
Kriterier for tildeling av omstillingsmidler  
 
Det kan være utfordrende å avgjøre hvilke prosjekter som skal tildeles omstillingsmidler. For å gjøre 

vurderingsprosessen enklere har vi definert åtte viktige kriterier som alle skal vektlegges likt i 

vurderingen av prosjekter.  

 

Slik bruker dere kriteriene 
Alle kriteriene bør vurderes for hvert enkelt prosjekt, og gis en ”karakter” 1 (lavest score) til 3 (høyest 

score). Alle åtte karakterene legges sammen til slutt, og gir en poengsum for hvert prosjekt  som vil 

være sammenlignbar på tvers av ulike prosjekttyper. 

 

Kriterier 

1) Tid før effektuering – Når er forventet oppstartdato og når kan man forvente å se resultater fra 

prosjektet? Jo mer konkret et prosjekt foreligger på søknadstidspunktet, desto høyere score får 

prosjektet på dette kriteriet.  

 

2) Wow-faktor – Hvor overraskende, imponerende eller verdiskapende er prosjektet? Dette bør ikke 

bare vurderes opp i mot de som opererer innen samme bransje, terminologi eller kultur, men også som 

en respons fra objektive aktører.  

 

3) Giringspotensial – Vurder muligheten prosjektet har til å skaffe eksterne midler som bidrar til at 

det kan igangsettes eller forsterkes og utvides. Dette er et viktig kriterium for å utløse aktivitet utover 

rammene til omstillingsmidlene.  

 

4) Arbeidsplasser – Hvor mange nye arbeidsplasser vil prosjektet kunne generere dersom det blir 

vellykket? Her vil det være vanskelig å bedømme potensialet spesielt for nettverks- og 

innovasjonsaktiviteter. Likevel er slike langsiktige satsninger viktige for å kunne skape nye 

virksomheter og arbeidsplasser i fremtiden.  

 

5) Gjennomføringsevne – Vil bedriften eller nettverksorganisasjonen klare å prosjektere og 

gjennomføre prosjektet? Her vil i en del tilfeller større organisasjoner, med kapasitet og erfaring, 

komme bedre ut enn mindre bedrifter hvor ressursene er mer spredt på aktiviteter og fagområder.  

 

6) Omstillingsmidlenes rolle for realiseringen av prosjektet – Hvor viktige er omstillingsmidlene 

for at prosjekter som vurderes som gode, skal komme i gang? Her vil gjerne store og etablerte 

bedrifter med egne utviklingsavdelinger og budsjetter være selvhjulpne i sammenligning med mindre 

aktører. Prosjekter som mottar omstillingsmidler skal i regelen falle utenfor andre relevante 

støtteordninger eller finansieringsmuligheter.  

 

7) Bedre risikospredning – Vil prosjektet bidra til at man etablerer seg i nye markeder og bransjer? 

Og/eller til utvikling av mer innovative tjenester, produkter og prosesser som fører til økt 

konkurranse- og bærekraft?  

 

8) Synergier og spredningseffekt – Vil prosjektet evne å involvere og engasjere andre lokale 

aktører? Det kan være forskningssamarbeid, brukermedvirkning, markedsanalyser, samarbeid, kunde- 

og leverandørforhold etc. Dette er viktig for å styrke kommunen som kompetansemiljø og et sted der 

folk ønsker å bo og leve.  



 

Prosjektsammenligning mot kriterier  
 
[PROSJEKTTITTEL] 

 

Begrunnelse  Vurdering (karakter 1–3) 
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