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Redegørelse for parametre
Projekter vurderes ud fra følgende parametre, hvilket er udgangspunkt for forvaltningens indstilling til
Landdistriktsudvalget. Jo flere point man opnår, jo større sandsynlighed er der for at projektet indstilles
til tilsagn.
Medfinansiering
Projekter som søger 100% finansiering, får 0.
Projekter hvor der søges midler fra andre puljer og fonde, får 1.
Projekter med egenfinansiering og evt. midler fra andre puljer og fonde får 2.
Ophæng i udviklingsplan
Projekter der er beskrevet i en udviklingsplan får 1, mens projekter der ikke er, får 0.
Lokal inddragelse i projektudviklingen
Her vurderes på graden af involvering i tilblivelsen af projektet og dets formål
0 gives, hvor projektet er defineret i en snæver kreds af borgere.
1 gives, hvor projektet er formuleret i en forening eller sammenslutning af borgere.
2 gives, hvor projektet er formuleret i samarbejde med flere foreninger, borgergrupper eller landsbyer.
Aktiverer & engagerer de lokale borgere
Her vurderes på graden af involvering i udførelsen af projektet eller dele af projektets faser.
0 gives, hvor projektet gennemføres af professionelle og ikke involverer andre end måske en
bestyrelse.
1 gives, hvor de lokale borgere og ildsjæle i nogen grad deltager i udførelsen eller til mindre
delopgaver under projektet.
2 gives, hvor der er høj grad af involvering af de lokale borgere og ildsjæle til forskellige større
opgaver.
Perspektiver i projektet
Her vurderes på projektets potentiale til at skabe lokal udvikling gerne med nye aktiviteter, faciliteter
eller fællesskaber.
0 gives til projekter, der vurderes at have en meget begrænset effekt for lokalsamfundet.
1 gives til projekter, der gør en forskel for en afgrænset gruppe af borgere i et område og ikke skaber
nye aktiviteter og/eller fællesskaber.
2 gives til projekter, der gør en forskel for de fleste eller alle borgere i et område, og hvor der skabes
nye aktiviteter og/eller fællesskaber.
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Projektets parathed
Her vurderes på hvor klar projektet er til at blive realiseret.
0 gives, hvor ansøgningskravene ikke er opfyldt og projektet ikke er realiserbart i den nuværende
form.
1 gives, hvor ansøgningskravene er opfyldt, men hvor projektet stadig har et stykke vej til at være klar
til igangsætning. De har gjort sig tanker om øvrig finansiering, hvis det er relevant.
2 gives, hvor ansøgningskravene er opfyldt og projektet fremstår klart til at realisere.
Befolkningsudvikling
0 gives, hvis byen i de seneste fem opgjorte år har haft en positiv befolkningstilvækst (over2%).
1 gives, hvis byen i de seneste fem opgjorte år har haft en stagnerende befolkningstilvækst (0-2%).
2 gives, hvis byen i de seneste fem opgjorte år har haft et faldende befolkningstal.
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