Urvalskriterier
Insatsområde 1: Produktutveckling, förädling, marknad
Villkor:
1. Projektet har en inriktning som stämmer överens med den antagna strategin.
2. Projektet har en tydlig förankring inom verksamhetområdet. (Projektet aktörer finns inom området eller om inte, finns ett tydligt samarbete med
aktörer i området)
3. Nyttan av projektet tillfaller verksamhetsområdet. ( De uppnådda effekterna ska uppstå inom verksamhetsområdet)
4. Projektet bedöms ha god genomförandekapacitet och långsiktighet. (Projektet redovisar rimlig likviditetsförmåga, tillräcklig erfarenhet och
kompetens för att genomföra insatserna, en realistisk budget, och rimliga förutsättningar att bli bärkraftigt efter projektets slut.)
Prövning av villkor görs innan projektet värderas enligt urvalskriterierna. Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att projektet ska prövas i nästa fas.
Projekt är innovativt
Projektet innebär förutsättningar att bidra
till målet om jämställdhet och
ickediskriminering
Projektet stärker Vänerns varumärke
Projektet innebär möjligheter för stärkt
sysselsättning
Projektet bidrar till företagsutveckling inom
yrkesfiske eller sportfisketurism
Projektet bidrar till produktutveckling inom
yrkesfiske eller sportfisketurism

1 Poäng: Projektet är nyskapande för det aktuella området
+2 Poäng: Projektet är nytt inom Vänerregionen
+2 Poäng: Pojketet är nytt inom branschen
2 Poäng: I projektet finns medverkande av båda könen, eller av annan underrepresenterad
grupp
+2 Poäng: Projektet arbetar aktivt med jämställdhet eller icke-diskriminerande insatser.
+1 poäng: Projektet arbetar aktivt med både jämställdhet och icke-diskriminerande insatser
1 Poäng: Projektet synliggör Vänern i Vänerområdet
+2 Poäng: Projektet synliggör Vänern utanför Vänerområdet.
+2 poäng: Projektet innebär en koppling av namnet Vänern till en tjänst eller produkt.
2 Poäng: Projektet ger förutsättningar att bibehålla sysselsättning
3 poäng: Projektet skapar nytt arbetstillfälle (minst 25 % årstjänst)
1 poäng: Projektet innebär diversifiering av befintlig verksamhet
+2 poäng: Projektet leder till ökad lönsamhet
+2 poäng: Projektet innebär minst ett nyskapat företag
1 poäng: Projektet innebär vidareutveckling av befintliga varor eller tjänster
+2 poäng: Projektet innebär lansering på ny marknad eller introduktion av nya varor eller
tjänster på befintlig marknad eller
-Satsning på utveckling av lokal marknad
+2 Poäng: Projektet innebär certifiering eller lansering av varumärke

Avslagsnivå 200 poäng. Projektet ska ha fått minst ett poäng i något av de två generella kriterierna
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Urvalskriterier
Insatsområde 2: Insatser för beståndsskydd och miljöförbättringar
Villkor:
1. Projektet har en inriktning som stämmer överens med den antagna strategin.
2. Projektet har en tydlig förankring inom verksamhetområdet. (Projektet aktörer finns inom området eller om inte, finns ett tydligt samarbete med
aktörer i området)
3. Nyttan av projektet tillfaller verksamhetsområdet. ( De uppnådda effekterna ska uppstå inom verksamhetsområdet)
4. Projektet bedöms ha god genomförandekapacitet och långsiktighet. (Projektet redovisar rimlig likviditetsförmåga, tillräcklig erfarenhet och
kompetens för att genomföra insatserna, en realistisk budget, och rimliga förutsättningar att bli bärkraftigt efter projektets slut.)
Prövning av villkor görs innan projektet värderas enligt urvalskriterierna. Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att projektet ska prövas i nästa fas.
Projekt är innovativt
Projektet innebär förutsättningar att bidra
till målet om jämställdhet och
ickediskriminering
Projektet bidrar till att stärka
förutsättningarna för ett miljömässigt
hållbart fiske med hälsosamma produkter

1 Poäng: Projektet är nyskapande för det aktuella området
+2 Poäng: Projektet är nytt inom Vänerregionen
+2 Poäng: Pojketet är nytt inom branschen
2 Poäng: I projektet finns medverkande av båda könen, eller av annan underrepresenterad
grupp
+2 Poäng: Projektet arbetar aktivt med jämställdhet eller icke-diskriminerande insatser.
+1 poäng: Projektet arbetar aktivt med både jämställdhet och icke-diskriminerande insatser
2 poäng: Projektet bidrar till att stärka förutsättningarna för livskraftiga bestånd av
kommersiellt intressanta arter inom begränsat område eller
- Bidrar till möjligheten att komma till rätta med problem med miljögifter i kommersiellt
intressanta fiskarter inom begränsat område eller
- Skapar bättre tillämpning av befintlig fångststatistik
+2 poäng: Projektet bidrar till att stärka förutsättningarna för livskraftiga bestånd av
kommersiellt intressanta arter i hela Vänern eller
- Bidrar till möjligheten att komma till rätta med problem med miljögifter i kommersiellt
intressanta fiskarter i hela Vänern eller
- Skapar underlag för statistik som är relevant för allt vänerfiske som påverkar bestånden
1 poäng: Projektet utförs i samverkan med vetenskaplig kompetens

Avslagsnivå 200 poäng. Projektet ska ha fått minst ett poäng i något av de två generella kriterierna
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Urvalskriterier
Insatsområde 3: Kunskapsbyggande, information, och samarbete
Villkor:
1. Projektet har en inriktning som stämmer överens med den antagna strategin.
2. Projektet har en tydlig förankring inom verksamhetområdet. (Projektet aktörer finns inom området eller om inte, finns ett tydligt samarbete med
aktörer i området)
3. Nyttan av projektet tillfaller verksamhetsområdet. ( De uppnådda effekterna ska uppstå inom verksamhetsområdet)
4. Projektet bedöms ha god genomförandekapacitet och långsiktighet. (Projektet redovisar rimlig likviditetsförmåga, tillräcklig erfarenhet och
kompetens för att genomföra insatserna, en realistisk budget, och rimliga förutsättningar att bli bärkraftigt efter projektets slut.)
Prövning av villkor görs innan projektet värderas enligt urvalskriterierna. Samtliga villkor måste vara uppfyllda för att projektet ska prövas i nästa fas.
Projekt är innovativt
Projektet innebär förutsättningar att bidra
till målet om jämställdhet och
ickediskriminering
Projektet innebär ökad kunskap om, och
förståelse för, ekosystem med fokus på
fiskenäringen i Vänern.
Projektet bidrar till att förbättra dialogen
mellan fiskets intressenter eller bredda
kontaktytorna mellan fiske och andra
verksamheter inom livsmedelskedjan

1 Poäng: Projektet är nyskapande för det aktuella området
+2 Poäng: Projektet är nytt inom Vänerregionen
+2 Poäng: Pojketet är nytt inom branschen
2 Poäng: I projektet finns medverkande av båda könen, eller av annan underrepresenterad grupp
+2 Poäng: Projektet arbetar aktivt med jämställdhet eller icke-diskriminerande insatser.
+1 poäng: Projektet arbetar aktivt med både jämställdhet och icke-diskriminerande insatser
1 Poäng: Projektet ger grundläggande baskunskaper om Vänerns ekosystem.
+2 Poäng: Projektet ger både teoretisk kunskap och praktisk tillämpbar kunskap som skapar
förutsättningar att säkra Vänerns ekosystem.
+2 poäng: Projektet utförs i samarbete med vetenskaplig kompetens.
2 poäng: Projektet skapar samarbete inom ett begränsat område mellan minst två av fiskets intressenter
(t.ex. Yrkesfiske, sportfiske, forskare, distributörer) eller
- Skapar kontakt mellan fiske och annan intressent inom livsmedelskedjan
+1 poäng: Projektet sker i samarbete mellan fler än två fiskeintressenter eller intressenter inom
livsmedelskedjan
+ 1 poäng: Projektet berör hela Vänerregionen
+ 1 poäng: Projektet innebär att kontakter etableras med intressenter som inte tidigare medverkat i
samarbete kring vänerfiske.

Avslagsnivå 200 poäng. Projektet ska ha fått minst ett poäng i något av de två generella kriterierna
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