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Inledning
I denna bilaga beskrivs LAG:s system för granskning av inkomna ansökningar. Här beskrivs
också efter vilka kriterier och poängsystem som de ska bedömas.
Absoluta villkor och horisontella mål granskas först. Om dessa uppfylls går ansökan vidare
till poängbedömning utefter urvalskriterier.
De projektansökningar som kommer in bedöms utifrån urvalskriterier som gäller för alla och
ett specifikt urvalskriterium som väljs beroende på vilken insatsområde och vilken fond som
ansökan berör. I avsnitt 7 i utvecklingsstrategin beskrivs insatsområden och fonder.
I LAG:s bedömning tilldelas varje urvalskriterium 0-5 poäng och poängen multipliceras med
kriteriets vikt. Viktningen för kriterierna summerar till 100, vilket betyder att ansökan kan få
maximalt 500 poäng. För att få bifall på ansökan krävs 300 poäng samt poäng inom alla
bedömningspunkterna. Projekt under 300 poäng skall avslås.

Absoluta villkor för ansökningar till LEADER Nordvästra Skåne med Öresund,
samtliga fonder
-

Ansökan faller inom ramen för Leader Nordvästra Skånes med Öresunds strategi

-

Projektet har en tydlig och väl genomarbetad projektplan och budget som ska bifogas
ansökan

-

Leader-metoden måste uppfyllas genom att minst två sektorer samarbetar

-

Projektet måste skilja sig ifrån ansökarens ordinarie verksamhet

-

Projektet ska bidra till något eller några av de insatsområden som anges i avsnitt 7.2

-

Offentlig medfinansiering om 33 procent av ansökt belopp ska finnas om LAG kräver detta.

-

Ideell medfinansiering om 20-30 procent ska finnas om LAG kräver detta.
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Bedömning av horisontella mål för Leader Nordvästra Skåne med Öresund
Enligt Leader Nordvästra Skåne med Öresunds utvecklingsstrategi måste varje
projektansökan beakta de tre horisontella målen samt att minst ett av målen ska vara
prioriterat.

LAGs kriterier för bedömning:
Hållbart
Beaktat:

Prioriterat:

Projektet visar i sin ansökan att de väljer de mest hållbara lösningarna, i ett
socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv, för att uppnå sina mål.
Projektet vill arbeta aktivt med att hitta nya hållbara lösningar i ett socialt,
ekonomiskt och ekologiskt perspektiv och visar det i sin ansökan.

Inkluderande
Beaktat:
Projektet visar i sin ansökan att de har ett inkluderande och jämställt förhållningssätt
och ser människor olikheter som en tillgång.

Prioriterat:

Smarta
Beaktat:
Prioriterat:

Projektet vill arbeta och främja inkludering utifrån människors olika behov
och allas lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett bakgrund
och visar det tydligt i sin ansökan.

Projektet strävar i sin ansökan mot att främja kunskap, innovation eller utbildning.

Projektet vill arbeta aktivt med att stimulera människor att lära, studera och
uppdatera sina färdigheter.

Mall inför bedömning av horisontella mål:
Denna mall ska användas för att tydliggöra LAG:s bedömning av projekten. Ett kryss i rutorna visar
vilket/vilka horisontella mål som är beaktade och vilket/vilka som är prioriterade.

Projekt:

Beaktat

Prioriterat

Hållbara
Inkluderande
Smarta
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LAG:s urvalskriterier, poäng och bedömningsgrunder
Efter nedanstående urvalskriterier och bedömningspunkter väljer LAG ut och bedömer inkomna
projektansökningar. Det finns både generella och specifika urvalskriterier. I LAG:s bedömning tilldelas
varje urvalskriterium poäng och poängen multipliceras med kriteriets vikt. Viktningen för kriterierna
summerar till 100, vilket betyder att projektet som mest kan få 500 poäng. Kravet att få bifall på sin
ansökan är 300 poäng samt poäng inom alla fem bedömningspunkterna. Projekt under 300 poäng
skall avslås.

Generella urvalskriterier – gäller för alla ansökningar
Urvalskriterier

Poängsättning

Förankringen av
projektansökan är stark
och bidrar till strategins
mål

3 poäng: Projektet har en målinriktad och
konkret plan som grundar sig på ett identifierat
behov och det framgår tydligt av ansökan att
den lokala förankringen i området eller bygden
är hög. (Med tydligt menas t ex att skriftliga
medgivanden ifrån de som vill driva och
genomföra projektet.)
1 poäng: Det framgår av ansökan att en viss
förankring finns i bygden. (Med viss förankring
menas namn på de som vill driva projektet.)
+1 poäng: Alla sektorerna, ideell, privat och
offentlig, är aktiva i projektets genomförande.
(Resurser tillförs ifrån alla sektorer)
+1 poäng: Projektet bidrar till målen i fler
insatsområden än ett.
3 poäng: Ansökan har en tydlig, konkret och
trovärdig plan som beskriver hur projektet
kommer att genomföras.(Projektplan och
budget är tydligt kopplade och det framgår
vem som har ansvar för vad)
1 poäng: Ansökan innehåller en övergripande
beskrivning över hur projektet kommer att
genomföras. (I projektplanen framgår det hur
projektet kommer att genomföras)
+2 poäng: Projektägaren erfarenheter av att
genomföra och slutföra projekt. (Någon typ av
dokumentation skall biläggas och redovisas
ansökan)
5 poäng: I ansökan finns en konkret och tydlig
plan som visar hur projektet övergår i ordinarie
verksamhet efter projekttidens slut. (Ansökan
innehåller en tydlig och gärna skriftlig
försäkran om att projektet kan drivas vidare)
3 poäng: Det finns en plan som i huvuddrag
visar hur projektet övergår i ordinarie
verksamhet. (Det finns en idé som är trovärdig
om att projektet kan leva vidare)
1 poäng: I ansökan finns en tanke om hur
övergång skulle kunna ske till ordinarie
verksamhet. (Det finns en realistisk önskan att
projektet kan leva vidare)

Projektet har en hög
genomförandekapacitet

Det finns goda
förutsättningar att klara
övergången till
ordinarie verksamhet

Viktning

Poäng

15*5

75

15*5

75

20*5

100

LAG:s
motivering

Totalt 250
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Specifika urvalskriterer för ansökningar om projekt inom Landsbygdsfonden
Insatsområde 1: Kreativt lärande – uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
kunskapsbyggande och
nya nätverk mellan
människor, nya idéer,
tjänster eller projekt.

3 poäng: Projektet leder till kunskapsbyggande
mellan människor och nya nätverk. (Projektet
visar i ansökan med hjälp av budget och
ansvarsfördelning att målen sannolikt kommer
att uppfyllas.)
2 poäng: Projektet leder till nya idéer, tjänster,
produkter eller projekt. (Projektet visar i
ansökan att målsättningen är att skapa nya
idéer, tjänster, produkter eller projekt.)
1 poäng: Projektet leder i viss mån till
kunskapsbyggande och lärande mellan
människor. (Projektets målsättning är att
kunskapsbyggande och lärande är i fokus)
+1 poäng: Projektet är sektorsövergripande
(Genomarbetad plan med skriftliga
medgivanden om medverkan i projektet)
+1 poäng: Projektet leder till nya innovativa
idéer (Projektidéen har inte tidigare provats i
området och projektidén är nytänkande)

Viktning
50*5

Poäng

LAG:s
motivering

250

Insatsområde 2: Smart resursförsörjning – Omställning till hållbara, gröna metoder, produkter
och livsmönster
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
omställning till hållbara,
gröna metoder,
produkter och
livsmönster

3 poäng: Projektet leder till metoder som ger
nya lösningar till ett ekologiskt och hållbart
kretslopp eller till metoder och nya lösningar
som leder till förnybar energi och
energieffektivisering. (Projektet visar i ansökan
med hjälp av budget och ansvarsfördelning att
målen sannolikt kommer att uppfyllas.)
2 poäng: Projektet leder till att skapa
förrutsättningar som leder till metoder som ger
nya lösningar till ett ekologiskt och hållbart
kretslopp eller förrutsättningar som leder till
metoder som ger nya lösningar förnybar energi
och energieffektivisering. (Projektet visar i
ansökan med hjälp av en tydlig beskrivning av
idéen att målen sannolikt kommer att uppfyllas.)
1 poäng: Projektet leder i viss mån till metoder
som ger nya lösningar till ett ekologiskt och
hållbart kretslopp eller till metoder och nya
lösningar som leder till förnybar energi och
energieffektivisering. (Projektet visar i ansökan
att det finns en önskan om att idéen ska leda att
målen uppfylls)
+1 poäng: Projektet leder till lösningar som leder
till miljömässigt hållbara transporter (Projektet
visar i ansökan med hjälp av budget,
ansvarsfördelning och kontakter med befintliga
transportföretag att målen sannolikt kommer att
uppfyllas.)
+ 1 poäng: Projektet är innovativt (Projektidéen
har inte tidigare provats i området och
projektidén är nytänkande)

Viktning
50*5

Poäng

LAG:s
motivering

250
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Insatsområde 3: Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva
faktorer
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att skapa
ett utbud av attraktiva
faktorer

3 poäng: Projektet leder till att det skapas
attraktiva livsmiljöer i området med hänvisning
till minst två av insatsområdets uppsatta mål
(Projektansökan visar tydligt genom kopplingar
mellan ansökan, budget, ansvarfördelning och
beräkning av tid att målen kan uppfyllas)
+ 1 poäng: Projektet strävar mot fler mål en två
av inom insatsområdet (Projektansökan visar
genom kopplingar mellan ansökan, budget,
ansvarfördelning och beräkning av tid att målen
troligen kan uppnås)
+ 1 poäng: Fler än fem föreningar och/eller
företag står bakom projektansökan (Med
projektplan och skriftliga medgivanden ifrån de
som vill driva projektet visar man hur ansvaret
är fördelat och hur projektet ska genomföras)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Insatsområde 4: Näring och entreprenörer – stötta det lokala näringslivet
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att stötta
det lokala näringslivet

1 poäng: Projektet uppfyller i hög grad ett av
målen för insatsområdet (Projektansökan visar
tydligt genom kopplingar mellan ansökan,
budget, ansvarfördelning och beräkning av tid
att målet kan uppfyllas)
+1 poäng: Projektet leder till att fler
arbetstillfällen skapas (Projektansökan visar
tydligt genom kopplingar mellan ansökan,
budget, ansvarfördelning och beräkning av tid
att fler arbetstillfällen skapas)
+1 poäng: Projektet leder till att fler nätverk
bildas (Projektansökan visar tydligt genom
kopplingar mellan ansökan, budget,
ansvarfördelning och beräkning av tid att fler
nätverk skapas)
+1 poäng: Projektet leder nya affärsmodeller
(Projektansökan visar tydligt genom kopplingar
mellan ansökan, budget, ansvarfördelning och
beräkning av tid att fler affärsmodeller skapas)
+1 poäng: Projektet leder till att det skapas nya
produkter och är innovativt (Projektansökan
visar tydligt genom kopplingar mellan ansökan,
budget, ansvarfördelning och beräkning av tid
att fler produkter skapas och att projektidéen
inte tidigare provats i området)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Bifallsnivå: Minst 300 poäng samt poäng inom alla fem urvalskriterierna. Projekt under 300
poäng skall avslås

7

Specifika urvalskriterer för ansökningar om projekt inom Havs- och
fiskerifonden
Insatsområde 1: Kreativt lärande - uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
kunskapsbyggande och
nya nätverk mellan
människor, nya idéer,
tjänster eller projekt.

3 poäng: Projektet har både nya lösningar som
leder till generationsskifte och nya, bredare
nätverk. (Projektet visar i ansökan med hjälp av
budget och ansvarsfördelning att målen sannolikt
kommer att uppfyllas.)
2 poäng: Projektet leder i viss mån till
kunskapsbyggande och lärande mellan människor
(Projektets målsättning är att kunskapsbyggande
och lärande är i fokus)
+1 poäng; Projektet är innovativt och/eller leder
till nya miljövänliga fångstmetoder (Projektets
målsättning och fokus är att projektet leder till
nya fångstmetoder, är nytänkande och har
tidigare inte provats i området.
+1 poäng: Projektet leder till att nya företag bildas
(Projektet visar i ansökan med hjälp av budget och
ansvarsfördelning fler företagbildas.)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Insatsområde 2: Smart resursförsörjning – Omställning till hållbara, gröna metoder, produkter
och livsmönster
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
omställning till hållbara,
gröna metoder, produkter
och livsmönster

3 poäng: Projektet leder till metoder som ger nya
lösningar till ett ekologiskt och hållbart kretslopp
(Projektet visar i ansökan med hjälp av budget och
ansvarsfördelning att målen sannolikt kommer att
uppfyllas.)
2 poäng: Projektet leder till vårdande och
skyddande åtgärder för fiskbeståndet (Projektets
målsättning och fokus är att projektet leder till
skyddande åtgärder för fiskbeståndet)
1 poäng: Projektet leder i viss mån till metoder
som ger nya lösningar till ett ekologiskt och
hållbart kretslopp.
+1 poäng: Projektet leder till nya arbetstillfällen
(Projektansökan visar tydligt genom kopplingar
mellan ansökan, budget, ansvarfördelning och
beräkning av tid att fler arbetstillfällen skapas)
+1 poäng: Projektet är innovativt (Projektidéen
har inte tidigare provats i området och projektidén
är nytänkande)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5
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Insatsområde 3: Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva
faktorer
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att
skapa ett utbud av
attraktiva faktorer

2 poäng: Projektet leder till att det skapas attraktiva
livsmiljöer i området med hänvisning till minst två
av insatsområdets uppsatta mål (Projektansökan
visar tydligt genom kopplingar mellan ansökan,
budget, ansvarfördelning och beräkning av tid att
målen kan uppfyllas)
+1 poäng: Projektet strävar mot fler mål en två av
inom insatsområdet (Projektansökan visar tydligt
genom kopplingar mellan ansökan, budget,
ansvarfördelning och nätverkande mellan företag
eller föreningar att fler mål en ett kan uppfyllas)
+1 poäng: Projektet leder till nya företag (Med
projektplan och skriftliga medgivanden ifrån de som
vill driva projektet visar man hur ansvaret är
fördelat och hur projektet ska genomföras)
+1 poäng: Fler än fem föreningar och/eller företag
står bakom projektansökan (Med projektplan och
skriftliga medgivanden ifrån de som vill driva
projektet visar man hur ansvaret är fördelat och hur
projektet ska genomföras)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Insatsområde 4: Näring och entreprenörer – stötta det lokala näringslivet
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att
stötta det lokala
näringslivet

3 poäng: Projektet har en målinriktad och konkret
plan som gynnar lokal samverkan och samarbete
mellan företag så att förutsättningarna för att
verksamheter kan vara kvar gynnas och att/eller
arbetstillfällen bevaras. (Projektansökan visar
tydligt genom kopplingar mellan ansökan, budget,
ansvarfördelning och beräkning av tid att målet kan
uppfyllas)
2 poäng: Projektet skapar förutsättningar som
gynnar lokal samverkan och samarbete mellan
företag. (Projektansökan ansökan, budget,
ansvarfördelning och beräkning att målet troligen
kan uppfyllas)
+1 poäng: Projektet är gränsöverskridande
(Genomarbetad plan med skriftliga medgivanden
om medverkan i projektet av andra leaderområden
eller andra länder)
+ 1 poäng: Projektet leder till att nya produkter på
marknaden skapas eller att nya fångstmetoder
skapas som ökar värdet på fisken. (Projektets
målsättning och fokus är att projektet sak öka
värdet på fisken)

Viktning
50*5

Bifallsnivå: Minst 300 poäng samt poäng inom alla fem urvalskriterierna. Projekt under 300
poäng skall avslås
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Specifika urvalskriterer för ansökningar om projekt inom Regionalfonden
Insatsområde 1: Kreativt lärande - uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
kunskapsbyggande
och nya nätverk
mellan människor,
nya idéer, tjänster
eller projekt.

3 poäng: Projektet stärker länken mellan land och
stad samt har en målinriktad och konkret plan med
lösningar som leder till att utveckla och stärka
entreprenörskap och företagande.(De insatser som
man planerar kommer sannolikt till att leda till att
kopplingen mellan stad och land stärks samt att
utveckla och stärka företagandet på orten.)
+ 1 poäng: Projektet leder till nya företag i området.
(Projektet visar i ansökan med hjälp av budget och
ansvarsfördelning att fler företag sannolikt kommer
att bildas.)
+ 1 poäng: Projektets insatser leder till nya anställda
i små och medelstora företag (Projektet visar i
ansökan med hjälp av budget och ansvarsfördelning
att fler arbetstillfällen sannolikt kommer att bildas.)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Insatsområde 2: Smart resursförsörjning – Omställning till hållbara, gröna metoder, produkter
och livsmönster
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
omställning till hållbara,
gröna metoder, produkter
och livsmönster

3 poäng: Projektet stärker länken mellan land
och stad och har en målinriktad och konkret plan
med lösningar som leder till att stärka
entreprenörskap och företagande genom
omställning till hållbara, gröna metoder,
produkter och livsmönster. (De insatser som man
planerar kommer sannolikt till att leda till att
utveckla företagandet på orten och stärka
entreprenörskapet.)
+ 1 poäng: Projektet leder till nya företag i
området.
(Projektet visar i ansökan med hjälp av budget
och ansvarsfördelning att fler företag sannolikt
kommer att bildas.)
+ 1 poäng: Projektets insatser leder till nya
anställda i små och medelstora företag (Projektet
visar i ansökan med hjälp av budget och
ansvarsfördelning att fler arbetstillfällen
sannolikt kommer att bildas.)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Insatsområde 3: Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva
faktorer
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att skapa
ett utbud av attraktiva
faktorer

3 poäng: Projektet stärker länken mellan land
och stad och har en målinriktad och konkret
plan med lösningar som leder till samverkan
mellan t ex företag eller föreningar för att skapa
ett utbud av attraktiva faktorer. (De insatser
som man planerar kommer sannolikt till att leda
till att utveckla företagandet på orten och stärka
entreprenörskapet.)
+ 1 poäng: Projektet leder till nya företag i
området.
(Projektet visar i ansökan med hjälp av budget
och ansvarsfördelning att fler företag sannolikt
kommer att bildas.)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5
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+ 1 poäng: Projektets insatser leder till nya
anställda i små och medelstora företag
(Projektet visar i ansökan med hjälp av budget
och ansvarsfördelning att fler arbetstillfällen
sannolikt kommer att bildas.)

Insatsområde 4: Näring och entreprenörer – stötta det lokala näringslivet
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att
stötta det lokala
näringslivet

3 poäng: Projektet stärker länken mellan land och
stad och har en målinriktad och konkret plan med
lösningar som leder till att skapa en stärkt lokal
marknad för att behålla småföretagen eller skapa
nya. (De insatser som man planerar kommer
sannolikt till att leda till att antalet arbetstillfällen
och sysselsättningstimmarna ökar).
+ 1 poäng: Projektet leder till nya företag i området.
(Projektet visar i ansökan med hjälp av budget och
ansvarsfördelning att fler företag sannolikt kommer
att bildas.)
+ 1 poäng: Projektets insatser leder till nya anställda
i små och medelstora företag (Projektet visar i
ansökan med hjälp av budget och ansvarsfördelning
att fler arbetstillfällen sannolikt kommer att bildas.)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Bifallsnivå: Minst 300 poäng samt poäng inom alla fem urvalskriterierna. Projekt under 300 poäng
skall avslås

Specifika urvalskriterer för ansökningar om projekt inom Socialfonden
Insatsområde 1: Kreativt lärande - uppmuntra till kunskapsbyggande och nya nätverk
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
kunskapsbyggande och
nya nätverk mellan
människor, nya idéer,
tjänster eller projekt.

3 poäng: Projektet har en målinriktad och
konkret plan med lösningar som leder till att
utveckla och stärka individers ställning på den
lokala arbetsmarknaden. (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till att utveckla
och stärka individers ställning på
arbetsmarknaden)
+ 1 poäng: Projektet leder till stärkt
anställningsbarhet (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till stärkt
anställningsbarhet)
+ 1 poäng: Projektets insatser leder till att
långtidsarbetslösa kommer i sysselsättning (De
insatser som man planerar kommer sannolikt
leda till att långtidsarbetslösa kommer i arbete)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5
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Insatsområde 2: Smart resursförsörjning – Omställning till hållbara, gröna metoder, produkter
och livsmönster
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
omställning till hållbara,
gröna metoder, produkter
och livsmönster

3 poäng: Projektet har en målinriktad och
konkret plan med lösningar som leder till att
utveckla och stärka individers ställning på den
lokala arbetsmarknaden. (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till att utveckla
och stärka individers ställning på
arbetsmarknaden)
+ 1 poäng: Projektet leder till stärkt
anställningsbarhet (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till stärkt
anställningsbarhet)
+ 1 poäng: Projektets insatser leder till att
långtidsarbetslösa kommer i sysselsättning (De
insatser som man planerar kommer sannolikt
leda till att långtidsarbetslösa kommer i
arbete)

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Insatsområde 3: Lokal attraktivitet – samverkan för att skapa ett stort utbud av attraktiva
faktorer
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att skapa
ett utbud av attraktiva
faktorer

3 poäng: Projektet har en målinriktad och
konkret plan med lösningar som leder till att
utveckla och stärka individers ställning på den
lokala arbetsmarknaden. (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till att utveckla
och stärka individers ställning på
arbetsmarknaden)
+ 1 poäng: Projektet leder till stärkt
anställningsbarhet (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till stärkt
anställningsbarhet)
+ 1 poäng: Projektets insatser leder till att
långtidsarbetslösa kommer i sysselsättning (De
insatser som man planerar kommer sannolikt
leda till att långtidsarbetslösa kommer i arbete

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Insatsområde 4: Näring och entreprenörer – stötta det lokala näringslivet
Urvalskriterier

Poängsättning

Projektet bidrar till
samverkan för att stötta
det lokala näringslivet

3 poäng: Projektet har en målinriktad och
konkret plan med lösningar som leder till att
utveckla och stärka individers ställning på den
lokala arbetsmarknaden. (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till att utveckla
och stärka individers ställning på
arbetsmarknaden)
+ 1 poäng: Projektet leder till stärkt
anställningsbarhet (De insatser som man
planerar kommer sannolikt leda till stärkt
anställningsbarhet)
+ 1 poäng: Projektets insatser leder till att
långtidsarbetslösa kommer i sysselsättning (De
insatser som man planerar kommer sannolikt
leda till att långtidsarbetslösa kommer i arbete

Viktning

Poäng

LAG:s
motivering

50*5

Bifallsnivå: Minst 300 poäng samt poäng inom alla fem urvalskriterierna. Projekt under 300 poäng
skall avslås.
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