Kantrin strategia – valintakriteerit
Päivitetty 12.12.217
Valintakriteerit jaetaan kolmeen ryhmään: pakollisiin (ts. hyväksyttävyyskriteereihin
ohjelmatasolta ja lainsäädännöstä, ei listattu tässä), kaikille yhteisiin ja Kantrin tavoitteisiin
perustuviin. Lisäksi voi saada kolme lisäpistettä. Yhteensä voi saada 0 – 33 pistettä.
Valintakriteerit julkaistaan mm. Kantrin strategian liitteenä ja nettisivuilla. Toiminnanjohtajan
esitys ja johtokunnan päätös kriteereistä voidaan antaa tiedoksi hakijalle ja se tallennetaan Hyrräjärjestelmään.

KAIKILLE KANTRIN HANKKEILLE YHTEISET
KRITEERI (TAVOITE)

ARVO

LEADER-periaatteiden mukaisuus
Alueperusteisuus

0-1

Alhaalta-ylös –periaate

0-1

Paikallinen kumppanuus

0-1

Monialaisuus (sektoreiden välisyys)

0-1

Innovatiivisuus

0-1

Alueiden välinen ja/tai kansainvälinen
yhteistyö

0-1

Verkostoituminen

0-1

Kantrin strategian läpileikkaavien periaatteiden mukaisuus
Innovatiivisuus

0-1

Mahdollistavuus

0-1

Kokeilevuus

0-1

Hankehakemuksen laatu ja idean toteutettavuus.
Hakemuksen tulee jokaisesta kohdasta saada vähintään yksi piste, jotta se
voi tulla valituksi.
Kantrin strategian mukaisuus
0=ei lainkaan sovi strategiaan
1=toteuttaa jossain määrin Kantrin strategiaa
2=toteuttaa kohtuullisesti Kantrin strategiaa
3=toteuttaa erinomaisesti Kantrin strategiaa

0–3

Hankehakemuksen laatu
0=hakemuksesta ei selviä laatimisprosessi,
ajatellut toimenpiteet eikä tavoitteet
1 piste kustakin;
laatimisprosessi on osallistava sekä ottaa
huomioon mahdolliset aikaisemmat hankkeet ja
alueen kehittämistavoitteet
Hakemuksesta selviää hyvin hankkeen ajatellut
toimet
Hakemuksesta selviää hyvin hankkeen tavoitteet

0–3

Idean toteutettavuus ja vaikuttavuus
0= Hankeidea ei ole riittävän toteuttamiskelpoinen
1= Hankeidea on välttävän toteuttamiskelpoinen
2= Hankeidea on kohtuullisen
toteuttamiskelpoinen
3= Hankeidea on erittäin toteuttamiskelpoinen

0–3

Resurssien käytön tehokkuus
Tarkastellaan suhteessa muihin vastaaviin
hankkeisiin
0= Hankkeen resurssien (tuen) käyttö on tehotonta
1= Hankkeen resurssien (tuen) käyttö on välttävää
2= Hankkeen resurssien (tuen) käyttö on
tyydyttävää
3= Hankkeen resurssien (tuen) käyttö on erittäin
tehokasta

0–3

Maaseututyypin vaikutus
0= Hanke ei kohdistu lainkaan Kantrin alueen
maaseutualueelle
1= Hanke kohdistuu pääosin kaupunginläheiselle
maaseudulle
2= Hanke kohdistuu pääosin ydinmaaseudulle
3= Hanke kohdistuu pääosin syrjäiselle
maaseudulle

0–3

Kaikille yhteisistä kriteereistä voi saada yhteensä 25 pistettä.

KANTRIN TAVOITTEIDEN MUKAISET
Kantrin määriteltyjen tavoitteiden mukaisuudesta voi saada yhteensä korkeintaan viisi pistettä.
1. Ympäristövastuinen asuminen (20 %)
- rahoitetaan hankkeita, jotka parantavat ympäristön tilaa ja vähentävät sen kuormitusta
- esimerkiksi maankäyttöön tai ympäristöön liittyviä suunnitelmia, siihen liittyvää
tietoisuuden lisäämistä sekä ympäristöön, energiaan ja erityisesti vähähiiliseen
talouteen liittyviä investointeja
Kriteeri (tavoite)

Arvo

Ympäristöä parantavat toimenpiteet

0-1

Vesienhoitotoimenpiteet

0-1

Maakäyttö- tai muut ympäristösuunnitelmat

0-1

Kylien kehittämis- tai
liiketoimintasuunnitelmat

0-1

Ilmastonmuutosta estävät tai siihen
sopeuttavat toimenpiteet

0-1

2. Yhteisöllisyys, osallisuus ja nuoriso (45 %)
- rahoitetaan hankkeita, jotka lisäävät yhteisöllisyyttä ja osallisuutta
- esimerkiksi yhteisön käytössä olevia tiloja tai uusia toimintamuotoja, nuoriin ja/tai
muihin erityisryhmiin kohdistuvia hankkeita, kulttuuria tai kansainvälistymistä
Kriteeri (tavoite)

Arvo

Uudet yhteistoiminnan muodot

0-1

Yhteisölliset kokoontumistilat

0-1

Nuorten ja/tai lasten hankkeet

0-1

Alueiden välinen yhteistyö

0-1

3. Paikallinen yrittäjyys (35 %)
- rahoitetaan hankkeita, joilla edistetään paikallista yritystoimintaa tai siihen liittyvää
osaamista
- erityisesti yrityksiä, jotka edistävät myös TL 1. ja 2. tavoitteita tai yrityksiä, jotka ovat
innovatiivisia
Kriteeri (tavoite)

Arvo

Uuden yrityksen syntyminen

0-1

Olemassa olevan yrityksen toiminnan
kehittäminen

0-1

Uuden työpaikan syntyminen

0-1

Olemassa olevan työpaikan säilyttäminen

0-1

Uusien palvelujen syntyminen

0-1

Yrittäjien uudet yhteistyöverkostot

0-1

LISÄPISTEET
Hakemus voi saada korkeintaan kolme lisäpistettä:
- nuoret ja/tai lapset osallistuvat hankkeen toimintaan tai esimerkiksi perustaa yrityksen
- hankkeessa syntyy maaseudun ja kaupungin vuorovaikutusta
- hankkeessa syntyy kansainvälistä yhteistyötä
- hanke kohdistuu erityisryhmiin kuten ikääntyneisiin tai maahanmuuttajiin
- hanke tukee muuta paikallista tai alueellista kehittämistä
Kantri voi tarvittaessa muuttaa tai lisätä lisäpisteisiin oikeuttavia teemoja tai painotuksia.

