
OULUJÄRVI LEADER RY

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT → Pakollisia kaikille tuettaville toimenpiteille Kyllä Ei

1. Omarahoitus ja välirahoitus on järjestetty tai suunniteltu

2. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeitä ja suunnitelma on realistinen  

3. Investointi hankitaan ja hyödyt kohdistuvat Oulujärvi Leaderin toiminta-alueelle  

VALINTAKRITEERIT JA NIIDEN PISTEYTYS

0 = ei ollenkaan 1 = jonkin verran 3 = hyvin 5 = erinomaisesti Pistemäärä

1. Innovatiivisuus: hankinnalla on uutuusarvoa alueella

2. Hankinnan avulla käynnistetään uutta toimintaa

3. Hankinta parantaa yhdistyksen olemassa olevan toiminnan laatua

4. Hankinta parantaa yhteisessä käytössä olevan paikan varustetasoa, turvallisuutta tai 

energiatehokkuutta

5. Hankinnalla edistetään yhdessä tekemistä

6. Hankinnasta hyötyvät muutkin kuin hakijataho

VALINTAKRITEEREISTÄ SAADUT PISTEET YHTEENSÄ

LISÄPISTEKRITEERIT  seitsemän lisäpistettä uudelle hakijalle, kolme nuorten 

aikuisten osallistumisesta Pistemäärä

Hakija ei ole saanut Leader -tukea ohjelmakausilla 2007 - 2013 ja 2014 - 2020

Investoinnin suunnittelussa tai toteutuksessa on mukana 18 - 35 -vuotiaita

TOIMENPITEEN SAAMAT PISTEET YHTEENSÄ

Mikäli hakija on uusi tuenhakija, se saa seitsemän lisäpistettä. Kolme lisäpistettä saa, jos hankinnan 

suunnittelussa tai toteutuksessa on mukana 18 - 35 -vuotiaita nuoria aikuisia. Lisäpisteet mukaan 

luettuina yksittäisen hankkeen suurin mahdollinen pistemäärä on 40 . Tullakseen rahoitettavaksi 

toimenpiteen on saatava vähintään kuusi pistettä varsinaisista valintakriteereistä (lisäpisteet ovat tämän 

tarkastelun ulkopuolella). 

Rahoitettavat toimenpiteet valitaan pistemäärän osoittaman paremmuusjärjestyksen mukaisesti. Listaa 

edetään suurimman pistemäärän saaneesta toimenpiteestä alkaen niin pitkälle kuin käytettävissä oleva 

rahoitus riittää. Mikäli rahoituskehyksen riittävyys tulee vastaan ja jäljellä olevasta tuesta kilpailee kaksi 

tai useampi tasapisteet saanutta hanketta, ratkaisee lisäpisteiden määrä. Jos siitä ei löydy ratkaisua, 

tarkastellaan uutuusarvosta saatuja pisteitä. Mikäli edelleen on tasapistetilanne, tuen saa toimenpide, 

jonka sijaintipaikka on kauimmaisena kuntakeskuksesta. 

0,00

0,00

Hallituksen jäsenet pisteyttävät itsenäisesti kunkin toimenpiteen etukäteen ennen hallituksen kokousta. 

Pisteytyksessä käytetään yllä olevan lomakkeen sähköistä SurveyMonkey -muotoa. Pisteytysten 

yhteenveto  tehdään Leader -toimistolla ja toimenpiteistä tuodaan hallituksen käsittelyyn kooste, jossa 

toimenpidehakemukset on esitetty pistemäärän osoittamassa paremmuusjärjestyksessä.

Toimenpiteen on täytettävä kaikki kolme pakollista hyväksyttävyyskriteeriä voidakseen edetä 

pistemäärien perusteella tehtävään valintaan. 


