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Strukturfondspartnerskapet i Västsveriges riktlinjer för prioriteringar av valbara
projekt i Europeiska regionala utvecklingsfonden
Koppling till regionala strategier

10 poäng

Bedömningen görs utifrån vilken grad projekten bidrar till att uppfylla de regionala
utvecklingsstrategierna och tillväxtprogrammen Västra Götaland 2020 – Strategi för tillväxt och
utveckling i Västra Götaland 2014-2020 och Tillväxtstrategi Halland 2014-2020. Likaså bedöms
projektets koppling till prioriterat område i utlysningen. Kopplingar till andra EU-program bedöms.
Gränsöverskridande samarbete

5 poäng

Kriteriet bedöms ur flera dimensioner. Det kan röra gränsöverskridande samarbete geografiskt, dvs.
regionalt, nationellt, internationellt, eller sektoriellt och då menas t.ex. samverkande parter från
olika sektorer bl.a. branscher, akademin och samhället likt aktiv inkludering av social ekonomi. 1
Näringslivsmedverkan

7 poäng

Projekt prioriteras som baseras på näringslivets behov och efterfrågan, detta mäts bland annat i
näringslivsfinansiering samt om projektet har små och medelstora företag (inklusive mikroföretag)
som fokus.
Aktivitetsindikatorer och kostnadseffektivitet

9 poäng

Detta område varierar mellan de tre insatsområdena inom Regionalfondsprogrammet. Projektet ska
bidra till att uppfylla programmets mål på ett mätbart sätt. Projekt som finansieras skall vara
kostnadseffektiva, dvs. ge önskat resultat till lägsta möjliga kostnad.
Förnyelse, innovation och ändrade strukturer

5 poäng

För att uppnå programmets mål så är det viktigt att projekten bidrar till förnyelse, innovation och
ändrade strukturer. Projekt som har inslag av innovation, idégenerering, metodutveckling,
stimulerar till entreprenörskap och verkar för ökad samverkan prioriteras.
Aktivt ägarskap – organisatorisk kapacitet, spridning och långsiktig effekt

6 poäng

Bedömning av projektägarens organisatoriska kapacitet och hur erfarenheten från projektet tas till
vara såväl inom projektaktörernas organisation som utåt. Huruvida resultatet från projektet kan
fortleva på egna villkor bedöms också.
Allmän bedömning

8 poäng

Kvalitet och balans i förhållande till riktlinjerna, programmets mål och utlysningen. Här vägs
Tillväxtverkets bedömning in. Likaså projektets aktiva arbete med horisontella kriterier för hållbar
utveckling.
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Definition Social ekonomi

