BEOORDELING LEADER-PROJECTVOORSTEL
1. IS HET EEN GOED PROJECT?









is het project goed en voldoende omschreven?
Is de behoefte goed gemotiveerd?
Is de timing realistisch?
Is de financieringstabel duidelijk? Is er een juiste inschatting gemaakt van de kosten (type, grootte)?
Is de financiering redelijk (in functie van het beschikbare budget)?
Zijn de kosten in verhouding met de verwachte resultaten?
Is de promotor de meest geschikte inzake kwalificatie, expertise, professionaliteit,….?
Is het project haalbaar met de gevraagde middelen en binnen de vooropgestelde termijn?

2. IS HET EEN GOED LEADER-PROJECT?
(Leader is een methodiek van samenwerken die van onderuit (bottom-up) wordt geregisseerd. Het richt zich
specifiek naar actoren op het platteland. Het biedt kansen aan vernieuwende en duurzame
samenwerkingsinitiatieven op het platteland, bedacht en uitgewerkt door mensen ter plaatse.)
Innovatief
 Is het project vernieuwend, innoverend of origineel?
 Is het project een ‘Leader project’? Of past het eerder binnen andere (reguliere) programma’s?
 Levert het project iets extra of is het eerder reguliere werking van de promotor?
Integraliteit/ Kruispunt van domeinen
Is het project een louter sectoraal gegeven of is er over verschillende sectoren heen gekeken?
 Het platteland is dé plaats bij uitstek waar verschillende domeinen elkaar kruisen (bv. natuur, landbouw,
erfgoed, recreatie, onderwijs,…). Zijn er kruispunten terug te vinden in het project?
 Wordt er met het project een link gelegd met landbouw. (Bij het thema plattelandsarmoede wordt hier
soepeler mee omgegaan).


Duurzaamheid
 Heeft het project ook een effect op langere termijn?
 Is het project maatschappelijk gedragen zodat het ook blijft ‘leven’ na de projectperiode?
 Maakt het project een duurzame ontwikkeling van het platteland mogelijk?
Samenwerking
 gedragenheid, samenwerking tussen  (private/publieke) partners, ook tussen gemeenten onderling. Is
er gezocht naar samenwerking met andere of niet vanzelfsprekende partners?
 Is er verspreiding van informatie naar andere groepen spelers?
 Vertrekt het project vanuit een bottom-up initiatief?
Doelgroepen
 Bereikt het project een specifieke doelgroep(en)?
 Draagt het project bij tot de LEADER-prioriteit om sociale inclusie te bevorderen of plattelandsarmoede
te bestrijden?



Betrekt het project de bevolking actief?

3. IS HET EEN GOED LEADER-PROJECT VOOR DIT LEADER-GEBIED? (GEBIEDSGERICHT DENKEN)








Past het project in de ontwikkelingsstrategie van het LEADER-gebied? Geeft het project uitvoering aan
één of meerdere van de thema’s en doelstellingen van het LEADER-gebied?
Gebeurt er in het project iets met het gebied? Zijn er acties voorzien die gericht zijn op en rekening
houden met een stuk of het ganse LEADER-gebied of met valkuilen en/of opportuniteiten binnen het
gebied?
Bieden de beoogde resultaten een duidelijke meerwaarde voor het gebied?
Lokale/ plaatselijk gebonden projecten kunnen ook een meerwaarde bieden indien er voldoende gedacht
wordt aan bv. return naar grotere regio of het een als pilootproject kan fungeren, voldoende oog voor
samenwerking,…
Is het project complementair met andere (plattelands)projecten in het gebied?

4. BIJKOMENDE SELECTIECRITERIA








Kan het project een hefboomeffect genereren?
Levert het project een meerwaarde op tov. al bestaande initiatieven en/of financieringen?
Is de Leader steun noodzakelijk om het project te realiseren? Kan dit project beter langs andere weg
ondersteund worden?
Kan het project structureel worden verankerd?
Pakt het project een probleem op een nieuwe manier aan?
Is het project werkgelegenheidsbevorderend?

