Stöd till investeringar i infrastruktur för rekreation och turism samt för turistinformation
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 informationen 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 informationen som efterfrågas.
Nationella urvalskriterier
1.
Investeringen bidrar till
att uppfylla nationella
miljö- och klimatmål.

Poängsättning
+ 10 poäng: Investeringen bidrar till att
uppfylla åtminstone 1 nationellt miljömål

Bedömningsgrund
Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt
prioriteras. 20 poäng ges till investeringar som bidrar till att
uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Varje
miljökvalitetsmål beskrivs av de preciseringar som regeringen
beslutade 2012. Preciseringarna finns i sin helhet på
miljömålsportalen, www.miljomal.se.

Tänk på detta!
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.”

+ 20 poäng: Investeringen bidrar tydligt
till kulturmiljömålen

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att
nå kulturmiljömålen. Lär mer om kulturmiljömål på hemsidan.

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.”

+ 20 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.”

Fråga 1 kan max ge 50
poäng.

2.

Investeringen bidrar till
införandet av nya
produkter, tjänster eller
arbetsmetoder
(innovation).

När det gäller innovation kan man se om investeringen avser
nya aktiviteter i området eller ny information om området eller
platsen. Det kan handla om ny kunskap om området eller
platsen. Dessa kan i sin tur vara ett resultat av ny forskning eller
erfarenhet. Bedömningen görs utifrån hur innovativt innehållet i
de nya insatserna är. Bedömning görs också baserat på hur
relevant kunskapen är för målgruppen, dvs. alla som är berörda
eller kan förväntas ha nytta av eller behöva kunskapen.

Fråga 2 kan max ge 75
poäng.

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan betraktas som en
innovation så länge den inte används i den omfattning den
borde i området.

3.

Den som söker har
kunskap, kompetens och
genomförande-kapacitet
för investeringen.

30 poäng: Investeringen har en innovativ
inriktning och behöver spridas mer

Svara tydligt på frågan ”Utnyttjar din investering ny
teknik eller nya metoder?”. Förklara om du anser att
din investering är innovativ på något sätt.

60 poäng: Investeringen har tydlig
innovativ inriktning och är bland de
första inom området

Svara tydligt på frågan ”Utnyttjar din investering ny
teknik eller nya metoder?”. Beskriv om din investering
är bland de första inom området. Bifoga gärna
underlag som styrker detta.

+15 poäng: Investeringen är en del i en
helhetslösning

15 poäng ges om investeringen tillsammans med andra lokala
investeringar går mot samma mål. Det kan vara till exempel
företag som gör paketlösningar tillsammans med andra företag
eller organisationer.

Beskriv om och på vilket sätt din investering förstärker
andra lokala investeringar, initiativ eller aktiviteter. Du
kan skriva ditt svar under frågan ”Är projektet en del
av en gemensam lösning på området till exempel
destinationsutveckling?”.

40 poäng: Den som söker stöd har god
erfarenhet och kunskap

40 poäng ges till den som söker stöd har god erfarenhet och
tidigare resultat från liknande verksamhet, eller kan visa på att
projektet ska genomföras i samarbete med erfaren relevant
aktör eller kan på annat sätt visa att tillräckligt engagemang,
drivkraft och målfokus finns för att väl genomföra projektet.

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”.

80 poäng: Den som söker stöd har
mycket god erfarenhet och har visat
goda resultat från liknande verksamhet.

80 poäng ges till den som söker stöd har mycket god erfarenhet
och har visat goda resultat från liknande verksamhet.

Ange vilken kompetens och vilka erfarenheter som
finns i projektgruppen. 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”.

Fråga 3 kan max ge 100
poäng.

4.

Det finns ett identifierat
regionalt behov av
investeringen.

+20 poäng: Investeringen ingår i en
samverkanslösning

20 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?”.

80 poäng: Investeringen ökar utbudet av
aktiviteter på landsbygden (A).

Insatsen riktar sig till en ny målgrupp, avser en ny fysisk
attraktion eller en ny upplevelse. Insatsen ökar möjligheterna att
utöva friluftsliv och få bättre hälsa.

Beskriv om och på vilket sätt din investering ökar
möjligheterna att utöva friluftsliv. Du kan skriva ditt
svar under frågan: ”Beskriv varför du ska genomföra
investeringen.”

80 poäng: Investeringen leder till ökad
tillgänglighet (B).

Insatsen tillgängliggör landskap som har låg andel
allemansrättslig mark eller naturområde som tidigare varit
otillgängligt för någon del av målgruppen. Insatsen
tillgängliggör del av landsbygden som tidigare varit otillgänglig
pga. otillräcklig information - t ex genom informationstavlor,
vägskyltar.

Beskriv om och på vilket sätt din investering leder till
ökad tillgänglighet. Du kan skriva ditt svar under
frågan: ”Beskriv varför du ska genomföra
investeringen.”

80 poäng: Investeringen utvecklar
bygden som besöksmål (C).

Projektet bidrar till att förlänga turistsäsongen. Insatsen ska
inrikta sig på tiden mellan 15 augusti-31 maj.

Beskriv om och på vilket sätt din investering bidrar till
att förlänga turistsäsongen. Du kan skriva ditt svar
under frågan: ”Beskriv varför du ska genomföra
investeringen.”

+40 poäng: Kraven är uppfyllda för minst
två av alternativen (A), (B), och (C).

För att få denna poäng krävs att poäng kan ges för minst två av
alternativen (A), (B) och (C).

+ 80 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.

45 poäng: Den som söker stöd har en
relevant målbeskrivning där tydliga mål
med investeringen finns angivna.

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i
linje med dess syfte, innehåll och upplägg. Kostnad, mål och
innehåll (verksamhet) måste hänga ihop.

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.

Fråga 4 kan max ge 200
poäng.

5.

Investeringen har tydliga
mål.

Fråga 5 kan max ge 75
poäng.

75 poäng: Sökande som utöver en
relevant målbeskrivning och tydliga mål
också har effektmål beskrivna.

De mål som finns formulerade för investeringen måste vara i
linje med dess syfte, innehåll och upplägg. Kostnad, mål och
innehåll (verksamhet) måste hänga ihop.

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?”.
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