
VEEJ'JAKAJA RY: VALINTAKRITEERIT

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT

T / E

2. Hanke toteuttaa Veej'jakaja ry:n strategista painopistealuetta

3. Hakija on oikeustoimikelpoinen yhteisö tai henkilöyritys

4. Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä

5. Hanke ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa

6. Kyseessä ei ole korvausinvestointi
7. Toiminta kohdentuu Veej'jakaja ry:n toiminta-alueelle

Minimi: 7 x T

KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Pisteet 0 - 3

2. Luo uusia asukasvaikuttamisen malleja

3. Lisää nuorten tietoutta maaseutuyrittäjyydestä 

4. Edistää energiatehokkaan teknologian käyttöönottoa

5. Sitouttaa nuoria tai osa-aika-asukkaita seudun kehittämiseen

6. Luo eri ikä- ja väestöryhmiä yhdistävää toimintaa

7. Parantaa yhteistilojen toiminnallisuutta

9. Parantaa yhteisen ympäristön turvallisuutta
10. Lisää aktiivisia vapaa-ajan viettomahdollisuuksia

Minimi: 6 p.

YRITYSTUKIEN VALINTAKRITEERIT

Pisteet 0 - 3

1. Investointi on toiminnan aloittamisen kannalta välttämätön

2. Kohottaa merkittävästi yrityksen teknologian tasoa

3. Vahvistaa yrityksen markkina-asemaa

4. Tuo toiminnan kannalta tärkeää osaamista yritykseen

5. Luo paikallismarkkinoille uutta tarjontaa

6. Mahdollistaa seudun ulkopuoliseen kysyntään vastaamisen

7. Tukee yrityksen kansainvälisille markkinoille pääsyä

8. Tukee yrittäjän ammatillista kehittymistä

9. Tukee yrityksen liiketoimintasuunnitelman mukaisia tavoitteita 
10. Tavoitteena on prosessi- tai tuoteinnovaatio

Minimi: 6 p.

KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT

Pisteet 0 - 3

3. Hankkeeseen kuuluu kansallisia ja kansainvälisiä toimenpiteitä

4. Tavoitteena on suunnitelmallinen yhteistyö hankkeen jälkeen

6. Yhdistää osapuolten paikalliskulttuureita uusiksi käytänteiksi

7. Edistää yrittäjyyskulttuurivaihtoa

9. Edistää paikallistuotteiden menekkiä 
10. Sisältää eri ikä- ja väestöryhmiä yhdistäviä toimenpiteitä

Minimi: 6 p.

8. Vaatii toteutuakseen merkittävän määrän talkootyötä (3 = 75 %, 2 = väh. 50 %, 1 = väh. 25 %, 0 = 

alle 25 % yksityisrahoituksesta)

1. Soveltaa uusimpia tiedonvälityksen tapoja (= sähköisen viestinnän eri muodot; videot, podcastit, 

blogit, sosiaalinen media)

8. Vaatii toteutuakseen merkittävän määrän talkootyötä (3 = 75 %, 2 = väh. 50 %, 1 = väh. 25 %, 0 = 

alle 25 % yksityisrahoituksesta)

1. Hankkeen sisältö on tuen kohdentamisesta annettujen säädösten (28/2014; 1176/2014; 

1174/2014; 80/2015) mukainen

1. Osapuolilla on yhteinen kieli (3 = sama äidinkieli, 2 = osaa hankekumppanin kielen, 1 = yhteinen 

vieras kieli, 0 = ei yhteistä kieltä)

2. Osapuolilla on aiempaa yhteistyötä (3 = yhteinen hanke, 2 = osatoteuttajina muiden hankkeissa, 1 = 

henkilökontakti,  0 = ei yhteyksiä)

5. Hankkeen aktiivisissa toimijoissa on mukana kyläyhdistyksiä (3 = vastuullinen hakija molemmilla 

osapuolilla, 2 = vastuullinen hakija toisella osapuolella, 1 = osatoteuttajina, 0 = ei missään roolissa)


