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Toetsingsformulier en -criteria LEADER-3 Utrecht-Oost  
Status: aangepaste conceptversie. 
 
 
 
 

 
Naam project  

 Aanvrager:   

 Telefoon:  

 Email:  

Datum indiening:  
 
In te vullen door de coördinator: 
Datum toetsing   
aanvraag door LAG  

Doelstelling Platteland en Ommestad / Innovatie 
Totaal aantal LAG-leden dat 
heeft deelgenomen aan 
stemming 

 Totaal aantal leden LAG: 

Verhouding publiek-privaat 
van stemgerechtigde, 
aanwezige LAG-leden 

 

Bijzonderheden tav 
eventuele belangen LAG-lid  

Toegezegde subsidie LEADER  

Opbouw publieke 
cofinanciering 

AVP-cofinanciering Leader: 

Gemeenten: 

Overig, nl: 

Advies LAG:    Positief / negatief  
Opmerkingen: 
 
 
 
 
 
Datum  

 
 
 
 
  



In te vullen door de LAG  
 
Waarde van de scores: 
1 = niet/onduidelijk  -   2 = enigszins  -  3 = voldoende  -  4 = ruim voldoende  -  5 = helemaal 
 

1. Bijdrage aan doelstellingen LOS  Score 
1-5 

Toelichting/ motivatie score 

Platteland en Ommestad: 
A. Het project draagt bij aan de afstemming van de vraag 
naar lokaal voedsel van de ommestad met het aanbod van 
het platteland 
 

  

B. Het project draagt bij aan de afstemming van het 
recreatieaanbod op het platteland op de vraag vanuit de 
ommestad en/of aan het zichtbaar maken van het aanbod 
 

  

C. Het project draagt bij aan het overbrengen van 
informatie over de productie van voedsel en natuur & 
landschap 
 

  

Innovatie: 
D. Het project draagt bij aan een vernieuwende vorm van 
zelforganisatie van boeren, burgers en bedrijven op het 
platteland 
 

  

E. Het project draagt bij aan het op vernieuwende wijze 
oplossen van maatschappelijke vraagstukken en het vinden 
van innovatieve financieringsvormen voor 
maatschappelijke functies  
 

  

F. Het project draagt bij aan innovatieve methoden voor 
het opwekken, opslaan en gebruik van duurzame energie 
 

  

Hulpvragen bij A-E: 
x Zijn de resultaten van het project in voldoende mate te relateren aan de doelen (thema’s) van de LOS? 
x In welke mate draagt het project bij aan de ontwikkeling van het gebied/ het platteland? ‘Zitten we hier echt op te 

wachten?’’. 
Subtotaal   Score: minimaal 9 punten 

Weging 1  
Totaal 1. Bijdrage aan doelstellingen LOS   

 

  



Waarde van de scores: 
1 = niet/onduidelijk  -   2 = enigszins  -  3 = voldoende  -  4 = ruim voldoende  -  5 = helemaal 
 

2. Bijdrage aan LEADER kenmerken  Score 
1-5 

Toelichting/ motivatie score 

A. Bottum-up waarde  
Het project is een initiatief van, voor en door 
ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties, waarbij 
draagvlak, eigenaarschap en reikwijdte voor het gebied 
wordt beoogd. 
 
Hulpvragen: 
• Zijn er meerdere partijen betrokken bij het project?  
• Waaruit blijkt die betrokkenheid?  (bijv. financieel, bijdrage 

in uren)? 
 

  

B. Vernieuwingswaarde 
Het project brengt vernieuwing in het gebied op gang in de 
vorm van een experiment, innovatie of een nieuwe 
doelgroep die aangesproken wordt. 
 
Hulpvragen: 
• Is het project nieuw voor het gebied?  
  

  

C. Samenwerking 
Het project legt nieuwe (soorten) verbindingen tussen 
ondernemende inwoners, overheden, onderwijs, 
ondernemers en maatschappelijke organisaties. 
 
Hulpvragen: 
x Is er sprake van (nieuwe) samenwerking? 
 

  

D. Overdraagbaarheid 
Het project heeft een interessante aanpak en/of resultaten 
en de aanvrager toont bereidheid om kennis en ervaringen 
te delen. 
 
Hulpvragen: 
x Worden de projectresultaten uitgedragen en/of is daar 

bereidheid toe?  
x Is het project/de resultaten overdraagbaar? Kunnen 

anderen/het gebied ervan leren?  
x Is daar in de communicatieparagraaf aandacht aan besteed? 
 

  

Subtotaal   Score: minimaal 12 punten 

Weging 2  
Totaal 2. Bijdrage aan LEADER kenmerken   

 
 
 
  



 
Waarde van de scores: 
1 = niet/onduidelijk  -   2 = enigszins  -  3 = voldoende  -  4 = ruim voldoende  -  5 = helemaal 

 
3. Haalbaarheid project (vanuit financieel en 
organisatorisch oogpunt) 

Score 
1-5 

Toelichting/ motivatie score 

A. Eigenaarschap en/ of partnerschap  
De verantwoordelijkheid, deskundigheid en 
organisatiestructuur van de aanvrager en betrokken 
partners. 
 
Hulpvragen: 
x Is er een duidelijke verantwoordelijke voor het project en de 

resultaten? 
x Is er openbare kennis over de betrouwbaarheid en kwaliteit 

van de aanvrager? 
x Heeft de aanvrager de deskundigheid (georganiseerd) om 

het project goed uit te voeren en de resultaten in stand te 
houden? 

x Is er een degelijke organisatiestructuur om het project goed 
uit te voeren en de resultaten in stand te houden? 

x Heeft de aanvrager voldoende financiële middelen om de 
kosten te kunnen voorfinancieren  

x Wie zijn er betrokken? Wie missen we? 
 

  

B. Uitvoerbaarheid 
Uitvoerbaarheid van het project ten aanzien van het 
bereiken van de beoogde resultaten, de gekozen aanpak en 
de benodigde randvoorwaarden. 
 
Hulpvragen: 
x Zijn de doelen en  de gekozen aanpak realistisch?  
x Is de begroting realistisch? 
x Is er een logisch verband tussen de doelen, de activiteiten  

en de begrote kosten?  
x Is het dekkingsplan sluitend, kloppend (volgens de 

percentages) en transparant? 
x Zijn toezeggingen cofinanciering of bankgaranties 

bijgesloten?  
x Is het tijdpad realistisch? 
x Zijn de benodigde randvoorwaarden (vergunningen, 

toestemming buren/omwoners etc) in orde of worden 
binnenkort verkregen?   

  

C. Mate van risico:  
De (organisatorische en financiële) risico's en de aanpak 
waarop deze risico’s tegemoet worden getreden. 
 
Hulpvragen: 
x Zijn de risico’s (financieel maar bijvoorbeeld ook mogelijke 

bezwaren uit de omgeving) goed beschreven? 
x Zijn er risico’s over het hoofd gezien?  
x Is er een goede aanpak om de risico’s te beperken danwel te 

voorkomen? 
x Zijn er verklaringen van risicodragers? 

  

Subtotaal   Score: minimaal 9 punten 

Weging 1  
Totaal 3. Haalbaarheid    

 



Waarde van de scores: 
1 = niet/onduidelijk  -   2 = enigszins  -  3 = voldoende  -  4 = ruim voldoende  -  5 = helemaal 
 

4. Doelmatigheid en doeltreffendheid van het project Score 
1-5 

Toelichting/ motivatie score 

A. Continuïteit:   
Het voortbestaan dan wel de doorontwikkeling van de 
organisatie en/ of projectresultaten is gewaarborgd. 
 
Hulpvragen: 
x Is er zicht op continuïteit en 

draagkracht/verantwoordelijkheid voor instandhouding en 
verspreiding van de resultaten na afloop van het project?   

x Is er een onderbouwing hiervan door een sluitend en 
realistisch exploitatie- of beheerplan voor de komende 5 
jaar?  
 

  

B. Waar voor je geld (‘ Value for money’) 
Er is een goede balans tussen de investeringen en 
verwachte opbrengst in brede zin. 
 
Hulpvragen: 
x Is de  tijdsinzet in relatie tot de te verwachten resultaten? 
x Is er een goede balans tussen de begrote kosten en de 

verwachtte resultaten van het project?  
x Is dit project de gevraagde LEADER-bijdrage waard?  
x Is een LEADER-bijdrage echt nodig? Waar zit de “plus” die 

LEADER kan bieden? 
x Kan het project zonder de LEADER-bijdrage doorgaan?  
x Zijn er andere financieringsbronnen die beter geschikt zijn 

voor dit project?  
x Wat is de motivatie van de aanvrager: 

passie/gemeenschappelijk of gebiedsbelang of alleen vanuit 
eigen belang?  

 
 

  

C. Private bijdrage 
De hoogte en zekerheid van de eigen bijdrage/private 
financiering. 
 
Hulpvragen: 
x Is er sprake van minimaal 50 % private financiering? 
x Wordt er eigen geld of uren in het project gestoken? 
x Is de ureninzet realistisch (en niet ‘opgeklopt’)? 
x Worden er andere  private middelen aangetrokken en zijn 

die gegarandeerd? 
 

  

Subtotaal   Score: minimaal 9 punten 

Weging 1  
Totaal 4. Doelmatigheid en doeltreffendheid   

 
  



 

Totaalscore 
 

Criterium Subtotaal Minimaal 
aantal punten  
voor een 
positief advies 

Weging 
subtotaal 

Max. aantal 
punten na 
weging bij  
criterum 

Totale 
score 

1. Doelstellingen LOS  9 1 30  
2. LEADER kenmerken  12 2 40  
3. Haalbaarheid  9 1 15  
4. Doelmatigheid en 
doeltreffendheid 

 9 1 15  

   Totaal 100  
 
Er zijn minimaal 51 punten nodig om voor LEADER-subsidie in aanmerking te komen. 

 
 
 
Toelichting 
 
Deze toetsingscriteria zijn opgesteld op basis van de Lokale Ontwikkelingsstrategie 2015-2020 voor 
Utrecht-Oost.   
 
Voorwaarde is dat het initiatief in het LEADER-gebied wordt uitgevoerd. Initiatieven uit de kernen 
boven de 30.000 inwoners dienen een duidelijk relatie (op doelen en organisatie) te hebben met het 
platteland én de resultaten moeten ten goede komen aan het platteland. 
 
Rangschikking en weging 
- Per criterium wordt aangegeven de score naar de mate waarin het initiatief bijdraagt op een 

schaal van 1-5 
1 = niet/onduidelijk 
2 = enigszins 
3 = voldoende 
4 = ruim voldoende 
5 = helemaal 
 

- Per criterium dient een minimum gescoord te worden voor positief advies  
1. Bijdrage aan doelstellingen LOS: minimaal 9 punten van de 30 (weging: 1) 
2. LEADER-kenmerken:  minimaal 12 punten van de 20 (weging: 2) 
3. Haalbaarheid: minimaal 9 van de 15 punten (weging: 1) 
4. Doelmatigheid en doeltreffendheid: minimaal 9 van de 15 punten(weging: 1) 

 
- Maximaal aantal haalbare punten: 100, minimaal 51 nodig voor een positief besluit. 

 
 


