
  

Riktlinjer för landsbygdsmedel 2023-2027
Bedömning av projektet:                                                                  

Bedömning av:

Ansökningsomgång 1

Ansök senast 31 mars 2023.

Beslut tas vid landsbygdsrådet i april.

Ansökningsomgång 2

Ansök senast 30 september 2023.

Beslut tas vid landsbygdsrådet i oktober.

Beslut kan ej överklagas.

Projekten ska starta under samma år som de beviljats.                         

                                                                           

Bedömningsgrund: Ansökan innehåller en rimlig budget.                                                                                   

Rimlig budget: Storleken på det sökta stödet är rimligt i 

relation till de målvärden som projeket siktar på att uppnå. 

Beredningsgruppen och landsbygdsrådet bedömer, med sin 

samlade kompetens och erfarenhet, om budgeten är rimlig. 

Kompletteringar kring underlag till budget kan tillkomma. 

Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning Motivering

Poäng 

efter 

viktning

5 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret plan som väl visar hur projektet 

kommer att genomföras samt har en tydlig koppling till båda utvecklingsområdena.

3 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav, till viss del beskriver hur 

projektet kommer att genomföras samt har en koppling till båda 

utvecklingsområdena.

1 poäng: Projektet har en plan som uppfyller grundkrav och till viss del beskriver 

hur projektet kommer att genomföras.

5 poäng: Projektet skapar minst två helårsarbetskrafter per 1 miljon kronor i 

projektbudget.

3 poäng: Projektet skapar minst en helårsarbetskraft per 1 miljon kronor i 

projektbudget.

1 poäng: Projektet har en trovärdig och realistisk plan på hur det kommer att skapa 

sysselsättning.

0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar information för kriteriet.

Projektplanen är tydlig och väl genomarbetad 5

Projektet bidrar till ökad sysselsättning 5

Projekt prioriteras efter poäng som beskrivs i urvalskriterium.                    

Maxpoäng 500 samt avslagsnivå 150.



 

5 poäng: Ja, det framkommer tydligt hur projektets resultat är hållbart och en 

långsiktigt plan finns även efter projektavslut.

3 poäng: Det framkommer delvis.

1 poäng: Det framkommer endast svagt.

5 poäng: Projektet inriktas främst på attitydförändrande insatser.

3 poäng: Projektet inriktas främst på att skapa/utveckla produkter, tjänster 

och/eller besöksanledningar.

1 poäng: Projektet fokuserar främst på att skapa nya 

nätverk/samarbetskonstellationer.

0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar information för kriteriet.

5 poäng: Ja, på ett mycket tydligt och konkret sätt.

3 poäng: Ja, det framgår delvis.

1 poäng: Ja, men det beskrivs inte så tydligt.

0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar information för kriteriet.

5 poäng: Projektet ökar antalet unga engagerade i föreningslivet och/eller arbetar 

för jämställdhet och mångfald i föreningslivets styrelser etc.

3 poäng: Projektet skapar nya eller utvecklar befintliga fritids- och kulturaktiviteter.

1 poäng: Projektet skapar nya eller utvecklar befintliga besöksanledningar.

0 poäng: Ansökan har ingen relevans eller saknar information för kriteriet

5 poäng: Ja

0 poäng: Nej

Viktningen 

summeras 

till 100

SUMMA:

Projektplanen visar på ett långsiktigt och hållbart resultat

Projektet stärker nya former avsamverkan mellan företag 

och/eller föreningar

10

Projektet bidrar till ett livskraftigt föreningsliv 25

15

20
Projektet bidrar till ett förbättrat entreprenörsklimat och/eller 

skapar förutsättningar för entreprenörskap

Genom projektet skapas ökad delaktighet och inkludering i 

lokalsamhället
20


