
 
 
Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljöer samt Kulturhistoriskt värdefulla byggnader/Hembygdsgårdar 
 
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. 

+ 25 poäng: Investeringen bidrar till att 
uppfylla åtminstone 1 nationellt miljömål. 
 
 

Investeringar som är positiva ur miljö- och klimatsynpunkt 
prioriteras. 25 poäng ges till investeringar som bidrar till att 
uppfylla åtminstone ett nationellt miljömål. Det är framför allt 
miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap 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 att 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. 
 

 + 50 poäng: Investeringen bidrar tydligt 
till kulturmiljömålen. 

Poängen ges till de investeringar som bidrar till arbetet med att 
nå kulturmiljömålen. Lär mer om kulturmiljömål på 
https://www.raa.se/om-riksantikvarieambetet/det-har-gor-
riksantikvarieambetet/  
 

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. Investeringen bidrar till 
införandet av nya 
produkter, tjänster eller 
arbetsmetoder 
(innovation). 
 
Fråga 2 kan max ge 50 
poäng 
 

 
 

En produkt, tjänst eller arbetsmetod kan i vid bemärkelse 
betraktas som en innovation så länge den inte används i den 
omfattning den borde.  
 
Eftersom syftet med stödet är lokal utveckling ska ansökningar 
som bidrar till att nya aktiviteter och upplevelser skapas, ska 
prioriteras.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 20 poäng: Investeringen/åtgärden har ett 
koncept som är nytt för området.  
 

20 poäng ges om konceptet är nytt för området. Det kan vara 
t.ex. historiska byggnader som inte varit i bruk alls eller att man 
startar upp nya verksamheter som inte tidigare finns i bygden. 
Det kan också vara insatser inom natur- och kulturmiljöer som 
bidrar till att förutsättningarna för t.ex. turism eller 
rekreationsmiljöer förbättras påtagligt i området.  
 

Svara tydligt på frågan ”Utnyttjar din investering ny 
teknik eller nya metoder?”. Beskriv om du anser att 
din investering leder till något nytt koncept eller ny 
verksamhet i bygden.  
 

 40 poäng: Investeringen/åtgärden har 
ett unikt koncept. 
 

40 poäng ges om konceptet är unikt i ett bredare perspektiv. Till 
exempel nya koncept för att använda hembygdsgårdar eller 
natur- eller kulturmiljöer som används i sociala sammanhang.  

Svara tydligt på frågan ”Utnyttjar din investering ny 
teknik eller nya metoder?”. Beskriv om du anser att 
din investering leder till något nytt koncept eller ny 
verksamhet i ett nationellt perspektiv.  
 

 +10 poäng: Investeringen är en del i en 
helhetslösning 
 

10 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?”. 
 

3. Den som söker har 
kunskap, kompetens och 
genomförandekapacitet 
för 
investeringen/åtgärden. 
 

30 poäng: Den som söker stöd har god 
erfarenhet och kunskap som är relevant 
för den sökta investeringen. 
 

30 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”.  



Fråga 3 kan max ge 75 
poäng.  

 
 

 60 poäng: Den som söker stöd har 
mycket god erfarenhet och har visat 
goda resultat från liknande verksamhet 
som är relevant för den sökta 
investeringen. 
 
 
 

60 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”. 
 

 +15 poäng: Investeringen ingår i en 
samverkanslösning 

15 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?”.  
 

4. Det finns ett identifierat 
regionalt behov av 
investeringen. 
 
Fråga 4 kan max ge 200 
poäng. 
 

Söker du stöd inom delåtgärden 
”Kulturhistoriska byggnader - 
Hembygdsgårdar”, se avsnittet 
längre ner  

 

120 poäng: Investeringen förväntas 
gynna hotade arter, naturtyper, 
skyddsvärda träd eller andra prioriterade 
miljöer. 
 

Investeringen görs i en natur- eller kulturmiljö som har särskilt 
höga värden enligt något av följande: 

 Kulturmiljön är utpekad i Länsstyrelsens 
kulturmiljöprogram eller finns med som riksintresse 
för kulturmiljövården. 

 Kulturmiljön består helt eller delvis av en byggnad 
med kulturhistoriska värden.  

 Kulturmiljön bidrar till möjligheten att förstå bygdens 
historia och utveckling. 

 Investeringen förväntas gynna hotade arter, 
naturtyper eller skyddsvärda träd. 

 Investeringen bidrar till att förbättra eller utöka 
biotoper som gynnar den biologiska mångfalden i 
odlingslandskapet. 

 

Bifoga en karta där platsen för åtgärden är utmärkt. 
Ange fastighetsbeteckning. Ange också de natur- och 
kulturvärden som du känner till under frågan: ”Beskriv 
varför du ska genomföra investeringen.” 

 120 poäng: Investeringen leder till ökad 
tillgänglighet.  
 

Insatsen tillgängliggör en natur- eller kulturmiljö. 
En möjlighet skapas att få tillträde till en plats med natur- eller 
kulturvärden som tidigare varit otillgänglig för någon del av 
målgruppen. 
 

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 gynnar 
bygdens attraktionskraft. 
 

Investeringen bidrar till ett variationsrikt landskap med 
välbehållna natur- och kulturmiljöer. 
 
 
 
 

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



                  Version 2021‐03‐12 

    
För kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader: 

120 poäng: Investeringen bidrar till att 
bevara, restaurera eller utveckla 
kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 
 

Investeringen görs i en byggnad som har ett kulturhistoriskt 
värde. Det kulturhistoriska värdet kan utgöras av att det är en 
äldre byggnad med ett oförändrat utseende eller till stor del 
oförändrat utseende, att den bidrar till möjligheten att förstå 
bygdens historia och utveckling eller att byggnaden är unik. 
Det är viktigt att projektet inte minskar byggnadens 
kulturhistoriska värde. 
Restaureringen/ombyggnaden ska utföras på ett sådant sätt att 
byggnadens kulturhistoriska värde bevaras eller förstärks. 
 

Beskriv på vilket sätt byggnaden är kulturhistoriskt 
värdefull och hur investeringen bidrar till att bevara 
och utveckla denna.  Du kan skriva ditt svar under 
frågan: ”Beskriv varför du ska genomföra 
investeringen.”   
 
 

För kulturhistoriskt 
värdefulla byggnader: 

+ 80 poäng: Hembygdsgården ingår i en 
hembygdsförening 
 

Den sökande är medlem i paraplyorganisationen Skånes 
Hembygdsförbund. 
 

Observera att det är viktigt att projektet inte minskar 
byggnadens kulturhistoriska värde. 
Restaureringen/ombyggnaden ska utföras på ett 
sådant sätt att byggnadens kulturhistoriska värde 
bevaras eller förstärks. 
 

5. Investeringen har tydliga 
mål. 
 
 
Fråga 5 kan max ge 50 
poäng.  
 

30 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. 

 50 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?”. 
 


