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Projektet är lokalt förankrat och har ett 

underifrånperspektiv

Lokal förankring innebär att ansökan beskriver ett lokalt identifierat behov hos de som berörs av 

projektets genomförande eller resultat, och att det finns stöd för projektet bland boende, 

föreningar eller verksamma. Vad som anses "lokalt" beror på var projektet genomförs och vilka som 

berörs, det kan som mest motsvara hela leaderområdet. Styrelsen bedömer om insatserna är lokalt 

förankrade.

Med underifrånperspektiv avses att idén eller initiativet ska komma från de som berörs och lokalt 

engagemang ska tillvaratas. 

Personer/organisationer som berörs är de som aktivt deltar i eller påverkas av projektets 

genomförande eller resultat.

Även förstudier ska innehålla aktiviteter som svarar mot ett lokalt identifierat behov.

Projektansökan innehåller en tydlig beskrivning av den lokala förankringen, det vill säga vilket 

lokalt behov projektet avser att tillgodose samt hur och hos vilka aktörer som projektidén har 

uppstått eller är förankrad. Beskrivningen kan omfatta gemensamma möten, avsiktsförklaringar, 

samarbetskonstellationer, nätverk, arbetsgrupper och/eller protokoll. 

Projektet genomförs i samarbete Minst två parter ska samarbeta i projektet. 

Samarbete avser att två eller flera aktörer genomför en insats tillsammans för gemensam nytta. Det 

kan till exempel handla om aktivt utbyte av information eller att planera eller genomföra 

gemensamma aktiviteter. Samverkan bör ge samordningsvinster, stödja olika utvecklingsbehov eller 

medföra erfarenhetsutbyte och kompetensöverföring. 

Projektansökan innehåller en tydlig beskrivning av hur berörda deltar i projektet. Samarbete kan 

genomföras inom eller mellan olika sektorer. Med sektorer avses privat, ideell och offentlig sektor. 

Projektet har genomförandekapacitet Med genomförandekapacitet avses att det finns rätt kompetenser, tillräcklig erfarenhet och 

resurser knutna till projektet. Med resurser avses bland annat personella resurser, ekonomiska 

resurser eller resurser i form av tid. Det innefattar också en definierad roll- och ansvarsfördelning. 

Projektet beaktar de övergripande 

principerna i den lokala 

utvecklingsstrategin

Projektansökan innehåller en beskrivning av hur de övergripande principerna hållbar utveckling, 

likabehandling, ickediskriminering och jämställdhet är beaktade i projektets planering och 

genomförande. Beskrivningen bedöms med hänsyn till projektets syfte och mål, omfattning, 

kapacitet och resurser.

Beakta: Ta hänsyn till, sträva mot, reflektera kring, genomföra mindre insatser.

Hållbarhet - Hållbarhet omfattar tre dimensioner, ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. 

Ekologisk hållbarhet handlar om klimat- & miljöaspekter, att minimera miljöbelastning eller 

klimatpåverkan genom aktiva och medvetna val av material, resesätt, tjänster och produkter eller 

genomföra aktiva insatser för ökad biologisk mångfald, resurs- och energieffektivisering, förbättrad 

vattenkvalitet eller kortare leveranskedjor. Social hållbarhet avser den mänskligen dimensionen, att 

beakta hur insatserna påverkar ökad inkludering, trygghet, tillgänglighet, jämställdhet, hälsa och 

välmående. Ekonomisk hållbarhet avser den hushållande dimensionen, att agera långsiktighet, 

beakta resurseffektivitet, satsar på återbruk och återvinning. 

Likabehandling och icke-diskriminering – Att motverka diskriminering och främja likabehandling 

handlar om att bekämpa orättvis behandling som sker på grund av kön, könsöverskridande identitet 

eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, ålder eller 

sexuell läggning. 

Jämställdhet mellan kvinnor och män – Jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma 

rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla områden i livet.

Projektplanen är tydlig, väl genomarbetad 

och kopplar an till målen i 

utvecklingsstrategin

Tydlig och genomarbetad projektplan innebär att den beskrivna insatsen i ansökan kopplar an till 

något av strategins mål Hållbara näringar och verksamheter och Hållbara och resilienta platser 

samt något av insatsområdena Kunskap & Kompetens, Affärsmodeller & Samverkanslösningar och 

Miljösmarta anläggningar & Investeringar. 

Projektansökan innehåller en beskrivning av hur aktiviteter, samarbetspartners och utgifter bidrar till 

att uppfylla projektets syfte och mål.


