
LEADER KARHUSEUTU 

OTSO OSAA! -STRATEGIAN VALINTAKRITEERIT 
 

 

 

Yleiset hyväksyttävyysvaatimukset  
 

Hakija  

Hankkeen nimi       

Hankkeen numero  

Haettu tukimuoto  

Hakemus tullut vireille       

Otso Osaa! –strategian painopiste       

 Hanke on Maaseudun kehittämislain ja asetusten mukainen  

 Hanke edistää Otso osaa! -ohjelman tavoitteita  

 Hankkeen hyöty kohdistuu pääsääntöisesti Karhuseudun alueelle  

 Hanke luo uutta  

 Hankkeella on selkeä ja realistinen hankesuunnitelma  

 Hankkeen kustannukset ovat kohtuulliset ja suhteessa saatavaan hyötyyn  

 Hakija on luotettava, innostunut ja sitoutunut hankkeeseen  

 Hakijan yksityinen rahoitus on kunnossa  

 Hakijataho sitoutuu tiedottamaan hankkeen etenemisestä ja tuloksista  

 Hakijayhdistyksen toimintaan voivat osallistua myös uudet toimijat  

 Yritystoiminta on toteutuessaan taloudellisesti kannattavaa  

 Tuki ei merkittävästi vääristä kilpailua alueella   

 Toiminnalla on edellytykset jatkua hankkeen jälkeen  



 

Vaihtoehtoiset valintakriteerit 
 
Palvelut ja asuminen x/10 

1.1.  Palvelujen tuottaminen kylillä ja lähellä asukkaita 
1.2.  Hyvinvointia vapaa-ajanpalveluista 
1.3.  Asumisen uudet mahdollisuudet 
1.4.  Osallisuutta, yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä 
 

 
Työllisyys, innovaatiot ja osaaminen    x/8 
     

2.1.  Yrittäjyyden edistäminen 
2.2.  Innovaatiot ja osaamisen edistäminen 
2.3.  Paikallistalouden kehittäminen – lähiruoka ja -tuotteet 
2.4.  Työllisyyden edistäminen ja syrjäytymisen ehkäisy 
 

 Kehittää Karhuseudun alueen palveluja  

 Parantaa asumismahdollisuuksia alueella  

 Edistää asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä  

 Parantaa turvallisuutta  

 Kehittää alueen harrastusmahdollisuuksia  

 Edistää yhteistyötä tai uusien verkostojen syntymistä  

 Vahvistaa sosiaalista pääomaa  

 Edistää tasa-arvoa  

 
Hanke on yhteensopiva alueen voimassa olevan kylä- tai 
kaupunginosasuunnitelman kanssa 

 

 Hankkeen toimenpiteet ja hyödyt kohdistuvat ensisijaisesti lapsiin tai  nuoriin  

 Edistää toimeentulomahdollisuuksia alueella  

 Edistää nuorten työllisyyttä  

 Ehkäisee syrjäytymistä  

 Edistää alueen toimijoiden osaamista (asukkaat, yrittäjät, yhteisöt, järjestöt)  

 Kehittää tuotteiden tai palveluiden kilpailukykyä  



Matkailu, kulttuuri ja tapahtumat x/8 

3.1.  Matkailun kehittäminen luontaisista mahdollisuuksista & verkostoituminen  
3.2.  Tapahtumien kehittäminen sekä kulttuuriperinteen hyödyntäminen  
 
 

Ympäristö ja energia x/7 

4.1.  Luonnosta virkistystä ja toimeentuloa 
4.2.  Uudet energiaratkaisut 

 Edistää alueen tuotteiden tunnettuutta  

 Hankkeessa kokeillaan uutta tuotetta, innovaatiota tai toimintatapaa  

 Edistää hyvien käytäntöjen leviämistä  

 Kasvattaa matkailijoiden määrää tai edistää matkailua  

 Kasvattaa alueen tapahtumien yleisömääriä  

 Lisää alueen tunnettuutta  

 Kehittää alueen kulttuurituotteita  

 Kehittää alueen matkailutuotteita  

 Hyödyntää historiaa ja perinteitä nykypäivään  

 Edistää kaupungin ja maaseudun vuorovaikutusta  

 Edistää monikulttuurisuutta ja paikallistason kansainvälistä yhteistyötä  

 Edistää ekologisesti kestävää toimintaa  

 Edistää luonnonarvojen säilymistä  

 Edistää uusiutuvien luonnonvarojen käyttöönottoa  

 Edistää sopeutumista ilmastonmuutokseen  

 Kehittää luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia  

 Edistää ympäristötietoisuutta  

 Kannustaa asukkaita omaehtoiseen toimintaan ympäristön suojelemiseksi  



 
Kansainvälisyys hankkeissa x/3 

 

 
 

  
 

 Tuo lisäarvoa toiminnan kehittämiseen kansainvälisellä yhteistyöllä  

 Kehittää kansainvälistä yhteistyötä  

 
Hankkeen partnereilla on samansuuntaiset yhteisesti sovitut hanketta 
koskevat tavoitteet 

 


