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Hyväksytty Piällysmies ry:n hallituksen kokouksessa 14.1.2015, asia 12

Paikallisen maaseudun kehittämisstrategian NOKKA NOUSUUN! -hankkeiden valintakriteerit
ohjelmakausi 2014–2020 Enonkoski, Heinävesi ja Savonlinnan maaseutualueet
Hyväksyttävyyskriteerit (kaikkien kohtien on toteuduttava)
Kyllä

Pakolliset

Ei

Hanke täyttää kaikki laillisuuskriteerit: L maaseudun kehittämisen tukemisesta (28/2014), VNa
maaseudun hanketoiminnan tukemisesta (1174/2014) ja VNa maaseudun yritystuesta (80/2015)
Toiminta kohdistuu Piällysmies ry:n toiminta-alueelle
Hanke toteuttaa Piällysmies ry:n NOKKA NOUSUUN -kehittämisstrategiaa
Hakija on oikeustoimikelpoinen yhteisö tai henkilöyritys
Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä
Hankkeen asiapapereita on täydennetty pyynnön mukaisesti
Hanke ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa
Kyseessä ei ole korvausinvestointi
Hankesuunnitelma on toteutuskelpoinen ja perustuu ennalta selvitettyyn tarpeeseen
Hankkeen toteuttajalla on taloudelliset edellytykset hankkeen toteuttamiseksi
Hankkeen toimenpiteitä voidaan pitää kustannustehokkaina suhteessa hankkeen edellyttämiin resursseihin
Hankkeen toteuttajalla on esitettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi riittävää osaamista ja kokemusta
Hankkeen lupa-asiat ovat kunnossa
Hanke täyttää arvioitavan kohdan
Kehittämishankkeiden valintakriteerit
Arvioitava asia
Hanke aktivoi alueen asukkaita kehittämistyöhön
Hanke aktivoi kolmannen sektorin toimijoita kehittämistyöhön
Hanke syventää yhteistyötä eri toimijoiden välillä
Hanke parantaa lähipalveluita
Hanke kehittää kylätoimintaa
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Hanke kehittää maaseudun asukkaiden vapaa-ajanviettomahdollisuuksia

Hanke edistää kyläyhteisön yhteisöllisyyttä
Hanke lisää kylän turvallisuutta asuinympäristönä
Hanke edistää ympäristön hyvinvointia
Hanke edistää ihmisten hyvinvointia
Hanke edistää kestävää kehitystä
Hanke on innovatiivinen (alueelle uusi prosessi, tuote tai palvelu)
Hanke vaatii toteutuakseen merkittävän määrän talkootyötä:
Talkootyön prosenttiosuus vähintään omarahoitusosuudesta
Minimi: 12 pistettä
Yritystukien valintakriteerit
Arvioitava asia
Investointi on yrityksen kehittymisen kannalta välttämätön
Hanke lisää elinkeinorakenteen monipuolisuutta
Hanke huomioi alueen luontaiset vahvuudet ja resurssit
Hanke on innovatiivinen (alueelle uusi prosessi, tuote tai palvelu)
Hanke tukee yrittäjän ammatillista kehitystä
Hanke lisää työpaikkoja
Hanke edistää verkottumista muiden alueen yrittäjien ja toimijoiden kanssa
Minimi: 7 pistettä
Kansainvälisten hankkeiden valintakriteerit
Arvioitava asia
Osapuolilla on yhteinen kieli:
1= yhteinen vieras kieli, 2= osaa hankekumppanin kielen ja 3= sama äidinkieli
Hanke lisää nuorten kansainvälistymistä
Tavoitteena on suunnitelmallinen yhteistyö hankkeen jälkeen
Hankkeen toimijoissa on mukana kyläyhdistyksiä:
1=osatoteuttajina, 2=vain toisella osapuolella ja 3=vastuullinen hakija molemmilla
Hanke on innovatiivinen (alueelle uusi prosessi, tuote tai palvelu)
Hanke vaatii toteutuakseen merkittävän määrän talkootyötä:
Talkootyön prosenttiosuus vähintään omarahoitusosuudesta
Minimi: 7 pistettä
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Hankkeet arvioi ja pisteyttää Piällysmies ry:n hallitus, jossa menettelyssä:




hankeryhmä haastattelee kaikki hakijat
hallituksen jäsenet tekevät pisteytyksen ennen hallituksen kokousta
päätös pisteytyksestä ja puollettavista hankkeista tehdään hallituksen kokouksessa

Valittavaksi/puollettavaksi tulee hanke, jonka osalta:



kaikki pakolliset hyväksyttävyyskriteerit täyttyvät
sen minimipistemäärä täyttyy

Mikäli myöntövaltuus ei riitä kaikille minimipistemäärän ylittäville, hankkeet rahoitetaan pisteytyksen perusteella saadussa
paremmuusjärjestyksessä.

