Beoordelingscriteria
Projectnaam: ……………………………………
Organisatie + naam lezer: ……………………
Criteria

Opmerkingen lezer

Categorie
Rood

1.Doelstellingen en thema’s
 Het project past binnen acties uit de LOS
 Project draagt bij tot de horizontale
doelstellingen van Europa:
o Werkgelegenheid
o Klimaat
o Armoede
 Project heeft duidelijk gemotiveerde link
met landbouw of platteland
 Heeft voldoende focus met 1 of meer van
de 3 thema’s van LEADER Pajottenland::
o Duurzame energie
o Promotie/profilering streekidentiteit
o Leefbare dorpen
 Levert bijdrage aan LEADER-prioriteit om:
o Sociale inclusie te bevorderen
o Armoede te bestrijden
o Economische ontwikkeling te
stimuleren
 Complementair aan Europees, Vlaams en
provinciaal beleid
2.Haalbaarheid
 Promotor heeft de nodige expertise
 Werd het project door de meest geschikte
aanvrager ingediend?
 Er is een juiste inschatting gemaakt van
de kosten (type, grootte).
 Is het financiële plan sluitend?
 Project start binnen 3 maanden na
goedkeuring.
 De looptijd van het project is realistisch
(een project loopt maximaal 3 jaar).
 Project is uitgewerkt in duidelijke acties.
 Is er een duidelijke visie op het project?
Geeft uitvoering aan een sterk concept?
 Zijn de kritische succesfactoren zijn te
overwinnen?
 Beschikt aanvrager over de juiste
expertise en uitrusting voor de uitvoering
of latere exploitatie van het project?
 Werd voor een investeringsproject positief
advies Kwaliteitskamer afgeleverd?
 Is de personeelsinzet realistisch?
3.Geografische spreiding - streekidentiteit
 Het project loopt over het volledige gebied
 Indien niet: minstens 3 gemeenten?
 Draagt bij tot de versterking van de
identiteit van de regio

Oranje

groen

4.Continuïteit - meerwaarde
 Project genereert een lange termijn
impact en is geen losstaand project.
 Is het project structureel verankerd?
 Is het project overdraagbaar naar andere
gemeenten/gebieden?
 Het project heeft een hefboomeffect.
 Project creëert een duidelijke meerwaarde
die zonder inzet van deze projectmiddelen
niet wordt gerealiseerd.
 Behoefte aan project(onderdelen) is:
o Groot
o Duidelijk
o Beperkt
 De indicatoren geven een goede
inschatting van de impact van het project.
 Heeft het project een voorbeeldfunctie of
een hefboomeffect?
5.Duurzaamheid
 economische duurzaamheid
 ecologische duurzaamheid
 sociale duurzaamheid
6.GE3-filosofie
 Het project is gebiedsgericht




(problematiek of methodiek is specifiek voor
het projectgebied, bovenlokale doelstelling,
gedragen door het gebied, het geeft een
meerwaarde aan de streekidentiteit)
Gedifferentieerd (het project pakt een
probleem op een nieuwe manier aan)
Geïntegreerd (er is een samenspel tussen
verschillende beleidsdomeinen, de
noodzakelijke partners zijn gecontacteerd, er
wordt samengewerkt met andere actoren)

7.Innovativiteit
 Het project is innoverend in zijn
methodiek, problematiek, …
 Geeft op een innovatieve manier invulling
aan een reële nood op het platteland.
 Is geen reguliere werking van de promotor
 Is geen kopie van een bestaand project.
8.Participatie – bottom up sectoroverschrijdend
 Promotor betrekt noodzakelijke partners
 Promotor bereikt vele begunstigden
 Project is gedragen door
doelgroep/buurt/bevolking
 Samenwerking met actoren uit zelfde
sector
 Samenwerking met andere sector(en)
 Project draagt bij aan netwerking binnen
de PG?
9. Economische relevantie
 Draagt bij tot diversificatie van
economische structuur





Speelt in op natuurlijke rijkdommen regio
Is gericht op groei
Bevordert inkomen en/of werkgelegenheid

10. Indicatoren
 Zijn de indicatoren relevant/bruikbaar?

Vragen voor de promotor / opmerkingen

Algemeen oordeel
 Uitstekend
 Zeer goed
 Goed
 Voldoende
 Onvoldoende

