Horisontella indikatorer – ett sätt att stärka din projektidé

De horisontella kriterierna i vår strategi är tänkta att bidra till att stärka utveckling inom våra
sex insatsområden. Oavsett inom vilket av de sex insatsområdena du söker ditt projekt inom
är de horisontella kriterierna ”redskap” för att utveckla din projektidé. De horisontella
kriterierna är viktiga för vårt samhälles utveckling både hos oss och i övriga EU och de är
därför med i bedömningen av din projektidé.
För att stärka ditt projekt så använd gärna de horisontella kriterierna när du utvecklar din
projektidé och skriver din ansökan.
Nedan beskriver vi kort definition/innehåll i de fyra horisontella kriterierna. Se mer
information om de horisontella kriterierna i vår ”strategi” och ”mål och urvalskriterier” på
vår hemsida: http://utvecklinghalsingebygden.se/om-oss/strategi/

Innovation
Definition av innovation: ”Nya tillvägagångssätt som omsätts till nya värden för samhälle,
företag och individer. Innovativt arbete innebär att utveckla produkter, tjänster, marknader,
organisationer, metoder och/eller processer där värdet uppstår i användningen av det som
utvecklas. Värdet som skapas kan vara ekonomiskt, socialt och/eller miljömässigt”
För att vara en innovation behöver det inte innebära att det är en ny idé/arbetssätt i
universum, det ska vara nytt för den plats som den är tänkt att verka på i vårt leaderområde.
Beskriv i din ansökan om och i så fall hur projektet är innovativt och bidrar till något eller
några av nedanstående indikatorer:

-

Antal arbetstillfällen
Antal bevarade arbetstillfällen
Antal nya företag
Antal innovativa lösningar
Antal företag som får stöd
Antal innovationer inom grön eller blå tillväxt
Antal nätverkande företag

Jämställdhet
Vårt jämställdhetsperspektiv innebär att synliggöra kvinnors och mäns villkor och
förhållanden. Visa hur dessa beaktas i projektet och analysera de planerade konsekvenserna
för såväl kvinnor som män både på kort och lång sikt. Man kan argumentera för jämställdhet
utifrån olika aspekter. Dels en rättviseaspekt vilken utgår från de av regeringen fastställda
målen som anger att kvinnor och män skall ha samma rättigheter, skyldigheter och
möjligheter inom livets alla områden. Dels EU:s direktiv som handlar om lika möjlighet till
ekonomisk självständighet för kvinnor och män, jämställdhet i beslutsfattande och
värdighet, integritet.
Det är också en fråga om resursutnyttjande som utgår från nyttan av att både kvinnor och
män kommer till tals och finns representerade inom olika områden. Det kan innebära fler
kvinnor inom traditionellt manliga områden eller tvärtom. På så sätt får man ett större urval
och chansen ökar att få rätt person på rätt plats. Vår svenska jämställdhetspolitik bygger på
att vårt samhälle präglas av en s.k. könsmaktsordning, som innebär att manlig norm är
överordnad kvinnlig norm. Med det menas att mäns intressen och villkor generellt är
överordnade kvinnors.
Beskriv i din ansökan om och i så fall hur projektet arbetar med jämställdhet och bidrar till
något eller några av nedanstående indikatorer:
-

Antal utbildningar inom jämställdhet
Antal deltagare i utbildning inom jämställdhet
Antal metodutvecklingsprojekt med målet att skapa en jämställdhetsintegrerad
verksamhet

Integration
Integration innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett etnisk eller
kulturell bakgrund att delta. Att bejaka mångfald, ömsesidig tolerans och respekt för
varandras olikheter innebär bl.a. att arbetsmarknader öppnas för människor från andra
länder och kulturer. Arbete med integration är en framgångsfaktor och tillgång i vårt arbete.

Beskriv i din ansökan om och i så fall hur projektet arbetar med integration och bidrar till
något eller några av nedanstående indikatorer:
-

Antal metodutvecklingsprojekt med syfte att inkludera personer med olika utländsk
bakgrund
Antal utvecklingsprojekt lokalt
Antal utbildningar inom integration

Miljö/Hållbar Utveckling
I utvecklingsprojekt ska särskild hänsyn tas till att främja människors hälsa, värna den
biologiska mångfalden och naturmiljön. Bevarandet av ekosystemets långvariga
produktionsförmåga samt trygga en god hushållning med naturresurser är tillväxtskapande.
Verksamheter där lokala lösningar utvecklas som inte äventyrar hållbarheten och miljön skall
prioriteras.
Beskriv i din ansökan om och i så fall hur projektet arbetar med miljö/hållbar utveckling och
bidrar till något eller några av nedanstående indikatorer:
-

Antal miljöprojekt
Antal projekt som ska utveckla system för t ex miljön som är nyskapande
Antal projekt som är målinriktade för att hitta lösningar på globala miljö- och
klimatproblem

Välkommen att kontakta Leaderkontoret om du har frågor.

