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Insatsområde 1. Social ekonomi och lokal kapitalbildning 

Urvalskriterier Jordbruksfonden, social ekonomi & lokal kapitalbildning 

 Bidrar projektet till fler företag eller arbetstillfällen inom social ekonomi? 

 Bidrar projektet till ökat entreprenörskap & kunskap inom social ekonomi? 

 Bidrar projektet till mer lokalt kapital i omlopp? 

 Bidrar projektet till nya finansiella strukturer? 

 Bidrar projektet till fler lokala produkter eller tjänster? 

 Bidrar projektet till ökad inkludering i lokalt företagande/lokalsamhället? 

 Bidrar projektet till nya och utvecklade kreativa mötesplatser? 

 Bidrar projektet till entreprenörskap i föreningslivet? 

 Bidrar projektet till fler kollektiva lösningar för att lösa lokala problem? 

 Bidrar projektet till ökad lokal förädling? 

Urvalskriterier regionalfonden 

 Bidrar projektet till förbättrade affärsmöjlighet hos små och medelstora företag genom 

förbättrat land-stad samarbete? 

 Bidrar projektet till att ökad sysselsättning hos små och medelstora företag? 

 Bidrar projektet till fler hållbara lokala små och medelstora företag? 

 Bidrar projektet till stärkt entreprenörskap och företagande på landsbygden? 

Urvalskriterier Socialfonden 

 Bidrar projektet till stärkt anställningsbarhet för kvinnor och män som befinner sig långt 

från arbetsmarknaden? 

 Bidrar projektet till Öka kompetensutveckling hos individer och företag på landsbygden? 

 Bidrar projektet till ökad delaktighet och inkludering i lokalsamhället? 

 Bidrar projektet till utveckling inom sitt insatsområde? 

 Bidrar projektet till stärkt anpassningsförmåga för sysselsatta kvinnor och män på 

arbetsmarknaden? 

Urvalskriterier fiskerifonden, social ekonomi & lokal kapitalbildning 

 Bidrar projektet till ökad förädling av lokala produkter och tjänster? 

 Bidrar projektet till fler kollektiva lösning på lokala problem? 

 Bidrar projektet till fler lokala produkter och tjänster? 

 Bidrar projektet till ökad konkurrenskraft hos små och medelstora företag? 

 Bidrar projektet till att skydda miljön och främja hållbar användning av vattenresurser? 

 


