
            

LEADER Zuid-Limburg  beoordelingsformulier projecten 

ALGEMENE PROJECTGEVENS 

Naam project  
 

Indiener  
 

Tijdstip van indienen (registratie bij RVO)  
 

Projectgebied  (gemeente of gemeenten)  
 

 

BASISVOORWAARDEN BEGROTING EN DEKKINGSPLAN (JA OF NEE) 

Sluitende en transparente begroting en dekkingsplan  

Dekkingsplan voldoet aan subsidiesleutel (LOS)  

Publieke cofinanciering is geregeld en geborgd  

Private cofinanciering is geregeld en geborgd  

 

SELECTIECRITERIUM LOS-DOELEN (0-3 PUNTEN PER ONDERDEEL) 

Het project leidt tot bewuster omgaan met landschap als basiskapitaal van de 

economie. 

 

Het project leidt tot een economische impuls door samenwerking en integrale aanpak.  

Het project leidt tot versterking van agrarische bedrijven met landschappelijke en 

maatschappelijke meerwaarde. 

 

Het project versterkt de sociale cohesie door contact tussen bewonersgroepen en 

generaties. 

 

Het project versterkt de publiek-private samenwerking (tussen bewoners, 

ondernemers en overheid). 

 

Het project koppelt behoeften en vraag uit de stedelijke gebieden aan verdienmodellen 

op het platteland.  

 

Het project leidt tot verbetering van wederzijds begrip en contacten tussen  bewoners 
van stad en platteland. 

 

Puntenscore voor LOS-doelen totaal (minimaal vereist: 4) 
 

 

Overwegingen (toelichting op puntenscore voor dit onderdeel) 
 
 
 

 

SELECTIECRITERIUM LEADER-WERKWIJZE (0-3 PUNTEN PER ONDERDEEL) 

Het project is geïnitieerd vanuit de lokale gemeenschap (bottom-up) en wordt breed 

gedragen. 

 

Het project leidt aantoonbaar tot samenwerking tussen bewoners, ondernemers en/of 

organisaties. 

 



Het project dient doelen in meerdere sectoren of beleidsvelden.  

Het project is innovatief voor Zuid-Limburg.  

Puntenscore voor LEADER-werkwijze totaal (minimaal vereist: 6) 

 

 

Overwegingen (toelichting op puntenscore voor dit onderdeel) 
 
 

 

SELECTIECRITERIUM ORGANISATIE EN HAALBAARHEID (0-3 PUNTEN PER ONDERDEEL) 

De organisatie en verdeling van taken en verantwoordelijkheden zijn duidelijk 
vastgelegd. 

 

De initiatiefnemers beschikken over voldoende expertise of hebben deze ingehuurd.  

Het tijdpad voor de uitvoering is realistisch in verband met vergunningen en dergelijke.  

Puntenscore voor organisatie en haalbaarheid totaal (minimaal vereist: 6) 
 

 

Overwegingen (toelichting op puntenscore voor dit onderdeel) 
 
 

 

SELECTIECRITERIUM  DOELMATIGHEID  (0-3 PUNTEN PER ONDERDEEL) 

De investeringen en tijdsinzet zijn in balans met de verwachte resultaten.  

Het project is overdraagbaar omdat de resultaten en ervaringen ook door anderen 

gebruikt kunnen worden. 

 

Puntenscore voor efficiëntie en doeltreffendheid (minimaal vereist 4) 

 

 

Overwegingen (toelichting op puntenscore voor dit onderdeel) 
 
 

 

SAMENVATTING 

LOS-doelen  

LEADER-werkwijze  

Organisatie en haalbaarheid  

Doelmatigheid  

Totale puntenscore (minimaal vereist: 20) 

 

 

 

BESLUIT 

Advies van de LAG (positief of negatief)  

Vastgesteld in de vergadering op  (datum)  

Handtekening voorzitter 
 
 

 

 


