
RAJUPUSU LEADER RY:N VALINTAKRITEERIT  

15.1.2015; päivitetty Rajupusu Leader ry:n hallituksessa 22.8.2017 

 

Hyväksyttävyyskriteerit  

(kaikkien kohtien toteuduttava) 

toteutuu ei toteudu 

Hankkeen sisältö on tukien kohdentamisesta annettujen lakien ja 

asetusten mukainen.  
28/2014 Laki maaseudun kehittämisestä 

1176/2014 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta                                                                    

1336/2016 Laki maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain muuttamisesta 
1174/2014 Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta                                                                                   

539/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun 

valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta                                                                          
338/2017 Valtioneuvoston asetus maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetun  

asetuksen muuttamisesta 

80/2015 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta   
182/2017 Valtioneuvoston asetus maaseudun yritystuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 

muuttamisesta 

  

Hakija on oikeustoimikelpoinen yhteisö tai henkilöyritys   

Hakijalla on riittävä hallinnollinen osaaminen ja edellytykset 

hankkeen toteuttamiseen 

  

Hanketta ei ole aloitettu ennen tukihakemuksen jättämistä   

Hanke ei ole hakijan tavanomaista tai lakisääteistä toimintaa   

Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rajupusu Leader ry:n strategista 

teemaa: 
* Elinkeinoelämän kehittäminen  

* Asuminen ja vapaa-aika (ml. kulttuuri)  

* Yhteisöllisyys ja vaikuttaminen 
* Matkailu 

  

Toiminta tai sen tulokset kohdentuvat Rajupusu Leader ry:n 

toiminta-alueelle 

  

 

 

KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALINTAKRITEERIT 

(0-3 pistettä kustakin kohdasta) 
 

Minimi: 7 pistettä 

0 pistettä 
(ei lainkaan) 

1 piste 
(vähäi-

sessä 

määrin) 

2 pistettä 
(hyvin) 

3 pistettä 
(erinomai-

sesti) 

Hanke on realistinen ja toteutumiskelpoinen 

 

    

Hakijalla on näyttöä onnistuneesta hanketoiminnasta  
(ml. yhdistys tai hankkeessa toimivat henkilöt tai yhteistyökumppanit) 

    

Hankkeella on edellytykset muotoutua vakiintuneeksi 

toiminnaksi tai sillä on pitkäkestoiset tai pysyvät vaikutukset 

paikallisesti  

    

Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rajupusun strategian 

horisontaalista teemaa tai siihen liittyviä tavoitteita:  
* Nuoret  
* Alueiden välisyys tai kansainvälisyys 

* Biotalous  

    

Toimenpide tuo paikallisen ohjelman toteutukseen lisäarvoa, 

jota ei ilman hanketta saavutettaisi 

    

Hanke edistää toimijoiden verkostoitumista     

 

PISTEET YHTEENSÄ 

    

 

 

 

 



 

YRITYSTUKIEN VALINTAKRITEERIT  

(0-3 pistettä kustakin kohdasta) 

 

Minimi: 9 pistettä 

0 pistettä 
(ei 

lainkaan) 

1 piste 
(vähäisessä 

määrin) 

2 pistettä 
(hyvin) 

3 pistettä 
(erinomai-

sesti) 

Hanke toteuttaa Rajupusun strategian elinkeinoelämän 

painopistealuetta: 
*Puunjalostus ja metsä  

*Bio- ja lähienergia 

*Lähi- ja paikallisruoka 
*Palvelut

 

    

Hanke tuo toiminnan kannalta tärkeää osaamista yritykseen     

Hanke luo paikallismarkkinoille uutta tarjontaa      

Hanke vahvistaa yrityksen markkina-asemaa tai 

kilpailukykyä 

    

Hanke on realistinen ja toteutumiskelpoinen      

Hanke tukee yrityksen kansainvälisille markkinoille pääsyä     

Hanke luo hyvät edellytykset alueen ulkopuolelta tulevaan 

liikevaihtoon  

    

Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rajupusun strategian 

horisontaalista teemaa tai siihen liittyviä tavoitteita: 
* Nuoret  

* Alueiden välisyys tai kansainvälisyys 
* Biotalous 

    

Hanke parantaa yrityksen toimintaedellytyksiä  
(mm. uudet investoinnit, tuotekehitys) 

    

 

PISTEET YHTEENSÄ 

    

 

 

KANSAINVÄLISTEN HANKKEIDEN 

VALINTAKRITEERIT  

(0-3 pistettä kustakin kohdasta) 

 

Minimi: 7 pistettä 

0 pistettä 
(ei lainkaan) 

1 piste 
(vähäisessä 

määrin)  

2 pistettä 
(hyvin) 

3 pistettä 
(erinomai-

sesti) 

Hankkeen aktiivinen toimijakunta koostuu 

useammasta toimijatahosta (yhdistykset, yhteisöt, jne.) 
0 p = vain hanketoimija 
1 p = 1 muu toimija hakijan lisäksi 

2 p = 2 toimijaa hakijan lisäksi 
3 p = >3 toimijaa hakijan lisäksi  

    

Hanke on realistinen ja toteutumiskelpoinen     

Hankkeen tavoitteena on suunnitelmallinen yhteistyö 

hankkeen jälkeen 

    

Hanke toteuttaa vähintään yhtä Rajupusun strategian 

horisontaalista teemaa tai siihen liittyviä tavoitteita: 
* Nuoret  
* Alueiden välisyys tai kansainvälisyys 

* Biotalous 

    

Hankkeella on vaikutus alueen elinkeinoelämän 

kehittämiseen 

    

Hanke sisältää eri ikä- ja väestöryhmiä yhdistäviä 

toimenpiteitä 

    

 

PISTEET YHTEENSÄ 

    

 


