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Vurderingskriterier for Udviklingspulje for lokalsamfund 2019
Vurderingskriterier
Der foretages en helhedsvurdering af ansøgningerne, med afsæt i graden af følgende kriterier:
1. Lokal opbakning til projektideen
2. Projektet aktiverer og engagerer de lokale borgere og samarbejdspartnere
3. Projektets potentiale til at skabe langsigtet lokaludvikling
4. Projektets parathed
5. Øvrige projektansøgninger i lokalsamfundet
6. Afsæt i lokale udviklingsperspektiver
1. Lokal opbakning til projektideen
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, andre
aktører eller landsbyer.
2. Projektet aktiverer og engagerer de lokale borgere og samarbejdspartnere
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, samarbejdspartnere 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, samarbejdspartnere og
ildsjæle til forskellige større opgaver.
3. Projektets potentiale til at skabe langsigtet lokaludvikling
Her vurderes på projektets potentiale til at skabe lokaludvikling, som er langsigtet og
nytænkede. Eks. ny organisering, alternativ anvendelse af faciliteter, aktiviteter eller
fællesskaber og tiltag, som understøtter det samlede tilbud af eks. samme slags i
kommunen/de omkringliggende lokalsamfund.
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 eller/og på
tværs af lokalsamfund, og hvor der tænkes langsigtet og skabes eks. nye aktiviteter og/eller
fællesskaber, som ikke findes.
4. 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.
5. Øvrige projektansøgninger fra lokalsamfundet
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Her vurderes på, hvor mange projekter lokalsamfundet har søgt til i puljen eller/og der er givet
til lokalsamfundet fra øvrige lignende kommunale puljer i 2019. Det er med ønske om, at
sikre, at de kommunale midler kommer flere lokalsamfund til gode.
0 gives til flere lignende projektansøgninger fra samme lokalsamfund.
1 gives til flere projektansøgninger fra samme lokalsamfund med forskellige formål.
2 gives, hvis der én projektansøgning fra lokalsamfundet og/eller lokalsamfundet ikke har fået
lignende kommunale puljemidler i 2019.
6. Afsæt i lokale udviklingsperspektiver
Lokalsamfund, som har et udviklingsperspektiv og tager afsæt heri, får 3, mens projekter der
ikke tager afsæt heri får 0.
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