
8. Toimenpiteiden valintakriteerit 

 

Kaikkien rahoitettavien toimenpiteiden tulee täyttää maaseudun kehittämiseen liittyvät lait 

ja asetukset. Jotta hankkeelle voidaan myöntää rahoitus, tulee sen saada vähintään 3 

pistettä. 

 

Hyväksyttävyyskriteerit (jokaisen rahoitettavan toimenpiteen tulee täyttää 

hyväksyttävyyskriteerit) 

Kyllä / ei 

 

 Toimenpide liittyy nuorten harrastuksiin tai vapaa-ajan toimintaan 

 Toimenpide on kustannustehokas 

 Hakemukseen on liitetty tarvittavat luvat* 

 Hakija on osoittanut taloudellisen asemansa olevan kunnossa 

 Hakijalla on esittää riittävä omarahoitus hankkeelle 

 Tarve hankkeelle on selkeästi perusteltu 

 Hakijalla on riittävä osaaminen toimenpiteen toteuttamiseen 

 Hanke on lainsäädännön ja maaseutuohjelman mukainen 

 

 

Valintakriteerit, toimenpiteiden pisteytys 

 

Toimenpiteen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Tuettavan toimenpiteen sijainti Peräpohjolan kehitys 
ry:n strategian mukaisella toiminta-alueella 

 0 Toimenpide toteutetaan kuntakeskuksessa / kirkonkylällä 

 1 Toimenpide toteutetaan 10 – 20 km päässä kirkonkylästä 

 2 Toimenpide toteutetaan yli 20 km kirkonkylästä sijaitsevassa 
kylässä 

 3 Toimenpide toteutetaan kylässä, jossa ei ole toimivaa 
kyläkoulua ja joka sijaitsee yli 20 km päässä kirkonkylästä. 

 

 

Toimenpiteen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Tuettavan toimenpiteen kohderyhmä 

 0 Kohderyhmää ei ole erikseen määritelty 

 1 Toimenpide hyödyttää vain osittain alueen nuoria 

 3 Toimenpide kohdistuu lasten ja nuorten 
harrastusmahdollisuuksiin ja vapaa-ajan toimintaan 

 

  



 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Nuorten osallistuminen hankkeen suunnitteluun ja 
toteutukseen 

 0 Hankesuunnitelmasta ei käy ilmi, että nuoret ovat osallistuneet 
toimenpiteen suunnitteluun. Suunnitelma ei sisällä nuorten 
talkootyötä. 

 1 Nuorten osallistuminen toimenpiteen suunnitteluun on selvitetty 
hankehakemuksessa. Toimenpide ei sisällä nuorten tekemää 
talkoota. 

 3 Hakemuksessa on selvitetty, miten nuoret ovat osallistuneet 
toimenpiteen suunnitteluun. Lisäksi toimenpide sisältää 15 – 20 
vuotiaiden tekemää talkootyötä. 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Toimenpiteen merkitys kylän palveluihin 

 0 Toimenpiteen merkitystä kylän palveluiden parantumiseen ei ole 
kuvattu suunnitelmassa 

 1 Toimenpide täydentää kylän olemassa olevia palveluita, joita 
nuoret voivat käyttää 

 3 Toimenpide luo kokonaan uusia toimintamahdollisuuksia kylän 
nuorille.  

 

 

Hankkeen 
saamat 
pisteet 

Pisteytys Toimenpiteen merkitys hakijalle 

 0 Toimenpiteen hakija on julkisoikeudellinen toimija 

 1 Hakija on hakenut ja saanut jo aiemmin rahoitusta Peräpohjolan 
Leaderiltä. 

 3 Hakija on yleishyödyllinen yhdistys, seura tai järjestö joka ei ole 
aiemmin hakenut tukea Peräpohjolan Leaderiltä. 

 

 


