VALINTAKRITEERIT
Hanke on toteutettavissa ja kustannustehokas
Hanke on selkeä ja johdonmukainen ja siinä on määritelty kohderyhmät ja tavoitteet
Hanke on ko. rahaston lainsäädännön mukainen
Yli 20 000 € kokoisen yleisen kehittämis- tai investointihankkeen edellytys on, että hanke saa vähintään 3 pistettä yhdestä
painopisteestä ja vähintään 3 pistettä keinoista yhteensä. 20 000 € tai sitä pienemmän yleisen kehittämis- tai investointihankkeen
edellytys on, että hanke saa vähintään 2 pistettä yhdestä painopisteestä ja vähintään 2 pistettä keinoista yhteensä. Yritystuen
edellytys on, että hanke saa vähintään 3 pistettä yhdestä painopisteestä. Yritystuen ei tarvitse saada pisteitä keinoista. Yrityksen
investoinnin toteutettavuusselvityksen edellys on, että hanke saa vähintään yhden pisteen painopisteistä.
Toteutettavuusselvityksen ei tarvitse saada pisteitä keinoista.
HAKEMUSTYYPPI

nro, yrityksen
nimi

YRITYSTUKI, TOIMIALA
PAINOPISTEET
Saamelainen paikallinen

Hanke edistää

kehittäminen

saamenkielisten palveluiden kehittämistä

0

saamelaiskulttuurin säilyttämistä ja kehittämistä

0

saamenkielisiin palveluihin pohjautuvien työpaikkojen syntymistä

0

Saamelaista paikallista kehittämistä (pisteet yhteensä)

0

Palvelut ja infra

Yrittäjyys ja paikalliset
elinkeinot

Nuoret

Painopisteet yhteensä

Hanke edistää
palvelujen uudistamista tai uusien palvelujen syntymistä

0

palveluyrittäjyyden tai palveluosaamisen kehittämistä

0

joustavien työn tekemisen muotojen kehittämistä

0

palveluteknologian käyttöönottoa ja tieto- ja viestintätekniikan osaamista

0

kyläverkkojen rakentamista

0

hyvinvointia ja alueen viihtyvyyttä tukevan infran kehittämistä

0

yhteisöllistä maiseman tai ympäristön hoitoa tai kylien ympäristöystävällisiä energiaratkaisuja

0

kylien rakennuspaikkojen, tilojen tai asuntojen saantia

0

Kylissä asumista ja palvelujen ja infran kehittämistä (pisteet yhteensä)

0

Hanke edistää
yritysten yhteistyöverkostojen syntymistä tai kehittämistä

0

ideasta innovaatioksi -polkujen kehittämistä tai innovatiivista yrittämistä

0

osaavan työvoiman rekrytointia tai yrittäjien houkuttelua alueelle

0

osuustoiminnallista tai yhteiskunnallista yrittäjyyttä

0

asiantuntijapalveluiden käyttöä

0

pysyvien työpaikkojen syntymistä

0

paikallista palvelutarjontaa yrityksille

0

paikallisen biotalouden kehittämistä

0

matkailun ja elämysten kehittämistä

0

luovien alojen yrittäjyyttä

0

Paikallisten elinkeinojen vahvistumista ja yrittäjyyttä

0

Hanke edistää
0

lasten tai nuorten kotiseutuidentiteetin vahvistumista tai positiivisia kokemuksia alueelta
lasten tai nuorten osallisuutta

0

lasten tai nuorten yrittäjyyskasvatusta

0

lasten tai nuorten harrastusmahdollisuuksien kehittämistä ja viihtyvyyttä kotiseudulla

0

nuorten harjoittelumahdollisuuksia tai työllistymistä kylissä

0

Nuorten osallisuutta ja viihtyvyyttä kotiseudulla
PAINOPISTEET YHTEENSÄ

0
0

kokeilujen ja ideoiden syntymistä

0

innovaatioiden tunnistamista ja jalostamista

0

yhteisöllisiä työskentelytiloja

0

alueen osaamispääoman vahvistumista

0

luovan työn ja etätyön infrastruktuurin kehittämistä

0

Luovaa ja innovatiivista toimintakulttuuria tai uuden työn kulttuuria

0

KEINOT
Kokeiluja ja rohkeutta

Yhteisöllisyys ja innostus

Kansainvälisyys ja verkostot

Osaaminen ja oppiminen

Hanke edistää
kylien ja järjestöjen suunnitelmallista kehittämistyötä tai kylien liiketoiminnan kehittämistä

0

kylätalojen toiminnan monipuolisuutta

0

vapaaehtoistoiminnan kehittämistä

0

loma-asukkaiden, uusien asukkaiden tai nuorten mukaan saamista kehittämistoimintaan

0

yrittämisen vastuun ja resurssien jakamista yhteisöllisen yrittämisen keinoin

0

yrittäjien ja elinkeinoelämän me-hengen vahvistumista

0

Innostavaa yhteisöllistä kehittämistä

0

Hanke edistää
yritysten kansainvälisyyttä tai siihen liittyvää osaamista

0

eri toimijoiden välistä yhteistyötä ja verkostoitumista

0

yritysten tai alueen asukkaiden rajaseutuyhteistyötä

0

nuorten kansainvälistymistä

0

Verkostotoimintaa ja kansainvälisyyttä

0

Hanke edistää
hanke- tai kehittäjäosaamista

0

yrittäjyys- tai innovaatio-osaamista

0

nuorten paikallisen kehittämisen tuntemusta

0

yrittäjien mentorointi tai vertaistukitoiminnan kehittämistä tai hyvien käytäntöjen levittämistä

0

verkko- ja someosaamista
Osaamisen vahvistumista

0
0

Keinot yhteensä

0

Vuosittainen painopiste ja teemahaku

0

Pisteet strategianmukaisuudesta yhteensä

0

Uusi hakija, joka ei aiemmin ole hakenut tukea

0

Nuori hakija, alle 36 -vuotias

0

