
Urvalskriterier för LAG - Fiskeområde Tornedalen Haparanda Skärgård 2020
Denna mall är till för LAG:s bedömning av enskilda projektansökningar och ska sparas som underlag till prioriteringsbeslutet för varje enskild ansökan. 

Varje ansökan bedöms endast inom ett av insatsområdena

Insatsområde 1: Samverkan och kommunikation - Fond: EHFF
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning LAG:s MotiveringPoäng efter viktning

Projektplanen är tydlig och väl genomarbetad 5 p Projektet har en tydlig plan, med adekvata aktiviteter för att nå uppsatta 

mål utifrån identifierade och väl beskrivna behov. En tydlig 

rollfördelningmellan projektets olika aktörer.                                                                                              

3 p Projektet uppfyller grundkrav och bedöms ha kompetens för 

genomförande

10

0

Projektet bidrar till en samverkansplattform som 

bygger på lokal förvaltning och en samsyn om vikten av 

en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling 

av områdets resurser samt samverkan över länder- och 

sektorsgränser.

5p Projektet uppfylller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                            

3p Projektet upfyller minst 3 kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1p Projektet uppfyller minst 1 kriterium 30

0

Projektet bidrar till att öka kunskapen om områdets 

ekosystem, ett hållbart förhållningssätt och stärker 

samarbetet mellan forskning och företagande som 

genererar nya områden för utveckling av resurserna.  

5p Projektet uppfylller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3p Projektet upfyller minst 1 kriterium.                                         

10

0

Projektet bidrar till att området är en känd destination 

med ett varierat utbud av produkter med bas i 

fiskeområdets resurser.

Projektet bidrar till att göra området till en känd destination.                                                                                                             

5p Ja                                                                                                                                    

0p Nej                                                                
20

0

Projektet bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i 

befintliga och skapar nya möjligheter för 

nyföretagande.   

5p Projektet bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i området.                                                                                                     

2p Projektet bidrar till nya möjligheter för nyföretagande. 
10

Projektet bidrar till en ökad medverkan av nysvenskar 

och ungdomar samt bidrar till jämställdhet mellan 

könen. 

5 p Projektet bidrar till samtliga kriterier.                                                        3p 

Projektet uppfyller minst 2 kriterier.                                                           1p 

Projektet uppfyller minst 1 kriterium.                20

0

Avslagsnivå: 200
 Viktningen 

summeras 

till 100 Summa: 0



Insatsområde 2: Hållbar användning och utveckling av resursen - Fond: EHFF

Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning LAG:s MotiveringPoäng efter viktning

Projektplanen är tydlig och väl genomarbetad 5 p Projektet har en tydlig plan, med adekvata aktiviteter för att nå uppsatta 

mål utifrån identifierade och väl beskrivna behov. En tydlig rollfördelning 

mellan projektets olika aktörer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 p Projektet uppfyller grundkrav och bedöms ha kompetens för 

genomförande

10

0

Projektet bidrar till en samverkansplattform som 

bygger på lokal förvaltning och en samsyn om vikten av 

en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling 

av områdets resurser samt samverkan över länder- och 

sektorsgränser

5p Projektet uppfylller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3p Projektet upfyller minst 3 kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

1p Projektet uppfyller minst 1 kriterium
30

0

Projektet bidrar till att öka kunskapen om områdets 

ekosystem, ett hållbart förhållningssätt och stärker 

samarbetet mellan forskning och företagande som 

genererar nya områden för utveckling av resurserna.

5p Projektet uppfyller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2p Projektet uppfyller minst 2 kriterier.                                                                              

1p Projektet uppfyller minst 1 kriterium.                                                                                                           

40

0

Projektet bidrar till att området är en känd destination 

med ett varierat utbud av produkter med bas i 

fiskeområdets resurser.

Projektet bidrar till att göra området till en känd destination.                                                                                                  

5 poäng, Ja.                                                                                                                      

0 poäng, Nej                                                                   

10

0

Projektet bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i 

befintliga och nya företag samt bidrar till integration 

och jämställdhet.  

5p Projektet bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i området.                                                                                                                                                                                                                                            

2p Projektet uppfyller minst 1 kriterium. 

10

0

 Viktningen 

summeras 

till 100 Summa: 0

Avslagsnivå: 200



Insatsområde 3: Utveckling av nya ekonomiskt,ekologiskt och socialt hållbara varor 

och tjänster samt ny kompetens med vattenområdets resurser som bas

Fond:EHFF
Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning LAG:s MotiveringPoäng efter viktning

Projektplanen är tydlig och väl genomarbetad 5 p Projektet har en tydlig plan, med adekvata aktiviteter för att nå uppsatta 

mål utifrån identifierade och väl beskrivna behov. En tydlig rollfördelning 

mellan projektets olika aktörer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3 p Projektet uppfyller grundkrav och bedöms ha kompetens för 

genomförande

10

0

Projektet bidrar till en samverkansplattform som 

bygger på lokal förvaltning och en samsyn om vikten av 

en hållbar ekonomisk, social och ekologisk utveckling 

av områdets resurser samt samverkan över länder- och 

sektorsgränser

5p Projektet uppfylller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3p Projektet upfyller minst 3 kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1p Projektet uppfyller minst 1 kriterium
10

0

Projektet bidrar till att öka kunskapen om områdets 

ekosystem,  har ett hållbart förhållningssätt och stärker 

samarbetet mellan forskning och företagande som 

genererar nya områden för utveckling av resurserna. 

5p Projektet uppfyller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3p Projektet uppfyller minst 2 kriterier.                                                           1p 

Projektet uppfyller minst 1 kriterium                                                                                                  
15

0

Projektet bidrar till att området är en känd destination 

med ett varierat utbud av produkter med bas i 

fiskeområdets resurser.

Projektet bidrar till att göra området till en känd destination.                                                                                                

5 poäng, Ja.                                                                                                                      

0 poäng, Nej                                                                  

20

0

Projektet bidrar till ökad sysselsättning, tillväxt i 

befintliga företag och start av nya företag.   

5p Projektet har bidrar till ökad sysselsättning eller start av nya företag.                                                                                                                                                                                                                                            

2p Projektet bidrar till ökad sysselsättning. 
30

0

Projektet bidrar till integration, medverkan av 

ungdomar och jämställdhet mellan könen. 

5p Projektet uppfyller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3p Projektet uppfyller minst 2 kriterier.                                                           1p 

Projektet uppfyller minst 1 kriterium                                                                                                  

15

0

 Viktningen 

summeras 

till 100 Summa: 0

Avslagsnivå: 200



Insatsområde 4:Utveckling av marknad , information och tillgängliget - Fond: EHFF

Urvalskriterium Poängsättning Poäng Viktning LAG:s MotiveringPoäng efter viktning

Projektplanen är tydlig och väl genomarbetad. 5 p Projektet har en tydlig plan, med adekvata aktiviteter för att nå uppsatta 

mål utifrån identifierade och väl beskrivna behov. En tydlig rollfördelning 

mellan projektets olika aktörer.                                                                                              

3 p Projektet uppfyller grundkrav och bedöms ha kompetens för 

genomförande

10

0

Projektet bidrar till att etablera  en 

samverkansplattform som bygger på lokal förvaltning 

och en samsyn om vikten av en hållbar ekonomisk, 

social och ekologisk utveckling av områdets resurser 

samt samverkan över länder- och sektorsgränser.

5p Projektet uppfylller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

3p Projektet upfyller minst 3 kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

1p Projektet uppfyller minst 1 kriterium

20

0

Projektet bidrar till att öka kunskapen om områdets 

ekosystem, etablerar ett hållbart förhållningssätt och 

stärker samarbetet mellan forskning och företagande 

vilket genererar till nya utvecklingsområden. 

5p Projektet uppfylller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3p Projektet upfyller minst 1 kriterium.                                         

20

0

Projektet bidrar till att området är en känd destination 

med ett varierat utbud av produkter med bas i 

fiskeområdets resurser.

Projektet bidrar till att göra området till en känd destination                                                                                                  

5 poäng, Ja                                                                                                                        

0 poäng, Nej                                                          

40

0

Projektet bidrar till ökad sysselsättning och tillväxt i 

befintliga och nya företag och samt bidrar till 

integartion och jämställdhet.   

5p Projektet uppfylller samtliga kriterier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3p Projektet uppfyller minst 1 kriterium.                                         10

0

 Viktningen 

summeras 

till 100 Summa: 0

Avslagsnivå: 200


