
                                               
Pohjois-Kymen Kasvu ry yleishyödyllisten hankkeiden valintakriteerit 

 
 

A. Hyväksyttävyysvaatimukset (vähintään 3 kyllä-vastausta) 

Hyväksyttävyysvaatimukset, pakolliset kriteerit Kyllä Ei 

Toimenpide toteuttaa Pohjois-Kymen Kasvun paikallista strategiaa*   

Toimenpide soveltuu Manner-Suomen maaseutuohjelmaan**   

Hakemus täyttää laillisuusvaatimukset***   

 

*Hakemus toteuttaa strategian painopistealuetta (1 valittava): X 

Monipaikkaisen asumisen ja viihtyisän asuinympäristön edistäminen  

Pienyrittäjyyden tukeminen   

Paikallisten digitaalisten ja yhteisöllisten palvelujen tuottamisen edistäminen   

Paikallisyhteisöt: yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen 
(lähidemokratia) 

 

Alueiden välinen ja kansainvälinen toiminta  

 

**Hakemus soveltuu Manner-Suomen maaseutuohjelmaan (1 valittava): X 

Kotiseudun kehittäminen  

Yrityksen perustaminen ja toiminnan kehittäminen   

Tiedottaminen ja kouluttaminen  

Elinkeinojen kehittäminen   

 

 

 

Kaikkien hakemusten on täytettävä pakolliset kriteerit eli hyväksyttävyysvaatimukset (A. 3 kpl). Mikäli 
nämä eivät täyty, hakemus saa kielteisen päätöksen. Mikäli kriteerit täyttyvät, arviointia jatketaan. 
Strategian mukaisuus sisältää myös läpäisevät teemat ja kestävän kehityksen (plussat näistä). 
 
Yleiset kriteerit (B. 4+1 kpl) kuvaavat kyllä/ei-vastasten kautta toimenpiteen toteutettavuutta ja 
paikallisuutta. Tässä edellytetään vähintään kahden kriteerin toteutumista. 
 
Lisäksi (C. Eri tukityypeille määritellyt kriteerit) hanketukien, yritystukien sekä alueiden välisten ja 
kansainvälisten hankkeiden osalta on asetettu hanketyyppien mukaiset kriteerit. Edellytys on, että 
vähintään kaksi kohtaa tukityypin kriteereistä toteutuu. 
 
Yhdessä kaikki kriteerit (A, B, C) mittaavat hakemusten keskinäistä järjestystä strategian toteuttamisen 
kannalta. Minimimäärä kriteerien osalta on 7 kyllä -rastia. Pakolliset kriteerit 3 kpl, yleiset 2 kpl ja 
hankekohtaiset 2 kpl. Plussia hakemus saa, kun se toteuttaa läpäisevää teemaa ja kestävää kehitystä. 
 



 

***Hakemus täyttää laillisuusvaatimukset (kaikki): X 

Monipuolistaa, uudistaa ja lisää maaseudun elinkeinontoimintaa, 
parantaa maaseudun yritysten toimintaedellytyksiä tai kehittää niiden 
kilpailukykyä TAI kehittää maaseutua asuin- ja toimintaympäristönä 
asukkaiden ja toimijoiden hyvinvoinnin, viihtyisyyden 
toimintamahdollisuuksien parantamiseksi (vähintään yksi toteuduttava)   

 

Hyöty kohdistuu pääosin ohjelma-alueelle   

Tuettavaa toimintaa ei ole aloitettu ennen kuin hakemus on tullut vireille  

Tuki on tarpeellinen hankkeen toteuttamisen kannalta  

Yritystuet: yrityksellä on toimipaikka Suomessa JA edellytykset kannattavaan 
liiketoimintaan sekä riittävä ammattitaito 

 

Hanketuet: toteuttaja on julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö 
tai säätiö 

 

 

 

Hankkeessa toteutuu läpäisevät teemat + 

Kokeilut ja innovaatiot  

Nuoret  

Ilmastonmuutos ja ympäristö  

Hankkeessa huomioidaan kestävä kehitys + 

Ekologinen  

Kulttuurinen  

Sosiaalinen  

Taloudellinen  

 

B. Yleiset valintakriteerit (vähintään 2 kyllä-vastausta) 

 Kyllä Ei 

Toteutettava toimenpide on paikallislähtöinen   

Tavoitteet ja toimenpiteet on suunnitelmassa selkeästi määritelty   

Hyöty kohdistuu pääasiassa alueelle   

Toiminta jatkuu hankerahoituksen päättymisen jälkeen   

Tiedotussuunnitelma sisältyy suunnitelmaan   

Teemahaku: rahoitushakemus ja hankesuunnitelma ovat teeman mukaisia   

  



C. Eri tukityypeille määritellyt kriteerit (vähintään 2 kyllä-vastausta/kyseinen osio) 

Hankehakemusten valintakriteerit (yleishyödylliset, paikalliset hankkeet) Kyllä Ei 

Toiminta on kaikille avointa   

Toiminnassa edistetään verkostoitumista ja yhteistyötä   

Hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa toimenpide   

Toimenpide tai sen tulokset ovat sovellettavissa muilla alueilla    

Yleishyödyllisen investoinnin tulee sisältyä kyläsuunnitelmaan tai vastaavaan   

 

Yritystukihakemusten valintakriteerit Kyllä Ei 

Toimenpide edistää yrittäjyyttä   

Yritystuella on merkittävä vaikutus toimenpiteen toteuttamiseen   

Toimenpide luo uusia työpaikkoja   

Toimenpide säilyttää olemassa olevia työpaikkoja   

Toimenpide kohdistuu ensisijaisesti ydin- ja harvaan asutulle maaseudulle   

 

Alueiden ja kansainvälisten hankkeiden kriteerit Kyllä Ei 

Toimenpide kehittää toimijoiden yhteistyövalmiuksia alueellisesti tai 
kansainvälisesti 

  

Hakijalla riittävät taidolliset edellytykset (esim. kielitaito)    

Toimenpide luo sellaista lisäarvoa strategian toteuttamiseen, jota ei ilman 
kansainvälisyyttä saavutettaisi 

  

Hakijalla tieto yhteistyökumppaneiden osallistumisesta alueellisesti tai 
kansainvälisesti toimenpiteen toteuttamiseen 

  

 
 
 
 
 

 

 


