Mall för genomgång av urvalskriterier
Generella urvalskriterier som gäller för hela strategin och samtliga fonder.
L
1

Strategiskt område

Generella urvalskriterier för hela strategin

Strategiskt användning av
fond/fonder

Flerfondsstrategi: Strategin visar på kopplingar mellan
fonderna som kan leda till synergieffekter eller ett
förstärkt resultat.
Enfondsstrategi: Strategin visar på kopplingar till, eller
komplettering gentemot andra
strategier/utvecklingsplaner som kan leda till
synergieffekter eller ett förstärk resultat eller
sammantagen utveckling i det område strategin
omfattar.

Expertgruppens
poäng

Viktning

5

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

2

Samordning och avstämning
med relevanta program,
planer och strategier

Strategin är avstämd mot och samordnad med
relevanta regionala och tematiska
utvecklingsstrategier.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

3

Logisk uppbyggnad av
strategin

4

Anvisning/
bedömningsverktyg
Flerfondsstrategi: Det finns ett helhetsperspektiv kring
strategin och fondernas användning. Och det framgår
hur fonderna samverkar inom strategin, men också
tematiska avgränsningar av fondernas användning.
Detta kan bl.a. framgå av hur olika fonder finansierar
strategins olika insatsområden, eller specifika delar av
dessa. Även hur väl strategin dockar an eller
kompletterar andra strategier, planer, aktörer etc.
Enfondsstrategi: Ett motsvarande tänk, men gentemot
andra strategier, planer, aktörer etc. Även gentemot
andra Leaderstrategier som överlappas geografiskt.
OBS! Beakta att då enfondsstrategi är ändamålsenlig
ska strategin inte missgynnas vid poängsättning p g a
att den bara omfattar en fond.
Kriterium nr 2 kan behöva beaktas vid bedömning av
detta kriterium, för både flerfonds- och
enfondsstrategier.

Det framgår vilka kontakter som hafts under
utarbetandet av strategin. Det framgår hur väl
strategin är utarbetad och avstämd mot exempelvis
andra program och planer inom de fyra EU-fonderna,
RUP, RUS, kommunala planer m.fl. som berör det
område strategin omfattar. Det bör framgå att
avstämning gjorts, särskilt utifrån de fonder som
strategin omfattar. T.ex. Regionala fonden i strategin
kräver en extra avstämning/samordning med det
regionala genomförandet av fonden.

Bedöm även hur väl strategin genom handlingsplaner
kan omsättas i insatser som tydligt främjar de specifika
målen. Målen är realistiska och relevanta och främjar
strategins vision.

Det finns en tydlig logik mellan geografiskt område,
analys, slutsatser, vision och övergripande mål,
insatsområden, handlingsplaner och specifika mätbara
mål samt indikatorer för att mäta utfall av mål.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

Expertgruppens
bedömningsgrund

8

Målvärden behöver inte finnas i detta skede (före
budgettilldelning) och ska därmed inte bedömas. LAG:s
urval av projekt ska göras m h a objektiva
urvalskriterier som till stor del bygger på de viktade
målen. Dessa urvalskriterier anges i ett senare skede av
LAG.

Urvalskommitténs Urvalskommitténs
poäng
bedömningsgrund

4

Innovation

Strategin är innovativ utifrån det lokala perspektivet
och främjar innovation under genomförandet.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

6

5

Underifrånperspektiv

Lokala aktörer från de tre sektorerna
(trepartnerskapet) varit delaktiga i utvecklingen och
framtagandet av strategin.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

6

Integrerad och
sektorsövergripande
strategi

5

Strategin omfattar de tre sektorerna i
trepartnerskapet. Samhället, i bredare bemärkelse,
inom LLU-området kommer att gynnas av
genomförandet.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

5

Strategin har en innovativ ansats och främjar
nytänkande och innovativa processer, nya lösningar,
samarbetskonstellationer, arbetssätt, metoder,
verksamheter etc. Det är tydligt att strategin främjar
innovation under genomförandet och prioriterar
innovation vid urvalet av projekt. Innovation kan även
handla om bl.a. att främja tjänster, produkter eller
branscher som är nya för området, nya sätt att
effektivisera och utveckla befintliga företag och
verksamheter eller genom att eftersträva att att ny
kompetens tillförs området, även genom
transnationellt samarbete.
Strategin i sig kan vara innovativ avseende de
insatsområden som valts samt kring hur de ska
genomföras enligt handlingsplaner. T.ex. nya sätt att
genomföra projekt, att nya slags aktörer eller nya
samarbetskonstellationer främjas. Även val av mål och
indikatorer kan visa på innovativitet. Viktigt är att
innovativ utveckling främjas utifrån områdets situation
och måste inte vara något nytt för andra delar av
landet.

Strategin visar på bred lokal delaktighet i
utarbetandet av strategin. Det bör finnas en
beskrivning av processen bakom strategin, lokala
möten innan strategin skrivits färdigt etc.
Strategin pekar mot ett lokalt engagemang och
uppslutning också kring genomförandet av den
lokala utvecklingsstrategin.

Det framgår hur olika slags aktörer kommer att
involveras eller prioriteras under genomförandet. T.ex.
målgrupperför olika insatsområden. Det bör med
fördel framgå att och hur de kommer att samverka
eller hur samverkan kommer att främjas. Även om det
är önskvärt med visst fokus i strategin bör inte
huvuddelen av stödet inom Landsbygdsfonden
kanaliseras till, eller gynna någon enstaka kategori som
t.ex. bara företag eller bara kommunerna i området.
OBS! Beakta att Havs- och Fiskerifonden samt
Socialfonden och i viss mån Regionala fonden har en
snävare inriktning inom LLU och inriktning mot mer
specifika målgrupper. Därmed blir enfondsstrategier
per definition inte lika breda och omfattar inte heller
en tillräckligt stor budget för ett bredare
genomförande.

7

Hållbarhetsaspekter

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

8

9

5

Det framgår att miljömässiga, klimatanpassade, sociala
och ekonomiska hållbarhetsaspekter har beaktats i
strategin. Strategin pekar tydligt mot att insatserna kan
ge långsiktiga, hållbara resultat och effekter, eller att
detta kommer att beaktas vid prioriteras vid urval av
projekt.

5

Det framgår att de horisontella principerna beaktats i
strategin. Strategin visar att jämställdhet och ickediskriminering (kön, etniskt ursprung, region, ålder,
tillgänglighet vid funktionsnedsättning etc.) kommer
att beaktas/främjas under genomförandet.

Strategin beaktar hållbarhetsaspekter.

Horisontella principer:
jämställdhet, tillgänglighet,
likabehandling och
ickediskriminering

Strategin beaktar horisontella principer.

Kompetens i LAG

Strategin beskriver att och hur LAG:s kompetens
kommer att motsvara inriktningar, insatsområden och
de fonder som strategin omfattar.

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
4

10 Nationella och
transnationella samarbeten

Strategin har en övergripande plan för nationella
och/eller transnationella samarbete och hur detta
kommer att prioriteras och bidra till strategins
insatsområden och mål.
3

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

0

Summa:
Max poäng: 250

Viktning 50

För havs- och fiskerifonden behövs kompetens för
yrkesfiske, vattenbruk och miljöinsatser och
vattenvårdande åtgärder. För landsbygdsfonden
behövs en bredare kompetens kring
landsbygdsutveckling och särskilt mot valda
insatsområden. För socialfonden behövs bl.a.
kompetens kring arbetsmarknadsfrågor,
arbetsmarknaden i området och horisontella frågor
kopplat till detta. För regionalfonden behövs
kompetens inom företagande, områdets
företagsstruktur och särskilt inom branscher/sektorer
som berörs av strategin. Positivt är också om
kompetens säkras inom bl.a. innovation, miljö och
klimatfrågor. Viss kompetens kan säkras/knytas upp på
andra sätt än genom LAG:s styrelsemedlemmar. T.ex.
genom uttalade samarbeten med specifika aktörer.
Innan LAG får påbörja verksamheten ska kompetensen
säkerställas av Jordbruksverket.

Det är inte obligatoriskt att utnyttja
samarbetsåtgärden men särskilt transnationellt
samarbete ses som viktigt. När det gäller nationellt
samarbete kan det bl.a. handla om lämpliga
samarbeten med angränsande Leaderområden för att
förstärka en insats eller samarbete inom något
specifikt tema inom området. Det senare gäller ofta
även för transnationellt samarbete.

Summa:

0

Fondspecifika urvalskriterier
M
1

Expertgruppens
poäng

Landsbygdsfonden

Specifika mål för landsbygdsfonden

Urvalskriterier för

Mål och indikatorer

Strategin har tydligt specificerade mätbara mål som
viktats eller rangordnats, samt indikatorer för att följa
upp målen.

Viktning

8
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
2

Fondens inriktning

Strategin främjar ett eller flera av fondens mål och
syften. Ett miljömässigt och balanserat jordbruk,
hållbar landsbygdsutveckling, stärkt konkurrenskraft,
miljö- och klimatanpassad utveckling, social
delaktighet samt grundläggande tjänster, exempelvis
inom service, fritid och kultur.

8

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

3

Konkret fondmål

Strategin främjar insatser som genererar nya konkreta
arbetstillfällen eller insatser som till viss del bidrar till
nya konkreta arbetstillfällen.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller saknas helt)

4

Stärker fondmål

26

Expertgruppens
bedömningsgrund

Urvalskommitténs Urvalskommitténs
poäng
bedömningsgrund

Anvisning/bedömningsverktyg
Relevanta mål som kan leda till att EU:s mål för
LLU inom EJFLU främjas och särskilt då
arbetstillfällen. Kvantifiering av mål och
indikatorer sker efter urvalsförfarandet, när LAG
erhållit budget.

EU-kommissionen lämnar stor frihet för det
enskilda Leaderområdet att välja inriktning av
verksamheter som finansieras av
Landsbygdsfonden,. Det ska ske utifrån analys och
de slutsatser partnerskapet drar samt den vision
man satt upp. Därför bör tyngden i bedömningen
inte utgå ifrån hur många av fondens olika syften
som omfattas utan snarare att de av fondens
syften som prioriterats bygger på de behov och
möjligheter partnerskapet identifierat och som
kan ge goda och hållbara resultat.

EU:s mål för LLU inom Landsbygdsfonden är nya
arbetstillfällen. Att insatsen genererat nya
arbetstillfällen och antalet årsarbeten ska kunna
konstateras i samband med att varje
insats/projekt avslutas. Arbetstillfällen under
själva projekten räknas inte här. Om strategin
främjar förutsättningarna för att öka antalet
arbetstillfällen i området bedöms inte här utan
under nästa kriterium, nr 4.

Förutsättningsskapande insatser som syftar till,
eller tydligt ska bidra till, att nya arbetstillfällen
kan skapas på sikt.

Strategin främjar insatser som syftar till, eller väl
bidrar till att stärka förutsättningarna för att öka
antalet arbetstillfällen i området.
8

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller saknas helt)
Summa:

0

Viktning 50

Summa:

0

Max poäng: 250
Total summa (generella och fondspecifka):

0

Total summa (generella och fondspecifika):

0

N
1

Expertgruppens
poäng

Socialfonden

Specifika mål för Socialfonden

Urvalskriterier för

Mål och indikatorer

Strategin har tydligt specificerade mätbara mål som
viktats eller rangordnats, samt indikatorer för att följa
upp målen.

Viktning

8

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
2

Fondens inriktning

Strategin främjar Socialfondens mål för LLU.
Ett övergripande mål för socialfonden är ökad
sysselsättning. Inom LLU är inriktningen att stärka
personers ställning på arbetsmarknaden och särskilt
att bidra till övergång till arbete för de som står långt
från arbetsmarknaden.

16

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

3

Konkret fondmål

Strategin bidrar till att många personer inkluderas i
insatser eller till insatser som leder till att många kan
få delta i aktiviteter.
18

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)
4

Stärker fondmål

Strategin främjar förutsättningsskapande insatser som
syftar till, eller väl bidrar till att stärka grundläggande
förutsättningar för ökad anställbarhet för personer i
området och särskilt för de som står långt från
arbetsmarkanden.

8

Expertgruppens
bedömningsgrund

Urvalskommitténs Urvalskommitténs
poäng
bedömningsgrund

Anvisning/bedömningsverktyg
Relevanta mål som kan leda till att det operativa
programmets mål för LLU inom Socialfonden
främjas. Särskilt att ett stort antal personer i
området deltar i aktiviteter som stärker deras
möjligheter på arbetsmarknaden. Kvantifiering
av mål och indikatorer sker efter
urvalsförfarandet, när LAG erhållit budget.

Det operativa programmet lyfter metoder och
insatser som stärker anställningsbarheten för
enskilda individer. Kompetensutveckling är ett
prioriterat verktyg inom Socialfonden. Insatser
kan vara inriktade mot enskilda individer eller
särskilda grupper som står långt från
arbetsmarkanden, t.ex. unga, nyanlända till
Sverige eller personer med funktionshinder. De
horisontella principera (kap. 11 i Operativa
programmet) ska beaktas, bl.a. är jämställdhet en
princip som väger tungt i Sociala fonden.

Antal deltagare i insatser (projekt) är den
nationella indikator som mäts. Att många kan
komma att inkluderas är viktigast i denna
bedömning. Men utifrån fondens inriktning inom
LLU väger det extra tungt om dessa deltagare står
långt från arbetsmarknaden.

Här åsyftas insatser som inte främst syftar till att
inkludera många deltagare inom själva insatsen,
under projektet, utan t.ex. metodutveckling som
syftar till att finna nya sätt att stärka personers
ställning på arbetsmarknaden eller att inkludera
personer med det syftet.

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)
Summa:

0 Viktning 50

Summa:

0

Total summa (generella och fondspecifka):

0

Max poäng: 250
Total summa (generella och fondspecifka):

0

O
1

Expertgruppens
poäng

Regionalfonden

Specifika mål för Regionalfonden

Urvalskriterier för

Mål och indikatorer

Strategin har tydligt specificerade mätbara mål som
viktats eller rangordnats, samt indikatorer för att följa
upp målen.

Viktning

8

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
2

Fondens inriktning

Konkreta fondmål

Stärker fondmål

Relevanta mål som kan leda till att mål för LLU
inom Regionala fonden främjas. Särskilt nya
arbetstillfällen, men även främjande av
sysselsättning. Kvantifiering av mål och
indikatorer sker efter urvalsförfarandet, när LAG
erhållit budget.

8

Strategin främjar insatser som genererar nya konkreta
arbetstillfällen eller insatser som till viss del bidrar till
nya konkreta arbetstillfällen.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)

4

Urvalskommitténs Urvalskommitténs
poäng
bedömningsgrund

Anvisning/bedömningsverktyg

Sysselsättning följs i form av konkreta
arbetstillfällen men inriktningen är även att bidra
till att de långsiktiga möjligheterna till
sysselsättning stärks.

Strategin främjar ett eller flera av fondens mål och
syften. Lokal tillväxt och attraktionskraft,
näringslivsutveckling och entreprenörskap i mikrooch små företag för att ökasysselsättningen i området.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

3

Expertgruppens
bedömningsgrund

26

Strategin främjar insatser som syftar till, eller väl
bidrar till att stärka förutsättningarna för att öka
antalet arbetstillfällen i området.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)

8

Summa:

0

Viktning 50

Mål och indikator för LLU i det operativa
programmet för Regionala fonden är nya
arbetstillfällen. Att insatsen genererat nya
arbetstillfällen och antalet årsarbeten ska kunna
konstateras i samband med att varje
insats/projekt avslutas. Arbetstillfällen under
själva projekten räknas inte här. Om strategin
främjar förutsättningarna för att öka antalet
arbetstillfällen i området bedöms inte här utan
under nästa kriterium, nr 4.

Förutsättningsskapande insatser som syftar till,
eller tydligt ska bidra till, att nya arbetstillfällen
kan skapas på sikt. Strategin kan t.ex. stimulera till
nyföretagande, branschsamarbete och
klusterinitiativ på lokal nivå. Eller till att nya
produkter och tjänster utvecklas.

Summa:

0

Total summa (generella och fondspecifka):

0

Max poäng: 250
Total summa (generella och fondspecifka):

0

P

Specifika mål för Havs- och fiskerifonden Urvalskriterier för Havs- och fiskerifonden

1

Mål och indikatorer

Expertgruppens
poäng

Viktning

Strategin har tydligt specificerade mätbara mål som
viktats eller rangordnats, samt indikatorer för att följa
upp målen.
10
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning

2

3

Ändamålsenlig utformning
av området

Yrkesfiske och/eller
vattenbruk

Leaderområdets utformning är ändamålsenligt och
lämpligt för utveckling och bibehållande av
fiskerinäringen. Leaderområdet har med vattnets
naturliga avgränsningar och de verksamheter som
bedrivs vid till exempel avringningsområden och
vattnets flöde, vilket innebär att området omfattar
hela älvar, hela sjöar eller avgränsningsbara
sammanhängde marina områden av som har samma
förutsättningar inom territorialhavet.

15

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
Strategin främjar förutsättningarna att utveckla ett
hållbart kustnära yrkesfiske och ett hållbart yrkesfiske
i insjö eller älv i något av de områden som Havs- och
vattenmyndigheten pekar ut som riksintresse för
yrkesfisket och/eller främjar förutsättningarna att
utveckla ett hållbart vattenbruk.

Expertgruppens
bedömningsgrund

Anvisning/
bedömningsverktyg
Relevanta mål som kan leda till att mål för LLU
inom Havs- och fiskerfonden främjas. Särskilt nya
arbetstillfällen, bevarade arbetstillfällen, nya
företag, diversifiering och miljöprojekt.
Kvantifiering av mål och indikatorer sker efter
urvalsförfarandet, när LAG erhållit budget.
I vissa fall är det mer ändamålsenligt att strategin
genomförs inom ett enfondsområde än i ett
flerfondsområde, exempelvis om man väljer att
verka runt en hel större sjö, längs en hel älvsträcka
eller marina områden som har samma
förutsättningar. Det kan också vara så att det är
mest lämpligt att ett leaderområde hanterar havsoch fiskerifonden även om det överlappar andra
leaderområden.

Behovet är stort av att långsiktigt förstärka
yrkesfiskets konkurrenskraft och
utvecklingsmöjligheter för att förbättra
lönsamheten och för att göra fisket till ett
attraktivt yrke för unga. Utbildning och
vidareutveckling är viktiga redskap för ett
framgångsrikt företagande. Sysselsättningen i små
kustsamhällen är många gånger starkt knuten till
det småskaliga fisket vilket gör att behovet att
stödja detta segment är viktigt.

4 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
+ 1 p: Tydlig miljöprofil

20

I framtiden kan behovet av att kunna komplettera
fiske med odlade produkter öka. Det gäller både
för exempelvis matproduktion och för fisk till put
and take vatten inom fritidsfiket. Vattenbrukets
konkurrenskraft och utvecklingsmöjligheter
behöver förstärkas. Ny kunskap och innovativa
metoder vad gäller foderproduktion, djurvälfärd
och miljöpåverkan kan göra att vattenbrukets
produkter blir ett mer hållbart alternativ i
jämförelse med likande produkter. Nytt foder som
inte är baserat på foderfisk från naturliga
fiskbestånd medför en bättre trovärdighet för
vattenbruk hos konsumenter. Ökad kunskap både
till vattenbruksföretag och allmänheten kan skapa
efterfrågan på vattenbruksprodukter.

Urvalskommitténs Urvalskommitténs
poäng
bedömningsgrund

4

Nya arbetstillfällen,
bevarade arbetstillfällen
och nya företag

Strategin främjar insatser som har en realistisk chans
att genererar nya eller bevarade arbetstillfällen eller
nya företag. Fondmålet avser nya och bevarade
arbetstillfällen och nya företag som kan konstateras i
samband med att insatsen avslutas.

15

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
5

Natur- och miljövärden

6

Behov av samverkan

Grundläggande för alla fiskerelaterade
verksamheter är att det finns tillgång på fisk. LLU
kan genom projekt främja fiskevård och fiskens
ekomsystem. Både konkreta insatser och
mijlötänk genom strategin är viktigt.

Strategin har en tydlig ambitionsnivå när det gäller
miljöinsatser och vattenvårdande insatser som har en
avgörande betydelse för områdets utveckling och som
är av nationellt intresse.
5 p: Strategin har en hög ambitionsnivå när det gäller
miljövårdande insatser och miljöaspekter genomsyra
hela strategin. Det finns tydliga kopplingar mellan
miljöaspekterna och de övergripande målen.
3 p: Miljöaspekter återfinns i strategin och det finns
kopplingar till de övergripande målen.
1 p: Miljöaspekten finns endast inom någon del av
strategin.

EU:s mål för LLU inom Havs- och fiskerifonden är
nya arbetstillfällen, bevarade arbetstillfällen och
nya företag. Att insatsen genererat nya
arbetstillfällen, bevarade arbetstillfällen och nya
företag ska kunna konstateras i samband med att
varje insats/projekt avslutas. Arbetstillfällen
under själva projekten räknas inte här.

15

Samverkan mellan yrkesfiskare, vattenbrukare,
fisketurism, vidareförädling, distribution,
restauranger, övrig turism.

Strategin visar på behov och tydliga mervärden av
samverkan och främjar projekt inom samverkan
mellan de olika aktörerna och näringen inom
leaderområdet.
6
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)

7

Förbättrad infrastruktur
och logistik och en
fungerande
produktionskedja

Strategin främjar att upprätthålla och förbättra
infrastruktur och logistik och en fungerande
produktionskedja för att nå marknader och
tillgängliggöra nya marknader för fiskprodukter.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)

8

Diversifiering

6

Strategin främjar diversifiering och/eller omställning
av fiskeri- och vattenbruksnäringen till andra
verksamheter inom fiskeri- och vattenbrukssektorn.
5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)

7

Efterfrågan på närproducerad, närfångad och
miljöcertifierad fisk ökar vilket gör att högre krav
ställs på en fungerande produktionskedja. Att få
kedjan från fiskare och vattenbrukare till
konsumenter fungerar kan vara en viktig uppgift
för LLU. Det kan exempelvis vara nya uppköpare,
bättre kylkedja, underlätta kedjan från vatten till
tallrik, nya försäljningskanaler och att underlätta
hantering vid hamnar.
Samtidigt som behov av att bevara fisket så är
det viktigt att omstrukturering till en
konkurrenskraftig näring sker. Diversifieringen
kan ske till verksamhet som har med fisk att göra.
Exempelvis fiskerestaurang,
upplevelseturism, beredning och vidareförädling.

9

Identitet, kultur och
besöksnäring

Det kan exempelvis vara festivaler, evenemang,
utställningar, böcker, recept, fiskartraditioner,
seder och bruk, områdets kultur, turism

Strategin främjar projekt i fiskesamhällen som spelar
viktig roll för områdets iditetitet, kultur och
besöksnäringar.
6

5 p: I mycket hög utsträckning
3 p: I hög utsträckning
1 p: I tillräcklig utsträckning
0 p: I otillräcklig utsträckning (eller inte alls)
Summa:

0

Viktning 100

Summa:

0

Max poäng: 500
Total summa (generella och fondspecifka):

0

Bedömning görs om leaderområdet kommer att ha en tillräcklig administrativ kapacitet.
Administrativ kapacitet
Q

Leaderområdet kommer
att ha en tillräcklig
1 administrativ kapacitet

JA/NEJ

Urvalskommitténs Bedömningsgrund

Anvisning/
bedömningsverktyg

Utifrån prel.
budgetfördelning och vår
min.nivåer för budget.

Total summa (generella och fondspecifka):

0

