Bijlage 2 Selectiecriteria
Kenmerk

Criteria

Gebied

Een definitie van het gebied. Een goede onderbouwing voor gebieden
met meer dan 150.000 inwoners. Een beschrijving van de populatie
waarop de strategie betrekking heeft.
Een analyse van de ontwikkelingsbehoeften en mogelijkheden met een
analyse van de sterke en zwakke punten, kansen en bedreigingen (een
SWOT-analyse).
Een beschrijving van de strategie en de doelstellingen ervan, een beschrijving van de geïntegreerde en innovatieve kenmerken van de de
strategie en een hiërarchie van doelstellingen met meetbare streefdoelen voor outputs of resultaten. De strategie moet aansluiten bij het
POP3 en, in voorkomend geval, de programma’s van de betreffende
ESI-fondsen. De strategie moet aansluiten op de lokale SWOT-analyse
en de SWOT-analyse voor het POP3. Uit de strategie moet blijken of er
voldoende focus is in de themakeuze door die te beperken tot rond de
drie.
Een beschrijving van het proces om de lokale gemeenschap bij de
ontwikkeling van de strategie te betrekken.
Uit het activiteitenplan moet blijken hoe de doelstellingen van de ontwikkelingsstrategie in acties worden omgezet.
Er moet een beschrijving van de beheer- en toezichtregelingen van de
strategie zijn waaruit blijkt dat de LAG in staat is de strategie uit te voeren tot en met 2022. Daarin is omschreven hoe monitoring en evaluatie
tijdens de uitvoeringsperiode van de ontwikkelingsstrategie tot en met
2022 gaat plaats vinden. Middels een uitgewerkt reglement waarin de
taken en verantwoordelijkheden van de LAG zijn omschreven i.v.m. de
selectie van projecten moet blijken dat de LAG een transparante werkwijze beoogd bij de selectie en toekenning van steun en in staat is
belangenverstrengeling te voorkomen.
De lokale ontwikkelingsstrategie moet een financieel plan omvatten met
een geplande toewijzing uit elk van de betrokken Europese Structuur en Investeringsfondsen (ESI-fondsen). De begroting moet zijn uitgesplitst en aansluiten op de strategie en het activiteitenplan.
Uit het financieringsplan blijkt dat er sprake is van een breed financieel
draagvlak en voldoende inbreng van private middelen.
De mate waarin de deskundigheid van de leden van de LAG aansluit
bij de gekozen prioriteiten.
De mate waarin de LAG in staat is om het programma financieel en
administratief te besturen en in stand te houden tot en met 2022.
De mate waarin de LAG in staat wordt geacht om samenwerking te
zoeken met andere partnerschappen en/of LAG’s met het oog op synergie.
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Aan de hand van de criteria wordt per kenmerk een cijfer gegeven tussen de 1 en 5
Dit cijfer wordt vermenigvuldigt met de wegingsfactor. Alle cijfers worden vervolgens opgeteld.
Maximale score is 100 en minimale score is 60.

