Selectiecriteria LEADER Weidse Veenweiden 2015 - 2020

Score

Weging

1.De mate waarin het project bijdraagt aan de hoofddoelstelling en aan minimaal één van de
subdoelstellingen in de LOS, hetgeen blijkt uit de omschrijving van de bijdrage aan:
a) Het verstevigen van de relaties tussen stad, dorp en
land EN aan

1-5

b) Het realiseren van broedplaatsen: het concreet plek
geven aan pioniers in fysieke of digitale zin dan wel
door een samenwerkingsverband van/voor "pioniers"
OF aan

1-5

c) Het vormgeven en opzetten van korte, integrale
kringlopen en ketens OF aan

1-5

d) Het vormgeven aan voedsel van dichtbij (product,
logistiek en kennis).

1-5

3

Maximale score
30, minimaal
benodigde
score is 18

2.De mate waarin het project past bij de werkwijze van LEADER, hetgeen blijkt uit de
omschrijving van de wijze waarop het project voldoet aan de volgende LEADER-kenmerken:
a) Bottom-up waarde: het project is een initiatief van,
voor en door ondernemende inwoners, overheden,
onderwijs, ondernemers en maatschappelijke
organisaties waarbij draagvlak, eigenaarschap en
reikwijdte voor het gebied wordt beoogd.

1-5

b) Vernieuwingswaarde: het project brengt
vernieuwing in het gebied op gang, in de vorm van een
experiment/innovatie/nieuwe doelgroep die
aangesproken wordt.

1-5

c) Samenwerking: het project legt nieuwe (soorten)
verbindingen tussen ondernemende inwoners,
overheden, onderwijs, ondernemers en
maatschappelijke organisaties.

1,6
1-5

d) Overdraagbaarheid: het project heeft een
interessante aanpak en/of resultaten en de aanvrager
toont bereidheid om kennis en ervaringen te delen.

1-5

e) Integraliteit: het project draagt bij aan meerdere
doelen en/of verbindt meerdere sectoren (crossovers).

1-5

Waarde van de scores:
1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal

Maximale score
40, minimaal
benodigde
score is 20

3.De mate waarin het project haalbaar is (vanuit financieel en organisatorisch oogpunt),
hetgeen blijkt uit een omschrijving van:
a) Het eigenaarschap en/of partnerschap: de
verantwoordelijkheid, deskundigheid en
organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken
partners.

1-5

b) De uitvoerbaarheid van het project ten aanzien van
het bereiken van de beoogde resultaten, de gekozen
aanpak en de benodigde randvoorwaarden.

1-5

c) De (organisatorische en financiële) risico's en de
aanpak waarmee deze risico's tegemoet worden
getreden

1-5

1

Maximale score
15, minimaal
benodigde
score is 10

4.De mate waarin het project doelmatig en doeltreffend is, hetgeen blijkt uit een omschrijving
van de wijze waarop het project voldoet aan:
a) Continuïteit: het voortbestaan dan wel de
doorontwikkeling van de organisatie en/of
projectpresentaties zijn gewaarborgd.

1-5

b) Waar voor je geld ("value for money"): de goede
balans tussen de investeringen en verwachte
opbrengst in brede zin.

1-5

c) Private bijdrage: de hoogte en zekerheid van de
eigen bijdrage/private financiering.

1-5

Totaal

Totaalscore is maximaal 100. Een
project moet minimaal 55 punten
scoren om voor subsidie in aanmerking
te komen

1

Waarde van de scores:
1 = niet/onduidelijk - 2 = enigszins - 3 = voldoende - 4 = ruim voldoende - 5 = helemaal

Maximale score
15, minimaal
benodigde
score is 7

