
Kyllä Ei

Palvelujen monipuolistaminen

Innovaatiot käyttöön

   Yhteisöllisen kulttuuritoiminnan vahvistuminen

   Perinteet eläväksi

   Luovaa yritystoimintaa

Viihtyisä ympäristö, kasvava ympäristövastuu

Yrityksen kiinteä toimipiste sijaitsee Oulujärvi Leaderin alueella

Jos yrityksellä ei ole kiinteää toimipistettä (esim. kiertävä palvelu), yrittäjän vakinainen 

asuinpaikka on Oulujärvi Leaderin alueella

Paremmat osallistumismahdollisuudet

Houkuttelevat harrastus- ja virkistysmahdollisuudet

4 b. Yritystukihakemuksen on täytettävä jompikumpi alla olevista kriteereistä:

4 a. Kehittämishankkeiden (ml. kv-hankkeet) on täytettävä vähintään yksi seuraavista:

Hankkeen tarve tai idea on lähtöisin paikallisilta asukkailta tai toimijoilta

Paikalliset tahot ovat mukana hankkeen suunnittelussa tai toteutuksessa

Hankkeesta syntyvät hyödyt kohdistuvat paikallisiin tahoihin

Hankkeen nimi: 

OULUJÄRVI LEADER RY

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT → Pakollisia kaikille hankkeille

1. Hanke toteuttaa jotakin alla olevista strategian neljästä teemasta ja vähintään yhtä

     kyseisen teeman tavoitteista

2. Hankkeen omarahoitus ja välirahoitus on järjestetty tai suunniteltu

3. Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeitä ja suunnitelma on realistinen  

4. Hanke tukee paikallista kehittämistä  

Luontoon pohjautuva elinkeinotoiminta

Ympärivuotista matkailua

Paikallista energiaa

Luontoaarteet monipuolisessa käytössä

Puhdasta turvallista ruokaa

Voimavaroja luovuudesta

Energian ja ympäristön säästäminen

Hoidettu ympäristö, maisemat ja vesistöt

Vetovoimainen asuinympäristö

Sujuva arki elinvoimaisissa yhteisöissä



Hanke edistää tai vahvistaa yhteisöllistä yritystoimintaa (esim. osuuskunnat, kyläyhtiöt tms.)

Perustelut:

Yrittäjä tai hankkeen hakijoina on 18 - 35 -vuotiaita

Yrityksen työntekijöissä tai hankkeen toteuttajissa on 18 - 35-vuotiaita 

7. Hanke liittyy meneillään olevaan teemahakuun

Hanke parantaa yrityksen/yritysten toimintaedellytyksiä

Hankkeen aikana luodaan uusia tai uudenlaisia yhteistyökumppanuuksia

Hankkeessa luodaan eri tahojen yhteisiä ratkaisuja

Hanke edesauttaa yritystä uusien yhteistyösuhteiden tai -muotojen luomisessa

Hankkeeseen sisältyy yritysten välistä yhteistyötä

Hanke sisältää koulutusta tai kokeiluosion

Perustelut:

Perustelut:

Hankkeen toteutukseen on sitoutunut hakijan lisäksi muita tahoja

Hanke lisää eri toimialojen välistä yhteistyötä

2. Hanke kasvattaa osaamista

3. Hanke sisältää uudistumista (innovatiivisuutta)

4. Hankkeella on myönteisiä elinkeinollisia vaikutuksia

5. Hanke vahvistaa yhteisöllisyyttä

6. Hanke vaikuttaa myönteisesti nuorten aikuisten elinoloihin

Hankkeessa siirretään tutkimus- tai muuta uutta tietoa alueelle

Hankkeessa on muita osaamista lisääviä toimenpiteitä (esim. opintomatka, valmennusta, 

oppilaitosyhteistyötä)

Perustelut:

Hanke luo jotakin uutta tai edistää uuden luomista

Hankkeen toteutustavassa on jotakin uutta

Hanke mahdollistaa uusia tuotteita tai palveluja

Hanke käynnistää uudenlaista toimintaa  

Hanke johtaa yritykselle uuden tuotantotavan käyttöönottoon 

Hankkeessa hyödynnetään uutta teknologiaa tai sähköisiä välineitä

Hanke edistää uusien yritysten syntymistä

Perustelut:

Hankkeessa tehdään talkootyötä

Hanke lisää harrastusmahdollisuuksia tai muuta yhteistä toimintaa

Hanke aktivoi uusia ihmisiä tai tahoja mukaan kehittämistoimintaan

Perustelut:

Hankkeessa syntyy uusia ansiomahdollisuuksia

Hankkeella on myönteisiä työllisyysvaikutuksia

Hanke auttaa yritystä/yrityksiä tavoittamaan uusia asiakasryhmiä tai markkina-alueita

1. Hanke lisää yhteistyötä

PistemääräSTRATEGISUUTTA MITTAAVAT KRITEERIT → yhteisiä kaikille hankkeille



0,00

0

0,00

Kustakin lisäarvoa tuovasta kriteeristä voi saada kolme pistettä. Siten yksittäisen hankkeen suurin 

mahdollinen pistemäärä on 34. Hankkeiden rahoitusjärjestys määräytyy pistemäärän mukaisesti.

Koska hankevertailun tarkoitus on valita rahoitettaviksi ne hankkeet, jotka parhaiten toteuttavat Oulujärvi 

Leaderin kehittämisstrategiaa, on hallituksella mahdollisuus asettaa joku tai jotkut hanketyypit etusijalle 

tilanteessa, jossa rahoitusta ei riitä kaikille kriteerit täyttäville hakemuksille. Tämä tarkoittaa esimerkiksi 

sitä, että yritystuet voidaan asettaa kehittämishankkeiden edelle, koska strategialla on elinkeinollinen 

painotus.

HANKKEEN SAAMAT PISTEET YHTEENSÄ

Kehittämis- ja kv -hankkeet: Hanke edistää alueen asukkaiden ja yhdistysten 

kansainvälistymistä

Kansainväliset hankkeet: Hanke edistää alueen yritysten kansainvälistymistä

Kansainväliset hankkeet: Hankkeessa on sekä paikallisia että yhteisiä toimenpiteitä

Yritystukihakemukset: Yritys sijoittuu harvaan asutulle tai ydinmaaseudulle

Yritystukihakemukset: Hanke lisää paikallisten raaka-aineiden jalostusarvoa

Yritystukihakemukset: Hankkeella on myönteinen vaikutus myös muiden yritysten toimintaan 

(esim. tuo asiakkaita alueelle, käyttää muiden palveluja tai tuotteita)

STRATEGISUUTTA MITTAAVAT PISTEET YHTEENSÄ

LISÄARVOA TUOVAT KRITEERIT HANKETYYPEITTÄIN

Kehittämishankkeet: Hakija on EU -tukien hakijana ensikertalainen

Valintakriteeritaulukko täytetään alustavasti toimistolla muun hankevalmistelun yhteydessä. Hallitus 

tarkentaa sitä tarvittaessa kokouksessaan.

Hankkeen on täytettävä kaikki neljä pakollista hyväksyttävyyskriteeriä voidakseen edetä vertailuun. 

Kehittämishankkeet: Hanke edistää yrityskohtaisten tai yritysryhmähankkeiden syntymistä

LISÄARVOKRITEEREISTÄ SAADUT PISTEET YHTEENSÄ

Strategisuutta mittaavien kriteerien pistejakauma on 5 = erinomaisesti, 3 = hyvin, 1 = jonkin verran, 0 = ei 

ollenkaan. Kriteeri 7 antaa lisäpisteen, mikäli Oulujärvi Leaderilla on meneillään teemahaku, johon hakemus 

liittyy. Koska strategialla on elinkeinollinen painotus, painotetaan myös elinkeinollisuutta mittaavasta 

valintakriteeristä saatavia pisteitä käyttämällä kerrointa kaksi. Strategisuutta mittaavien pisteiden 

maksimimäärä on 31.

Pistemäärä

Strategisuutta mittaavista kriteereistä 1 -6 on saatava pisteitä vähintään yhdestä kriteeristä haettavan 

tukisumman ollessa korkeintaan 10.000 euroa ja kahdesta, jos haettava tuki on yli 10.000 euroa, jotta 

hanke voidaan hyväksyä tuettavaksi.


