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Hakija
Hankkeen nimi ja numero
Hanketukien hyväksyttävyyskriteerit, joista hankkeiden tulee täyttää kaikki
Hanke on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman mukainen ja toteuttaa sen tavoitteita
Hanke on Varsin Hyvä ry:n paikallisen kehittämisen strategian mukainen ja toteuttaa sen tavoitteita
Hankkeen vaikutukset kohdistuvat Varsin Hyvä ry:n toimialueelle
Hanke on yleishyödyllinen
Hanke lähtee liikkeelle ruohonjuuritason tarpeista
Hanke on realistinen ja toteutettavissa
Hankkeelle on laadittu selkeä hankesuunnitelma
Hakijalla on riittävä osaaminen hankkeen hallinnon järjestämiseksi
Hankkeen toteuttajataho pystyy järjestämään hankkeen yksityisen ja väliaikaisrahoituksen

Kyllä

Hanketukien erityiskriteerit, joista hankkeiden tulee toteuttaa vähintään kolmea

Kyllä

Hanke edistää yhdistysten palvelutoiminnan kehittymistä ja yhteistyötä kuntien kanssa
Hankkeella on pysyviä vaikutuksia
Hanke lisää yhteistyötä ja verkostoja toimialueella
Hankkeella on työllistäviä vaikutuksia
Hankkeella on jatkuvuutta toteutusajan jälkeen
Hanke on kestävän kehityksen mukainen ja sillä on positiivisia ympäristövaikutuksia
Hanke edistää tasa-arvoa
Hanke on innovatiivinen
Hankkeen kustannukset ovat tavoitteisiin nähden kohtuulliset
Kansainvälisiä hankkeita koskevat kriteerit
Hanke hyödyttää paikallista elinkeinoelämää tai asukkaita
Hanke tuo uutta osaamista tai uudenlaisia menetelmiä Varsin Hyvä ry:n toimialueelle
Kv. kumppani on luotettava toimija (Leader-ryhmien puoltavat lausunnot ennen hankkeen aloitusta)
Strategian painopistealueiden toteutuminen hankkeessa
Uudistuva asukas- ja yhdistystoiminta
Kehittyvä paikallistalous luo uusia työpaikkoja
Kulttuurista ja ympäristöstä vetoa ja voimaa
Ekologisuus etusijalla

Kyllä

Kyllä

Läpileikkaavien teemojen toteutuminen hankkeessa, yksi piste kustakin teemasta (lihavoi toteutuvat)
Kyllä
Edistääkö hanke jotain Varsin Hyvä ry:n strategian läpileikkaavaa teemaa?
yhteisöllisyys ja osallisuus, yhteistyö, maaseudun ja kaupungin vuorovaikutus, yhdistystoiminta, lähidemokratia,
hyvinvointi, turvallisuus, elinkeinoelämä, innovaatiot, yrittäjyys, palvelut, kestävä kehitys, biotalous, elintarvikeala,
matkailu, nuoret, paikalliskulttuuri
Yhteensä
TÄYTETÄÄN VAIN YRITYSTUKIHANKKEISSA
Yritystukien hyväksyttävyyskriteerit
Yritys sijaitsee Varsin Hyvän toimialueella tai toiminnan hyöty kohdistuu em. toimialueelle
Yritystuella on työllistävä vaikutus (uuden työpaikan syntyminen tai vanhan säilyminen)
Yrittäjän ammattitaito ja osaaminen on riittävää
Yrityksen taloudellinen tilanne on vakaa
Liiketoimintasuunnitelma on toteuttamiskelpoinen
Yritystukien erityiskriteerit
Yrityksen ja/tai sen palveluiden tai tuotteiden merkitys on paikallisesti merkittävä
Yrityksen tuote, palvelu tai toimintatapa on innovatiivinen
Yritys toimii resurssitehokkaasti/kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti

Kyllä

Kyllä
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