (LS) 332´ kr 
   Orust MTB Giro (B) 370´ kr 
 
Tjörn  Café och kök Dyrön (LS) 517´ kr 
 
Stenungsund Fiber till landsbygden (LS) 510´ kr 
  Matvägen (B) 554´ kr 

 
 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Per insatsområde 
 
Lokal mat  2   603 700 kr 10 743 302 kr 
Besöksnäring 4 2 108 615 kr 10 743 302 kr 
Lokal service 4 1 467 197 kr 10 743 302 kr 
Miljöeffektivisering 0              0 kr   9 588 146 k 
 

 Pengar kvar 
 
Budget:     Prioriterade: 
EJFLU:  43 323 265 kr  EJFLU 5 341 311 kr 
ERUF:  4 994 854 kr  ERUF:    603 700 kr 
ESF:   3 464 577 kr  ESF:              0 kr 
Totalt: 51 782 697 kr  Totalt: 5 945 011 kr  
 

 Avslag: 6 Stycken 
 

 Vilka vi missar 
 
Småföretagare, små föreningar, kvinnor, unga (under 40), 
miljöeffektiviseringsprojekt, socialfondsprojekt. 
 

 Vilka vi gynnar 
 
Eldsjälar som har varit med och sökt projektpengar tidigare. Ofta är detta starka, 
medelålders eller pensionerade verbala män som har gott om tid och som har en 
större organisation bakom sig. Det finns en fara i detta då det kan påverka graden 
av innovation på ett negativt sätt.   
 

 Hur fångar vi dem vi missar?  
 
Det är viktigt att vi kan ge stöd i skrivarprocessen och visa goda exempel. Det 
vore bra att ta fram modellprojektansökningar, en slags dummy för 
projektansökningar för att underlätta sökandes arbete. Genom att LAG är aktiva 
och delar Leader Södra Bohusläns FB-inlägg sprids goda exempel på vilka projekt 
som tidigare fått stöd. Det är också av stor vikt att de projekt som beviljas tydligt 
visar upp att de har fått stöd utav Leader Södra Bohuslän. Det är inspirerande och 
ökar medvetenheten om att det finns ett stöd att söka för projekt. Att fortsätta 
delta på företagarfrukostar/träffar är också bra. För att nå unga kan man ta 
kontakt med gymnasieskolorna och involvera lärare och UF-företag. En bra 
lösning som vissa kommuner har är att kommunen går in som projektägare för att 
ta huvudansvaret. Det skulle underlätta för små föreningar så att de dels har 
någon som kan hjälpa dem med själva ansökan och dels kan få hjälp med 
likviditeten. Det är en fördel om flera föreningar med samma mål kan gå ihop och 
driva projekt tillsammans.  
 

LAG anser sig ha tagit del av informationen och beslutar att lägga den till handlingarna 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
11. Beslut om ansökan om 2016-7450 Inkluderande Projektsupport 

 

Projektnamn:  Inkluderande Projektsupport 

Sökande:  Leader Södra Bohuslän 

Journalnummer: 2016-7450 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då det gynnar en bredare allmänhet. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal Service, tillgänglighet och delaktighet då det ska 
arbeta med inkludering och ökad delaktighet. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet.  

Totalpoäng:  210 

Beslut och motivering: 
 
LAG prioriterar projektet då projektet kan förväntas 
tillföra goda effekter av inkludering av idag exkluderade 
grupper vilket stämmer väl överens med programmets mål 
om tillgänglighet och delaktighet. 

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

Projektstöd: 273 690 kronor 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 134 802 kronor 
 
Summa stöd: 408 492 kronor 

Stödnivå 100 % då det gynnar en bred allmänhet.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 

LAG beslutar att prioritera ansökan och att Frida Larsson blir anställd på 25 % från och med 
20170101.  
 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Pitchar 

a) 2016-6561 Ny naturstig på norra delen av Donsö  

b) 2016-6780 Badplatsföreningen Tubbevikens bastu och bad 

c) 2016-7070 I afton: Dans i Ellösparken 

e) 2016-7040 Challenger Uddevalla 

d) 2016-7115 Styrsö naturstigar 
  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Beslut projekt 

a.  

Projektnamn:  Ny naturstig på norra delen av Donsö 

Sökande:  Donsö Idrottssällskap 

Journalnummer: 2016-6561 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd då insatsen gynnar en bred allmänhet. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service, då man genom vandringsleden skapar en ny 
mötesplats, samt förbättrar infrastrukturen på ön och 
tillgängliggör naturen för alla. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till grundläggande 
tjänster inom fritid.  

Totalpoäng:  305 

Beslut och motivering: Naturstig har tidigare uppförts på södra Donsö, vilken har 
blivit stor tillgång för öns befolkning och besökande. Vi 
tror att de ideella krafterna har full kompetens och 
kapacitet för att detta projekt ska bli genomfört och lyckat 
och därefter skötas framgångsrikt under många år. 
Därmed överensstämmer sökta medel mer än väl med 
förväntade effekter. 

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

Projektstöd: 264 843 kronor 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 130 445 kronor.  
Summa stöd: 395 288 kronor 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

b.  

Projektnamn:  Badplatsföreningen Tubbevikens bastu och bad 

Sökande:  Badplatsföreningen Tubbeviken 

Journalnummer: 2016-6780 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Projektstöd då det gynnar en bredare allmänhet. 

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då man genom projektet skapar ett nytt 
besöksmål och en ny turistisk produkt. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet.  

Totalpoäng:  290 

Beslut och motivering: 
 
Projektet prioriteras då det genom bastun bidrar till att 
skapa en tillgänglig mötesplats för såväl boende som gäster. 
Nyttjande av badplatsen förlängs och bastun blir ytterligare 
ett erbjudande till besökande. En bastu i anslutning till 
badet ökar också profileringen av orten som ett 
"åretruntsamhälle" 

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

 

Projektstöd: 572 582 kr 

Övrigt offentligt stöd från Kommun: 200 000 kr 

Övrigt offentligt stöd från LAG: 82 018 kr 

Privat finansiering: 50 000 kr 

Totalt: 904 600 kr 

Summa Stöd: 654 600 kr 

Stödnivå 94,47 % då projektet gynnar en bred allmänhet.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

c.  

Projektnamn:  I afton: Dans i Ellösparken 

Sökande:  Västra Orust Byggnadsförening/EllösParken 

Journalnummer: 2016-7070 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Alexander Hutter lämnar rummet 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Projektstöd då nyttan av projektet tillfaller flera föreningar, 
företag och allmänheten.  

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring då det tillför en ny besöksanledning till 
Orust vilket gynnar besöksnäringen och utökar den korta 
sommarsäsongen samt ökar anledningar till kvarboende. 

Fond med motivering: Ryms inom Landsbygdsfonden då projektet tillför hållbar 
landsbygdsutveckling i allmänhet.  

Totalpoäng:  325 poäng 

Beslut och motivering: Projektet prioriteras då det skapar nya besöksanledningar, 
ökar delaktighet och inkludering i samhället samt skapar 
nya arbetstillfällen.  

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

Projektstöd: 709 913 kronor 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 349 658 kronor 
Egen privat finansiering: 80 000 kronor 
Totalt: 1 139 571 kronor 
Summa stöd: 1 059 571 kronor 

92,98 % stöd då nyttan tillfaller en bred allmänhet och 
flertalet föreningar och företag i området.  

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  

Projektnamn:  Challenger Uddevalla 

Sökande:  Destination Uddevalla 

Journalnummer: 2016-7040 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Nej 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med 
motivering:  

Projektstöd, då projektet gynnar flera organisationer.  

Insatsområde med 
motivering: 

Besöksnäring, då projektet bidrar till att bygga upp en ny 
besöksanledning och en ny turistisk produkt.  

Fond med motivering: Regionalfonden då inriktningen på projektet är 
näringslivsutveckling i Uddevalla tätort. Aktörerna finns i 
tätorten men också utanför staden. Projektet stärker med 
detta samverkan mellan stad och land. 

Totalpoäng:  345 poäng 

Beslut och motivering: Projektet ger många fördelar både för besökande miljö 
hälsa och lokal service.  Samarbete mellan flera fristående 
idrottsaktörer i regionen och spänner över flera säsonger.  
Projektet är innovativt. Det har goda förutsättningar till att 
verka näringslivsutvecklande och kan generera ett flertal 
arbetstillfällen.  

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

Projektstöd: kronor: 510 225 kronor 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 251 305 kronor 
Summa stöd: 761 530 kronor 

100 % stöd då projektet gynnar både allmänheten och flera 
organisationer. 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

  



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

e. 

Projektnamn:  Styrsö naturstigar 3 

Sökande:  Styrsö bollklubb 

Journalnummer: 2016-7115 

Är LAG beslutsmässig:  Ja 

Föreligger Jäv:  Jens Frejrud lämnar rummet. 

Åtgärd:  Genomförande 

Projekttyp med motivering:  Projektstöd, då projektet gynnar en bred allmänhet. 

Insatsområde med 
motivering: 

Lokal service, då man genom vandringsleden skapar en ny 
mötesplats samt förbättrar infrastrukturen på ön och 
tillgängliggör naturen för alla. 

Fond med motivering: Landsbygdsfonden då projektet bidrar till grundläggande 
tjänster inom fritid. 

Totalpoäng:  370 poäng 

Beslut och motivering: 
 

Styrsös naturstigar är en tillgång inte bara för ön utan för 

hela skärgården. Det ideella arbetet med stigarna utgör en 

samlingspunkt för boende vilket skapar delaktighet och ger 

goda förutsättningar för att stigarna förvaltas väl och lever 

vidare.  Projektet stämmer väl överens med målen om en 

levande och tillgänglig del av Bohuslän. 

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

Projektstöd: 205 158 kronor 
Övrigt offentligt stöd från LAG: 101 048 kronor 
Summa stöd 306 206 kronor 

100 % stöd då det gynnar en bred allmänhet. 

Finns det pengar till 
ansökan 

Ja 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Övriga frågor 

Inga övriga frågor 

 

15. Mötet avslutas 

Arne Lernhag förklarar mötet avslutat. 

 

 

 

 

 

Arne Lernhag  Frida Larsson  Caroline Stenlund 

Ordförande  Sekreterare  Justerare 

 



I Afton: Dans i EllösParken 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?

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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I Afton: Dans i EllösParken Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

Generella urvalskriterier
I Afton: Dans i EllösParken

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

145

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

3

3

0

3

3

5

3

25

Projektet har ett genomtänkt upplägg vilket ger bra 

förutsättningar för fortsättning. 

30 Bra upplägg och plan på hur och till vad sökta medel ska 

användas. 

15

30

Projektet har en bra grund med många ideellt engagerade. 

Samt en plan på hur anläggningen kan användas efter 

projektets slut. 

15 Projektet skapar en mötesplats tillgänglig för alla, med bra 

handikappsanpassning. 

30 Projektet har fokus på att bygga en trygg miljö för allas 

välkomnande, samt bra handikappsanpassning. 

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Vi kan inte se något sådant. 

Koppling finns mellan projektet och målen för insatsområdet 

Lokal service, förutom mål enligt besöksnäring. 

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

72



I Afton: Dans i EllösParken 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

180

145

325

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

3

20

Summering generella urvalskriterier

Vi ser inget om att projektet bidrar till några nya 

produkter. 

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 150
Projektet ökar attraktionsvärdet för Ellösparken, 

vilket leder till nya besöksanledningar samt nya 

arbetstillfällen. 

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 för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden

30

0

Dansbanan kommer att tillföra aktiviteter även 

utanför sommarsäsong. 

10

10

20

0

0

73



Styrsö naturstigar 3 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

Ja

Ja

Ja

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

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

Nej

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

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?
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Styrsö naturstigar 3 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

190

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

5

5

0

5

3

5

0

Minder kostnader som klaras av.

50 Tidigare projekt har visat detta.

15

50

Naturstigarna kommer att få en stor användning som 

turistmål.

25 Många lokala aktörer som deltar.

50 Både kvinnor och män deltar.

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0 Finns inget i projektet som bidrar.

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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Styrsö naturstigar Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3

Projektet innebär ett initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 

5
Projektet innebär flera initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 
0 Nej

3 Projektet bidrar till innovativa lösningar

5 Projektet bidrar till innovativa lösningar och nyskapade arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare

5 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare samt 

bidrar till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

5 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv och till 

nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal service

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal service 

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

3

75 Enligt ansökan är en mängd olika organisationer 

och föreningar medverkande. Stort engagemang i 

lokalsamhället.

15 5

3

3

3010

Projektet bidrar till att öka delaktighet och 

inkludering i samhället

2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet

35 0

Projektet bidrar till att skapa nya möteplatser för 

landsbygdens aktörer och invånare. 

En av tankarna är just att skapa mötesplatser där 

man samarbetar i ett projekt. 

10 30

Projektet bidrar till innovativa lösningar på 

gemensamma lokala angelägenheter

0

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal service

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

En del innovativa lösningar kan bli aktuella men 

annars är det en utveckling av tidigare projekt.

Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, 

kultur- och friluftsliv

10 30 Detta är själva grundtanken med projektet, att öka 

tillgången till friluftsliv. 

3

10 0

Stigen bidrar till ett ökat antal helårsboende, då 

den ger förutsättningar för aktiviteter som skapar 

en meningsfull fritid för de boende på Styrsö

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

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till  förutsättningar för ökat antal 

helårsboende

5

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

180

190

6

7

8

9

370

15

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

20

25 0

75



Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

Challenger Uddevalla

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?

Ja

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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Challenger Uddevalla Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

Generella urvalskriterier Challenger Uddevalla

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

135

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

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

30 Ja, passar för alla oavsett tillhörighet och kön.

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

15 Mer cykling och motion bidrar till bättre miljö.

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 3

0

Bra verksamhet och proffsig organisation ger starka 

fortsättningsmöjligheter.

30 Ja, stor effekt i stort område för projektet.

15

30

ja, möjlighet till fortsättning finns.

15 Ja, detta är något som berör och intresserar många.

3

3

3

3

3

0
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Challenger Uddevalla Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

1.1 Besöksnäring Challenger Uddevalla

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

210

135

345

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

30

30

ja, pågår från vår till sommar och höst, över 3 

säsonger.

10

10

20

0

0

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

1

2

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom 

besöksnäringen

150

Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

Ja cirka fem nya arbetstillfällen, kanske mer samt 

mycket frivilligt ideellt engagemang.

Det spänner över och berör många mindre och 

medelstora orter

30

Summering generella urvalskriterier

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 0

010

5

3

3

20

73



/Skriv in projektnamnet här/ Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

Ny naturstig på norra delen av Donsö

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?

Ja

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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/Skriv in projektnamnet här/ Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

Generella urvalskriterier Ny naturstig på norra delen av Donsö

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

145

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

3

5

3

3

3

0

3

0

Det finansieras av en arbetsgrupp på 10-15 pers, som lägger 

lika mkt pengar i ideell tid för ideellt arbete som sökta medel.

30 Insatsen i förhållande till sökta medel är mkt hög och nyttan 

tillfaller många olika grupper av användare av stigen, samt 

kan bidra till ökad besöksnäring.
15

30

Kontinuerlig skötsel o underhåll är planerad efter projektets 

slut.

25 Det ökar tillgängligheten till naturen för alla. Stigen kommer 

att tillgänglhetsanpassas för alla. Skola, kyrkan, föreningsliv 

och besöksnäring har nytta av detta.

30 Både kvinnor o män ingår i projektledningen. Belysningen 

ökar tryggheten (vilket är viktigt specifikt för kviinnor och 

barn).

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

15 LED-belysning ska installeras. När man gör naturen mer 

lättillgänglig så ökar det miljömedvetenheten.

Projektet kan ev skapa ökade besöksanledningar, men 

tveksamt.

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

72



/Skriv in projektnamnet här/ Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

Ny naturstig på norra delen av Donsö

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

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3

Projektet innebär ett initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 

5
Projektet innebär flera initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 
0 Nej

3 Projektet bidrar till innovativa lösningar

5 Projektet bidrar till innovativa lösningar och nyskapade arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare

5 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare samt 

bidrar till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

5 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv och till 

nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal service

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal service 

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

5

75 Det ökar tillgängligheten till naturen. Stigen 

kommer att tillgänglhetsanpassas. Skola, kyrkan, 

föreningsliv och besöksnäring har nytta av detta.

15 5

0

3

010

Projektet bidrar till att öka delaktighet och 

inkludering i samhället

2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet

35 0

Projektet bidrar till att skapa nya möteplatser för 

landsbygdens aktörer och invånare. 

Naturstigen bidrar till att människor träffas och 

umgås. Skola o förskola kan använda stigen till 

skoljogg o poängpromenad. Kyrkan kan ha nytta 

av stigen i sin scoutverksamhet. Man omvandlar 

en anonym plats till ett offentligt rum.

10 30

Projektet bidrar till innovativa lösningar på 

gemensamma lokala angelägenheter

0

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal service

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, 

kultur- och friluftsliv

10 30 Se ovan3

10 0

Stigen ökar förutsättningarna för en meningsfull 

fritid, vilket gynnar helårsboende. 

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

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till  förutsättningar för ökat antal 

helårsboende

5

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

160

145

6

7

8

9

305

25

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

20

25 0

75



Tubbevikens bastu och bad 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?

Ja på 3 och 4

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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Tubbevikens bastu och bad 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

170

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

3

3

3

3

5

Vid projektets genomförande finns förutsättningar för en 

fortsättning då arbetsgruppen skall fortsätta driva bastun 

efter projekttiden slut. Projektet är del av en befintlig förening 

med förankring i bygden.

30 Projektet är en investering som förväntas stärka bygden och 

öka attraktionskraften för badanläggningen. Det finns en 

redan etablerad förening bakom projektet som bidrar till att 

säkerställa driften efter projekttiden slut.

25

30

Projektet är en del av en redan etablerad badförening. Man 

säkerställer en fortsättning genom att behålla den 

arbetsgrupp som driver projektet. Det finns en plan för 

uppföljning av projektets mål.

15 Projektets bastu ger  bygden en ny mötesplats som är 

tillgänglig för alla. 

30 Vid projektets genomförande inkluderas alla genom att man 

säkerställer god tillgänglighet för olika målgrupper och 

tillgänglighetsanpassar byggnaden.

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

15 Projektet bidrar till målet genom att den byggnad som skall 

upprättas kommer att värmas upp med solceller.

Projektet ökar utbudet av aktiviteter i bygden och bidrar till 

dess attraktionskraft för  såväl den egna befolkningen som 

besökare och har därmed kopplingar till insatsområdet lokal 

service. 

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 3

255

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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Tubbevikens bastu och bad 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

120

170

290

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

3

Projektet bidrar inte till en turistisk produkt.

Projektet bidrar till nya, hållbara 

besöksanledningar; aktiviteter, sevärdheter och 

evenemang

30 90
Att bygga en bastu i anslutning till badet ger en ny 

hållbar besöksanledning och förlänger säsongen 

för besöksnäringen.

010Projektet bidrar till nya turistiska produkter hos 

kommersiella aktörer

3

0

30

Summering generella urvalskriterier

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom 

besöksnäringen

0

30

0

Projektet bidrar till att förlänga säsongen för 

nyttjande av badet.

10

10

20

0

0

1

2

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på 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

20
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Inkluderande projektsupport 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

Ja

ja

ja

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

banbrytande generellt eller inom ett geografiskt område?

nej

2. Moderniserar traditionellt "know-how" (färdigheter och kunskaper)? ja

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

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?
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Inkluderande projektsupport 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

135

LAG prioriterar projektet då projektet kan förväntas tillföra 

goda effekter av inkludering av idag exkluderade grupper 

vilket stämmer väl överens med programmets mål om 

tillgänglighet och delaktighet.

Avslagsnivå generella urvalskriterier: 75 p

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

50 Projketet bidrar till sin utformning och innehåll i allra högsta 

grad till målet om jämställdhet och icke-diskriminering

Projektet har tydlig koppling till flera insatsområden

0

Projektet har en plan för en fortsättning efter projektets slut

5

Projektet bidrar till målet för jämställdhet och icke-

diskriminering

10 5

0

Projektet är ekonomiskt hållbart

30 Det är rimligt att tro att projektet kommer att uppnå de mål 

om inkludering som det förutsätts göra.

0

30

25 Projektet är till innehåll och utformning inkluderande och 

delaktighetsskapande

3

5

0

3

0

0
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Inkluderande projektsupport Bilaga 9. Urvalskriterier ver. 2

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

Nr i FLIT Landsbygdsfonden (EJFLU)

0 Nej

3

Projektet innebär ett initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 

5
Projektet innebär flera initiativ som ökar delaktighet och inkludering i 

samhället 
0 Nej

3 Projektet bidrar till innovativa lösningar

5 Projektet bidrar till innovativa lösningar och nyskapade arbetstillfällen

0 Nej

3 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare

5 Projektet bidrar till att skapa nya mötesplatser för aktörer och invånare samt 

bidrar till nyskapade arbetstillfällen
0 Nej

3 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv

5 Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, kultur- och friluftsliv och till 

nyskapade arbetstillfällen

Regionalfonden (ERUF)

0 Nej

3 Projektet bidrar till nya SMF* inom lokal service

5 Projektet bidrar till anställningar i  SMF inom lokal service 

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

Urvalskriterium inom berörd fond måste uppfyllas

210

0

Projektet kompetensutvecklar sysselsatta för att 

stärka deras ställning på arbetsmarknaden.

20

25 0

6

7

8

9

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

Summering insatsområdet 1.2 Lokal mat

Generellt urvalskriterium för insatsområdet

Projektet bidrar till  förutsättningar för ökat antal 

helårsboende

5

Summering generella urvalskriterier

Total poäng

75

135

Projektet bidrar till att öka tillgången till natur-, 

kultur- och friluftsliv

10 00

10 0

0

Projektet bidrar till stärkt entreprenörskap, 

innovationer och företagande inom lokal service

Projektet bidrar till stärkt anställningsbarhet för 

individer långt från arbetsmarknaden

Projektet gynnar tätorter alt. stärker samverkan 

mellan stad och land

Projektet är en innovation för att lösa den 

exkludering som Leaderprogrammets 

adminsitrativa krav leder till.

Projektet bidrar till att öka delaktighet och 

inkludering i samhället

2.1 Lokal service, tillgänglighet och delaktighet

35 0

Projektet bidrar till att skapa nya möteplatser för 

landsbygdens aktörer och invånare. 

10 0

Projektet bidrar till innovativa lösningar på 

gemensamma lokala angelägenheter

0

45 Projektet är till sitt innehåll och syfte inkluderande15 3

3

0

3010

75
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