
 
 

Stöd till investeringar i småskalig infrastruktur 
 
På varje rad får du en beskrivning av ett urvalskriterium. I sista kolumnen ”Tänk på detta!” har vi sammanfattat det du behöver fundera över när du 
gör din e-ansökan så att du skriver in den information som krävs för att vi ska kunna poängsätta din ansökan. Varje urvalskriterium ska poängsättas. 
Om det står plustecken före poängen betyder det att den poängen kan räknas tillsammans med andra. Om det inte finns något plustecken räknas 
enbart den högsta poängnivån som uppfylls. I e-tjänsten finns det inte alltid frågor som kopplar till varje urvalskriterium. Då kan du bifoga en extra 
bilaga i e-tjänsten där du lägger till den information som efterfrågas.  
 
Nationella urvalskriterier Poängsättning Bedömningsgrund Tänk på detta! 

1. Investeringen bidrar 
till att uppfylla 
nationella miljö- och 
klimatmål. 
 
Fråga 1 kan max ge 
125 poäng. 
 

+ 50 poäng: Investeringen bidrar till att uppfylla 
åtminstone ett nationellt miljömål.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt 
prioriteras. Poängen ges till investeringar som bidrar till att 
uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt 
miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö som kommer vara 
viktigt vid bedömningar av ansökningarna i insatsområdet. 
Men naturligtvis kan även andra miljökvalitetsmål och 
preciseringar komma ifråga. Varje miljökvalitetsmål beskrivs 
av de preciseringar som regeringen beslutade 2012. 
Preciseringarna finns i sin helhet på miljömålsportalen, 
www.miljomal.se.  
 

Beskriv tydligt om och hur du anser att din investering 
bidrar till att uppfylla något miljökvalitetsmål. Ange 
vilket/vilka miljömål som din investering gynnar. Du 
kan skriva ditt svar under frågan: ”Beskriv varför du 
ska genomföra investeringen.”  

 + 25 poäng: Investeringen har en energieffektiv 
lösning.  
 

Eftersom energieffektivisering är viktigt får de ansökningar 
som bidrar till energieffektiv drift extra poäng. 
 

Svara tydligt på frågan: ”Kommer investeringen att 
leda till all verksamheten blir mer energieffektiv?” 
Ange om och hur din energianvändning förändras i 
och med investeringen. Du måste tydligt beskriva i 
din ansökan hur du energieffektiviserar. 
 

 + 25 poäng: Investeringen bidrar tydligt till 
kulturmiljömålen. 
 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med 
att nå kulturmiljömålen. Lär mer om kulturmiljömål på 
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/kultur/mal-for-
kultur/ 
 
 

Beskriv tydligt om och hur du anser att din investering 
bidrar till att uppfylla något kulturmiljömål. Ange 
vilket/vilka kulturmiljömål som din investering gynnar. 
Du kan skriva ditt svar under frågan: ”Beskriv varför 
du ska genomföra investeringen.”   



 + 25 poäng: Investeringen bidrar tydligt till 
målen för friluftspolitiken. 
 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till målet för 
friluftslivspolitiken. Läs mer om mål för friluftsliv på 
http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/ 
 

Beskriv tydligt om och hur du anser att din investering 
bidrar till att uppfylla något mål för friluftspolitiken 
Ange vilket/vilka mål som din investering gynnar. Du 
kan skriva ditt svar under frågan: ”Beskriv varför du 
ska genomföra investeringen.”   
 

2. Den som söker har 
kunskap, kompetens 
och genomförande-
kapacitet för 
investeringen. 
 
Fråga 2 kan max ge 
150 poäng. 

+30 poäng: Lämplig kompetens finns inom 
organisationen för det område investeringen 
avser. 
 
 
 
 
 
 

Poäng ges när det finns yrkeserfarenhet inom organisationen 
som gäller för den investering som organisationen ska göra. 
Om företaget saknar kompetens är risken stor att 
investeringen inte kommer att ge förväntat resultat. 
 
 
 

Ange vilken kompetens och vilka erfarenheter som 
finns i projektgruppen inom det område som insatsen 
avser. Det gör du i frågorna som behandlar 
utbildning och erfarenhet. Fyll också i utförliga och 
relevanta uppgifter under ”Projektorganisation”.  
 

 +60 poäng: Tillräcklig, egen eller köpt 
kompetens för att genomföra investeringen. 
 

Poäng ges om den som söker stöd kan visa att han eller hon 
har tillräcklig kompetens för att kunna genomföra och 
planera för investeringen. Det kan vara så att den som söker 
har kompetens, antingen själv eller via en anställd, eller 
inköpt. Investeringar kan ge påfrestningar på verksamheten, 
därför är det viktigt att den som söker har kapacitet att 
genomföra investeringen 
 

Ange vilken kompetens och vilka erfarenheter som 
finns i projektgruppen, alternativt hos anlitad aktör. 
Det gäller både kompetens i att driva projekt och 
kompetens inom det område som insatsen avser. Det 
gör du i frågorna som behandlar utbildning och 
erfarenhet. Fyll också i utförliga och relevanta 
uppgifter under ”Projektorganisation”.  
 

 +30 poäng: Organisatören har en tydlig och 
relevant målbild. 
 

Poäng ges om organisationen har en tydlig och relevant 
målbild på både kort och lång sikt. Målbilden ska ge underlag 
för din bedömning om investeringen kommer att bli 
genomförd på ett framgångsrikt sätt och också ge önskat 
resultat. Organisationens kvaliteter och drivkrafter har här stor 
betydelse. 
 

Beskriv tydligt vilka mål som finns med investeringen 
och vad den ska bidra med under frågan ”Ange 
mätbara mål som ni vill att projektet ska bidra till på 
längre sikt.” Det är bra om målen är mätbara och 
tidsatta. Beskriv också vilka långsiktiga mål som finns 
med investeringen i ett större sammanhang under 
frågan ”Vad händer efter projektet?”. 
 

 +30 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning. 
 

Poäng ges om man i projektet samarbetar med andra 
företag, ingår i ett nätverk eller verkar 
organisationsöverskridande. Samverkan kan bland annat leda 
till mindre riskexponering och bättre marknadsanpassningar. 
Det kan också innebära bättre lösningar på kapitalförsörjning. 
 
 
 

Ange om din organisation samarbetar eller kommer 
att samarbeta med andra aktörer under projektet. 
Skriv svaret under frågan ”Kommer du att samarbeta 
med något annat företag, nätverk eller organisation i 
samband med din investering?”.  
 



3. Det finns ett 
identifierat regionalt 
behov av 
investeringen 
 
Fråga 3 kan max ge 
225 poäng. 

135 poäng: Investeringen bidrar till ökad 
trygghet. 

Investeringen bidrar till ökad framkomlighet t ex broar, 
trappor, belysning, gångvägar.  

Beskriv tydligt om och hur du anser att din investering 
bidrar till ökad framkomlighet för de boende och 
andra som rör sig i området. Du kan skriva ditt svar 
under frågan: ”Beskriv varför du ska genomföra 
investeringen.” 
 

 +90 poäng: Investeringen har minst 35 procent 
i övrigt offentligt stöd. 
 

Investeringen har offentlig medfinansiering med minst 35 %. 
 

Bifoga underlag i form av beslut eller likvärdigt 
dokument som visar medfinansieringen. 
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