
GRUNDVILLKOR
Samtliga grundvillkor måste uppfyllas för att en ansökan ska kunna beviljas leaderstöd.  

Om ansökan uppfyller grundvillkoren kommer Leader Bergslagens styrelse bedöma ansökan utifrån urvalskriterierna.

Nr. Grundvillkor Bedömningsgrund Bifall Avslag

GV.1

Projektet ska avse något av våra tre 

insatsområden och bidra till att uppnå 

resultat för målen inom något av dem.

Insatsområden och mål finns att läsa i strategin, avsnitt 4.3. 

https://leaderbergslagen.eu/strategin/ 

GV.2
Ansökan ska uppfylla kraven i enlighet 

med regelverket för Leader.
Regelverket finns på Jordbruksverkets hemsida.

GV.3
Projektet är väl avgränsat från ordinarie 

verksamhet. 

Projektstöd ska inte ges till pågående verksamhet, som tex. underhållsstöd. 

Projektstöd ska gå till nyskapande idéer för att utveckla tex. befintlig verksamhet.

GV.4 Projektet har genomförandekapacitet.

Projekt som söker stöd ska ha kapacitet att genomföra projektet under projekttiden 

avseende ett flertal punkter; personal, egna insatser, erforderligt nätverk och 

kompetenser.

GV.5
Projektet beaktar de övergripande 

principerna i strategin.

Projekt som söker stöd måste beskriva hur de tänker uppfylla de övergripande 

principer som är: 

- Hållbar utveckling

- Likabehandling och ickediskriminering

- Jämställdhet mellan kvinnor och män. Checklista för övergripande principer finns 

att läsa på hemsidan.

GV.6
En projektplan och budget finns bifogad i 

ansökan.
Använd mallarna som Jordbruksverket tillhandahåller.

GV.7
Ansökan har en rimlig och realistisk 

budget.

Kostnadseffektivitet används som bedömningsgrund, tex. att ansökan uppfyller 

tillräckligt med kriterier i förhållande till sökt stöd. Men även att det finns två offerter 

på varje kostnad.



URVALSKRITERIER FÖRSTUDIE
Styrelsen bedömer förstudien enligt urvalskriterierna. Fyll i en egen värdering för att få en indikation på chanserna att ansökan beviljas stöd.

Hela maxpoängen tilldelas om kriteriet är uppfyllt.

Längst ned summerar du poängen. För att beviljas stöd måste aktuell ansökan uppnå miniminivå för bifall, 600 poäng.

Nr. Urvalskriterium Poängkrav Max Poäng

FUK.1
Förstudien innehåller aktiviteter som 

svarar mot ett identifierat behov.

I ansökan finns tydligt beskrivna insatser och aktiviteter som svarar mot ett 

identifierat behov/efterfrågan.
400     

FUK.2 Förstudien leder till ny kunskap. I ansökan finns en beskrivning vilken ny kunskap man förväntas generera. 300     

FUK.3
Förstudien beskriver hur kunskapen skall 

appliceras.

I ansökan finns en beskrivning av hur resultatet av förstudien kan omsättas i praktik, 

d.v.s. vad händer med resultatet när förstudien är slut.
300     

Maxpoäng 1 000 

Minimipoäng för bifall 600     


