Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen 2020-2022
Investeringsprojekt
Grunder för val av ansökan
1. Hur väl genomför projektet försöksprogrammets mål: bearbetning av näringsämnen ur biomassor,
produktion och produktutveckling av återvinningsgödselpreparat, logistiken och servicelösningar när det
gäller återvinning av näringsämnen samt utveckling av produkter med hög förädlingsgrad ur biomassa?
Urvalskriteriets betydelse är 30 %.
• Mycket väl (3 poäng)
• Väl (2 poäng)
• Till viss grad (1 poäng)
• Dåligt eller inte alls (0 poäng)
2. Hurdan är projektets natur, genomförbarhet och kostnadseffektivitet? Urvalskriteriets betydelse är 25 %.
• Investeringens natur, genomförbarhet och kostnadseffektivitet är utomordentliga och de förväntade
effekterna är betydande. (3 poäng)
• Investeringens natur, genomförbarhet, kostnadseffektivitet och de förväntade effekterna är goda. (2
poäng)
• Investeringens natur, genomförbarhet, kostnadseffektivitet och de förväntade effekterna är måttliga. (1
poäng)
• Investeringens natur, genomförbarhet och kostnadseffektivitet är svaga. De förväntade effekterna är
obetydliga. (0 poäng)
3. Vilka är investeringens effekter för affärsverksamhetspotentialen? Urvalskriteriets betydelse är 20 %.
• I och med investeringen kan man framställa nya produkter eller tjänster, för vilka det finns efterfrågan
och försäljningen av produkterna och tjänsterna kan inledas snabbt. Betydande
affärsverksamhetspotential. (3 poäng)
• I och med investeringen kan man framställa nya produkter eller tjänster, för vilka det finns efterfrågan,
men det fordras ännu arbete för att inleda verksamheten. God affärsverksamhetspotential. (2 poäng)
• Investeringen skapar förutsättningar för att det ska skapas nya produkter eller tjänster inom den nära
framtiden. Måttlig affärsverksamhetspotential. (1 poäng)
• Investeringen ger inte upphov till nya produkter eller tjänster eller sådana uppstår bara i liten
utsträckning. Svag affärsverksamhetspotential. (0 poäng)
4. Är investeringen innovativ och verksamhetsförnyande? Urvalskriteriets betydelse är 15 %.
• Investeringen är innovativ och förnyar verksamheten på ett betydande sätt. (3 poäng)
• Investeringen är innovativ och förnyar verksamheten väl. (2 poäng)
• Investeringen är innovativ och förnyar verksamheten måttligt. (1 poäng)
• Investeringen är inte innovativ och den förnyar inte verksamheten. (0 poäng)
5. Hur främjar investeringen verkställandet av principerna för hållbar utveckling? Bl.a. ekologiska, sociala,
ekonomiska och kulturella effekter, som främjar återvinning av näringsämnen. Urvalskriteriets betydelse är 10 %.
• Investeringen främjar utomordentligt verkställandet av principerna för hållbar utveckling och de
förväntade effekterna är betydande ur den hållbara utvecklingens synvinkel. (3 poäng)
• Investeringen främjar väl verkställandet av principerna för hållbar utveckling. (2 poäng)
• Investeringen främjar måttligt verkställandet av principerna för hållbar utveckling. (1 poäng)
• Investeringen främjar dåligt verkställandet av principerna för hållbar utveckling och de förväntade
effekterna är obetydliga ur den hållbara utvecklingens synvinkel. (0 poäng)

Obs. Punkt 1 måste ge poäng för att projektet ska kunna finansieras.

