Definitioner och riktlinjer för indikatorer inom lokalt ledd utveckling - ansökan om stöd

Fråga
Kommer projektet att leda
till nyskapade
arbetstillfällen för
kvinnor/män?

Ange hur många timmars
sysselsättning per år som
kommer att skapas.

Definition/beskrivning
Nyskapade arbetstillfällen ska ha uppkommit
senast vid projektavslut och ska bedömas
vara bestående efter projektets slut. Detta
omfattar även nya arbetstillfällen i form av
köpta tjänster.

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer
Det bör stå att man ska ha aktiviteter med detta syfte i
ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter.

Fonder som
omfattas
EJFLU
EHFF
ERUF
ESF

Namn i BLIS
Nya arbetstillfällen,
kvinnor (A); Nya
arbetstillfällen, män (A)

Titta lite extra på de projekt där man har klickat i nej fast
de ligger inom fokusområde 6A. Dessa projekt borde ha
som huvudsyfte att skapa jobb.

En heltid motsvarar 1720 årsarbetstimmar så En ungefärlig tumregel är att det krävs ca 1 200 000 kr i
EJFLU
till exempel motsvarar en ny halvtidstjänst
investeringsvolym för att skapa en heltidsekvivalent (HTE). EHFF
860 timmar. Ange uppskattat antal.
Räkna ut totalt antal HTE enligt följande formel:
ERUF
ESF
Ant. HTE= (antal h kvinnor + antal h män)/1720

Ny sysselsättning (h/år),
kvinnor (A); Ny
sysselsättning (h/år), män
(A)

Ta fram den totala investeringsvolymen. Det närmaste blir
Beviljad finansiering i BLIS. Dela beloppet på antal HTE och
få fram beviljad finansiering per HTE enligt följande
formel:
finansiering per HTE = beviljad finansiering/antal HTE
Det finns två fall som behöver kontrolleras extra:
1) Beloppet ligger långt under 1 200 000 kr per HTE.
Kommer man verkligen kunna skapa så många jobb? En
ordentlig motivering behövs.
2) Beloppet ligger en bra bit över 1 200 000 per HTE och
ärendet ligger inom fokusområde 6A. Dessa ärenden har
som huvudfokus att skapa jobb, varför skapas inte fler?
Kommer projektet att leda
till att nya företag skapas?

Nyskapade företag är företag, oavsett
organisationsform, som startar på grund av
projektet, men senast vid projektavslut.

Det bör stå att man ska ha aktiviteter med detta syfte i
ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter.
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Nya företag (A)
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Fråga
Ange uppskattat antal
företag.

Definition/beskrivning
Nyskapade företag är företag, oavsett
organisationsform, som startar på grund av
projektet, men senast vid projektavslut.

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer
Fem eller fler nya företag är många. Mer motivering
behövs i de fallen.
En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.

Är projektet nytänkande
och i så fall hur?

Projektet kan vara nytänkande på den plats
där det ska genomföras. Det kan också vara
nytänkande inom den bransch eller
motsvarande som projektet genomförs, till
exempel genom nya produkter eller
processer.

Fonder som
omfattas
EJFLU
EHFF
ERUF
ESF

Namn i BLIS
Nya företag, antal (A)

Om det är nytänkande på en plats bör det stå något om
EJFLU
det i ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande EHFF
och aktiviteter.
ERUF
ESF
Om det rör sig om nya tekniker, produkter eller tjänster
ska det finnas ett positivt värde på någon av de frågorna
(gäller ej för ESF som inte får de frågorna).

Är projektet nytänkande
(A)

Kommer ni att ha med
Ideella resurser består av både ideellt arbete
ideella resurser i projektet? och övriga ideella resurser. Med ideellt arbete
menas arbetsinsatser som projektet inte
betalar för. Med övriga ideella resurser menas
till exempel material eller lokaler som
projektet inte betalar för.

Vid ja på denna fråga ska man beskriva det ideella arbetet
och de övriga ideella resurserna i fyra följdfrågor (se
nedan). Detta måste göras för att ge något underlag till ett
positivt svar.

Ideella resurser (A)

Beskriv det ideella arbetet.

Här bör det anges hur många timmar av vad man
EJFLU
använder för att räkna ut värdet av det ideella arbetet i
EHFF
nästkommande fråga. Annars går det inte att kontrollera. ERUF
ESF

Detta ska vara ett underlag till värdet som
anges i frågan efter (Ange värdet av det
ideella arbetet i kronor)
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Beskrivning av ideellt
arbete (A)
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Fråga

Definition/beskrivning

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

Ange värdet av det ideella
arbetet i kronor

Räkna ut värdet för det ideella arbetet. Tid för I och med att man uppmuntras ha med ideella resurser på
personer över 16 år värderas till 220 kronor något sätt bör man titta extra på de som anger 0 som
per timme. Tid för personer mellan 13-15 år värde.
värderas till 50 kronor per timme.
I övrigt är bör det angivna värdet ha en grund i
Yrkesmän får räkna samma timkostnad som beskrivningen. Kontrollräkna om det som anges i
han eller hon har för motsvarande tjänst inom beskrivningen matchar värdet.
sitt yrkesmässiga arbete. D.v.s. en
snickare/rörmokare/etc. som hjälper till med Tänk gärna på att 1720 timmar räknas som en
sina tjänster i projektet kan räkna sin
heltidstjänst och huruvida det är rimligt att tro att x antal
ordinarie timkostnad som kostnad för sitt
heltidstjänster kommer att bemannas ideellt.
ideella arbete.

EJFLU
EHFF
ERUF
ESF

Värde av ideellt arbete, kr
(A)

Beskriv de övriga ideella
resurserna.

Med övriga ideella resurser menas sådant
Här bör det anges vad som ingår i värdet av de övriga
projektet mottar ideellt, men som inte är
ideella resurserna i nästkommande fråga. Annars går det
arbetskraft. Det kan till exempel vara en lokal inte att kontrollera.
som man inte betalar hyra för eller
byggmaterial som ett företag skänker.

EJFLU
EHFF
ERUF
ESF

Beskrivning av ideella
resurser (A)

Ange det totala värdet av
övriga ideella resurser i
kronor

Värdet för de övriga ideella resurserna
I och med att man uppmuntras ha med ideella resurser på EJFLU
motsvarar summan av de marknadsmässiga något sätt bör man titta extra på de projekt där 0 är
EHFF
kostnaderna för t.ex. material och/eller lokal. angett värde.
ERUF
ESF
I övrigt är bör det angivna värdet ha en grund i
beskrivningen. Kontrollräkna om det som anges i
beskrivningen matchar värdet.

Kommer projektet att leda Bevarade arbetstillfällen är de arbetstillfällen Det bör stå att man ska ha aktiviteter med detta syfte i
till bevarade arbetstillfällen? som hade försvunnit om inte projektet hade ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
genomförts.
aktiviteter.
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Fråga

Definition/beskrivning

Ange hur många timmar per En heltid motsvarar 1720 årsarbetstimmar så
helår det bevarade
till exempel motsvarar en bevarad
arbetstillfället motsvarar.
halvtidstjänst 860 timmar. Ange uppskattat
antal.

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Fonder som
omfattas

Var uppmärksam på ytterligheter här. Står det 0 (eller nej EHFF
på föregående fråga), titta på beskrivningen. Är det rimligt
att stödet inte har hjälpt till att bevara arbetstillfällen? För
förstudier är det till exempel rimligt.

Namn i BLIS
Bevarad sysselsättning
(h/år) (A)

Om siffran är relativt hög, d.v.s. motsvarar ett antal
arbetstillfällen (när timmarna delas på 1720) så är det bra
att jämföra det med antal anställda i företaget (t.ex. via
creditsafe eller liknande). Om de bevarade
arbetstillfällena utgör en stor andel av antal anställda
behöver det vara ett stort stöd som tydligt har koppling
till produktionskapacitet eller liknande.
Kommer projektet att ge
Projekt som inkluderar miljöförbättrande
positiva effekter för miljön? åtgärder.

Hur man har tänkt uppnå detta ska skrivas i följdfrågan vid EHFF
ja.

Vid ja
Beskriv hur

Vilka dessa åtgärder är bör även stå i ansökans
beskrivning, syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.

OBS! Detta behöver inte vara huvudsyftet
med projektet.

Kommer projektet att
Projekt som syftar till att utveckla nya
Hur man har tänkt uppnå detta ska skrivas i följdfrågan vid EHFF
diversifiera verksamheten i verksamheter inom ett företag/organisation. ja.
företag?
Vilka dessa verksamheter är bör stå i ansökans
Vid ja:
beskrivning, syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.
Beskriv hur
Gynnar projektet småskaligt Småskaligt kustfiske är fiske som bedrivs av
kustfiske?
fiskefartyg med en total längd på under tolv
meter och där enbart passiva redskap
Vid ja:
används.
Beskriv vad ni gör i
projektet för att gynna
småskaligt kustfiske.

Det som anges här bör matcha (eller i alla fall inte
EHFF
motsäga) det som anges i ansökans beskrivning, syfte, mål
eller genomförande och aktiviteter.

Miljöprojekt (A)
Vid ja:
Beskrivning, miljöprojekt
(A)
Diversifieringsprojekt (A)
Vid ja:
Beskrivning,
diversifieringsprojekt (A)
Gynnande av småskaligt
kustfiske (A)
Vid ja:
Beskrivning, gynnande av
småskaligt kustfiske (A)
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Fråga

Definition/beskrivning

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Ange hur många företag
Med företag menas alla företagsformer, men Tio eller fler företag är ganska många. Mer motivering
som kommer få stöd genom inte organisationer. En separat fråga ställs för behövs i de fallen.
projektet.
dessa.
Observera att förstudier inte ger stöd till någon under
Med stöd i det här faller menas antingen stöd projekttiden och siffran för de projekten ska vara 0!
i form av bidrag eller stöd i form av hjälp som
till exempel rådgivning och utbildning. Den
omfattar alltså de följande två frågorna, men
utan eventuell dubbelräkning.

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

ERUF

Företag med stöd (A)

ERUF

Företag med bidrag, antal
(A)

ERUF

Företag med ickeekonomiskt stöd, antal (A)

Ett projekt som har gett rådgivning till 20
företag och gett utvecklingsbidrag i
pengaform till 5 av dessa har alltså gett stöd
till totalt 20 företag.
Kommer företag som får
stöd genom projektet få
bidrag? Ange hur många
företag.

Kommer företag som får
stöd genom projektet få
annat stöd än ekonomiskt?
Ange hur många företag.

Frågan syftar till att ta reda på hur många av
de företag som angetts i den övergripande
frågan om stöd ovanför som får stöd som
bidrag i form av pengar.

Titta närmare på allt över 1, kommer man verkligen ge
stödpengar till andra? Mer motivering behövs i de fallen.
En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.

Observera att detta inte inkluderar de
företag som fakturerar projektet för att de
har utfört tjänster eller levererat produkter
dit.

Observera att förstudier inte ger stöd till någon under
projekttiden och värdet för de projekten ska vara 0!

Frågan syftar till att ta reda på hur många av
de företag som angetts i den övergripande
frågan om stöd ovanför som får stöd i form av
till exempel rådgivning eller utbildning. Dessa
företag ska alltså inte få några pengar från
projektet.

Tio eller fler företag är ganska många. Mer motivering
behövs i de fallen.
En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.
Observera att förstudier inte ger stöd till någon under
projekttiden och värdet för de projekten ska vara 0!
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Fråga

Definition/beskrivning

Kommer organisationer få Denna fråga motsvarar frågan ” Ange hur
stöd genom projektet? Ange många företag som kommer att få stöd
hur många organisationer. genom projektet” fast för de mottagare som
är organisationer och inte företag.

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer
Tio eller fler organisationer är ganska många. Mer
motivering behövs i de fallen.

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

ERUF

Organisationer med stöd,
antal (A)

Kommer projektet att stärka Det kan man göra till exempel genom att
En grund för detta bör stå i ansökans beskrivning, syfte,
kopplingen mellan land och arrangera erfarenhetsutbyten, marknader för mål eller genomförande och aktiviteter.
stad?
lokala produkter i staden eller olika typer av
kompetensutveckling.

ERUF

Stärkt koppling, land-stad
(A)

Ange hur stor företagets
eller företagens egen
privata insats är i kronor.

ERUF

Privat insats, kr (A)

En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.
Observera att förstudier inte ger stöd till någon under
projekttiden och värdet för de projekten ska vara 0!

Den totala privata investeringen ska värderas En grund för detta bör finnas i ansökan under ”utgifter
och räknas samman. Den omfattar värdet av och finansiering”.
den del av investeringen som ett eller flera
företag gör, utöver det belopp det sökta
stödet är på.
I värdet ska inte tid räknas in då detta räknas
som ideellt arbete.
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Fråga
Hur många kvinnor/män
räknar ni med ska vara
deltagare i projektet?

Definition/beskrivning
Deltagare i projektet är de personer som
projektet riktar sig till och som kommer
medverka på aktiviteterna och dra nytta av
dem. Till exempel deltagare som går en
utbildning, gör praktik eller dylikt.

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer
En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.

Fonder som
omfattas
ESF

Namn i BLIS
Deltagande kvinnor, antal
(A); Deltagande män,
antal (A)

Deltagarna ska alltså vara av en sådan karaktär att de har
en längre kontakt med projektet och deras
personnummer samlas in av projektägaren. Det är alltså
inte rimligt att skriva upp 200 deltagare för att man
anordnar en stor salsföreläsning på 2h.
Besökare som tittar på vad deltagarna har gjort på
exempelvis konstutställningar, eller köper produkter eller
tjänster på caféer, verkstäder och annat är heller inte
deltagare.

Hur många nya produkter
kommer projektet att
skapa?

Produkter (d.v.s. saker) som tillverkas lokalt
och som skapas på grund av projektet och
inom projekttiden. De ska vara nya på
marknaden och ge försäljningsintäkter. Hit
räknas till exempel nya matprodukter eller
andra saker man kan köpa och ta med sig till
andra platser.

Observera att förstudier i de flesta fall inte brukar ha
deltagare, men att i fall där det handlar om
metodutveckling är möjligt att ha några deltagare för att
testa metoden.
Fler än fem nya produkter är ganska mycket. Är det flera EJFLU
företag som ska ge upphov till dessa? Mer motivering
EHFF
behövs.
ERUF
Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.
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Fråga
Hur många nya tjänster
kommer projektet att
skapa?

Definition/beskrivning
Tjänster (d.v.s. aktiviteter och upplevelser)
som erbjuds lokalt och som skapas på grund
av projektet och inom projekttiden. De ska
vara nya på marknaden och ge
försäljningsintäkter. Hit räknas till exempel de
flesta turismprodukter (även om de kan ha
definierats som produkter i de egna
indikatorerna).

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer
Fler än fem nya tjänster är ganska mycket. Är det flera
företag som ska ge upphov till dessa? Mer motivering
behövs.

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

EJFLU
EHFF
ERUF

Nya tjänster, antal (A)

EJFLU
EHFF
ERUF

Nya fysiska anläggningar,
antal (A)

EJFLU
EHFF
ERUF

Nya fysiska mötesplatser,
antal (A)

Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.

Detta ska alltså inte blandas ihop med
tjänster i betydelsen sysselsättning!
Hur många nya fysiska
anläggningar kommer
projektet att skapa?

Hur många nya fysiska
mötesplatser kommer
projektet att skapa?

Med fysiska anläggningar menas byggnader,
anläggningar, installationer, platser i yttre
miljö eller liknande som skapas, återställs
eller renoveras på grund av projektet och
inom projekttiden.

Fler än fem nya anläggningar är ganska mycket. Mer
motivering behövs.

Nya mötesplatser som skapas på grund av
projektet och inom projekttiden. Det kan
även vara mötesplatser som varit ur bruk men
som under projektet återställs och som
bedöms fortsätta att existera.

Fler än fem nya mötesplatser är ganska mycket. Mer
motivering behövs.

Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.

Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.

Observera att detta handlar om
mötesplatserna och inte aktiviteterna som
äger rum där. En mötesplats kan ge upphov
till flera olika aktiviteter, men räknas
fortfarande bara som en mötesplats.
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Fråga
Hur många nya tekniker
kommer projektet att
införa?

Definition/beskrivning
Ny teknik som införs på grund av projektet
och inom projekttiden. Det kan vara till
exempel digital teknik på bio eller kulturhus,
bokningstjänster på internet eller appar till
mobiltelefoner.

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer
Fler än fem nya tekniker är ganska mycket. Mer
motivering behövs.

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

EJFLU
EHFF
ERUF

Nya tekniker, antal (A)

EJFLU
EHFF
ERUF

Nya fritids- och
kulturverksamheter, antal
(A)

Fler än fem nya nätverk är ganska mycket. Mer motivering EJFLU
behövs.
EHFF
ERUF
Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och ESF
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.

Nya
nätverk/samarbetsformer,
antal (A)

Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.

Tekniken ska alltså vara ny för verksamheten
som använder den och behöver inte vara ny
på marknaden.
Hur många nya fritids- och
kulturverksamheter
kommer projektet att
skapa?

Ny bestående verksamhet inom fritid och
kultur som skapas på grund av projektet och
inom projekttiden. Det kan vara till exempel
en ungdomsgårdsverksamhet, en teatergrupp
eller sportaktiviteter.

Fler än fem nya verksamheter är ganska mycket. Mer
motivering behövs.
Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.

Observera att en teatergrupp/
sportförening/liknande som startas och
träffas regelbundet bara räknas som en
verksamhet oavsett hur ofta de träffas. Samt
att denna fråga inte syftar på den fysiska
platsen verksamheterna befinner sig på.
Hur många nya
nätverk/samarbetskonstella
tioner kommer projektet att
skapa?

Nya bestående nätverk eller
samarbetskonstellationer som skapas på
grund av projektet och inom projekttiden. Det
räcker med två ingående parter för att det ska
räknas som ett nätverk.
Observera att detta är antalet nätverk och
inte hur många parter som ingår i dessa
nätverk.
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Fråga

Definition/beskrivning

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

Hur många nya virtuella
mötesplatser kommer
projektet att skapa?

Nya och bestående virtuella mötesplatser
som skapas på grund av projektet och inom
projekttiden. Det kan vara till exempel
webbplatser, facebookgrupper och bloggar.

Fler än fem nya mötesplatser är ganska mycket. Mer
motivering behövs.

EJFLU
EHFF
ERUF
Ansökans beskrivning, syfte, mål eller genomförande och ESF
aktiviteter bör beskriva hur man har tänkt åstadkomma
detta.

Nya virtuella
mötesplatser, antal (A)

Hur många nya
dagsbesökare kommer
projektet att skapa?

Dagsbesökare är besökare (lokalbefolkning
och turister) som inte övernattar på platsen
för besöket. Det mäts som antal individer per
år.

Här finns det ofta två generella fall: kortare event som
EJFLU
pågår max en vecka, t.ex. matmarknader och
EHFF
sportevenemang; och mer beständiga verksamheter, t.ex. ERUF
museer och restauranger.

Nya dagsbesökare, antal
(A)

Observera att det som projektet skapat ska
vara anledningen till dagsbesöket.

I det första fallet kan man dela antalet besökare på
angivet antal dagar för att se om antalet är rimligt för ett
event i den storleken på den platsen.

Här handlar det om en uppskattning per år så
då gör det inget om projektet hinner ta slut
innan man har uppmätt ett år med
besökarantal. Men har man kunnat börja
mäta det så underlättar det såklart
uppskattningen.

I det andra fallet kan man dela antalet besökare på 365
för att få ett hum om genomsnittligt antal besökare per
dag. Beroende på verksamhet kanske det är rimligt med
allt ifrån ett par besökare om dagen upp till 100.
I båda fallen gäller att ansökans beskrivning, syfte, mål
eller genomförande och aktiviteter bör beskriva hur man
har tänkt åstadkomma detta.

Sida 10 av 15

Definitioner och riktlinjer för indikatorer inom lokalt ledd utveckling - ansökan om stöd

Fråga

Definition/beskrivning

Hur många nya
Gästnätter är det antal nätter som turister
övernattningar (gästnätter) övernattar på grund av de aktiviteter som
kommer projektet att
genomförs i projektet.
skapa?
Turisterna kan övernatta på kommersiella
boenden så som hotell, pensionat, stugby,
vandrarhem eller camping eller på ickekommersiella boenden så som fri camping,
släkt och vänner.
Här handlar det om en uppskattning per år så
då gör det inget om projektet hinner ta slut
innan man har uppmätt ett år med
gästnätter. Men har man kunnat börja mäta
det så underlättar det såklart uppskattningen.

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Fonder som
omfattas

Precis som för dagsbesökare finns det två generella
EJFLU
anledningar det skapas gästnätter – antingen på grund av EHFF
ett kortvarigt evenemang som skapar många gästnätter
ERUF
under ett fåtal dagar, eller på grund av et besöksmål som
skapar ett par gästnätter per natt, men under många
nätter.
I det första fallet kan man dela antalet gästnätter på
angivet antal dagar för att se om antalet är rimligt för ett
event i den storleken på den platsen.
I det andra fallet kan man dela antalet gästnätter på 365
för att få ett hum om genomsnittligt antal gästnätter per
natt. Beroende på verksamhet kanske det är rimligt med
allt ifrån ett par gästnätter per natt upp till 100.
I de flesta fall är det rimligt att antalet gästnätter är lägre
än antalet dagsbesökare.
I båda fallen gäller att ansökans beskrivning, syfte, mål
eller genomförande och aktiviteter bör beskriva hur man
har tänkt åstadkomma detta.
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Namn i BLIS
Nya gästnätter, antal (A)

Definitioner och riktlinjer för indikatorer inom lokalt ledd utveckling - ansökan om stöd

Fråga
Kommer projektet att leda
till nya samarbeten?
Vid ja:
Ange hur många
samarbeten ni räknar med
att projektet leder till.

Ange beräknat antal
deltagare som ska få
utbildning i projektet.

Ange beräknat antal
personer som ska få
rådgivning via projektet.

Definition/beskrivning
Samarbete innebär att minst två parter
arbetar tillsammans mot ett gemensamt
syfte. Det kan handla om exempelvis:

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer
En grund för detta bör stå i ansökans beskrivning, syfte,
mål eller genomförande och aktiviteter.

- Utveckling av nya produkter, processer eller
tekniker.
- Organisation av gemensamma
arbetsprocesser, dela anläggningar och
resurser.
- Etablera och utveckla korta leveranskedjor
eller lokala marknader.
-Samarbete inom hälso- och sjukvård eller
integration.
Observera att detta innebär att ett samarbete
mellan tre olika parter fortfarande räknas
som ett samarbete.
Med deltagare menas individer som är över En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
16 år och som går utbildningen, inte de som syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.
anordnar den.
Det är svårt att säga vad som är rimligt och inte då det
Observera att detta syftar på antalet
beror på typen av utbildning och vilken metod som
individer och inte antalet utbildningstillfällen används. T.ex. är det rimligt att en längre utbildning som
eller utbildningstimmar.
inkluderar mycket fysiska träffar har färre deltagare än en
webbaserad utbildning eller en kortare seminarieserie.
Räkna endast de som ska få rådgivning och är En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
över 16 år.
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.
Observera att detta syftar på antalet
individer och inte antalet
rådgivningstillfällen.
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Fonder som
omfattas
EJFLU (fokusområde 1B
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Namn i BLIS
Nya samarbeten (A)
Vid ja:
Nya samarbeten, antal
(A)

EJFLU (fokus- Utbildade deltagare, antal
område 1C (A)
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

EJFLU (fokus- Antal som får rådgivning
område 1C (A)
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Definitioner och riktlinjer för indikatorer inom lokalt ledd utveckling - ansökan om stöd

Fråga
Ange beräknat antal
rådgivare som ska få
fortbildning i projektet.

Definition/beskrivning

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Detta gäller de individer som ska fortbildas för En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
att kunna verka som rådgivare för andra.
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.

Ange beräknat antal
Beräkna antal utbildningsdagar genom att
utbildningsdagar i projektet. multiplicera antalet deltagare med antalet
heldagar. Där en heldag motsvarar åtta
timmar effektiv tid. En utbildning som varar
fyra timmar räknas alltså som 0,5 dagar.

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

EJFLU (fokus- Fortbildade rådgivare,
område 1C antal (A)
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

En grund för denna siffra (i form av utbildningslängd och EJFLU
Utbildningsdagar, antal (A)
antal deltagare) bör stå i ansökans beskrivning, syfte, mål (fokusområd
eller genomförande och aktiviteter.
e 1C inom
åtgärd 19.2
Observera att förstudier inte ger stöd till någon under
och 19.3)
projekttiden och värdet för de projekten ska vara 0!

Exempel: ett projekt innehåller två
utbildningar.
Utbildning 1: 100 deltagare som får utbildning
i 2,5 dagar blir 100 x 2,5 = 250
utbildningsdagar.
Utbildning 2: 50 deltagare som får utbildning
0,5 dagar blir 50 x 0,5 = 25 utbildningsdagar.
Totalt blir detta 250+25=275
utbildningsdagar.
Kommer projektet att stödja Annat än ekonomiskt stöd kan vara till
uppstarten av nya jordbruks- exempel hjälp med affärsutvecklingsplaner,
, skogsbruks-, trädgårdsdriftsanalyser eller investeringskalkylering.
eller rennäringsföretag på
annat sätt än genom
ekonomiskt stöd?
Vid ja:
Ange antalet företag

Tio eller fler företag är ganska många. Mer motivering
behövs i de fallen.
En grund för denna siffra bör stå i ansökans beskrivning,
syfte, mål eller genomförande och aktiviteter.
Observera att förstudier inte ger stöd till någon under
projekttiden och värdet för de projekten ska vara 0!
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EJFLU (fokusområde 2B
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Stöd, nya jordbruksföretag
(A)
Vid ja:
Nya jordbruksföretag,
antal (A)

Definitioner och riktlinjer för indikatorer inom lokalt ledd utveckling - ansökan om stöd

Fråga
Kommer projektet leda till
att jordbruksmark omfattas
av åtagande som främjar
biologisk mångfald?

Definition/beskrivning

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Fonder som
omfattas

Med främjande av biologisk mångfald menas En grund för detta bör stå i ansökans beskrivning, syfte,
att återställa, bevara eller öka biologiskt
mål eller genomförande och aktiviteter.
mångfald på jordbruksmark. Räkna endast
med detta om främjandet bedöms bli
varaktigt.

EJFLU (fokusområde 4A
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Biologisk mångfald –
jordbruk (A)

Med främjande av biologisk mångfald menas En grund för detta bör stå i ansökans beskrivning, syfte,
att återställa, bevara eller öka biologiskt
mål eller genomförande och aktiviteter.
mångfald på skogsmark. Räkna endast med
detta om främjandet bedöms bli varaktigt.

EJFLU (fokusområde 4A
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Biologisk mångfald – skog
(A)

Med detta menas jordbruksmark som
En grund för detta bör stå i ansökans beskrivning, syfte,
omfattas av krav på brukningsmetoder,
mål eller genomförande och aktiviteter.
skötselkrav etc. som en del i att nå förbättrad
vattenkvalitet och som bedöms bli varaktigt.

EJFLU (fokusområde 4B
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Förbättrad vattenkvalitet
– jordbruk (A)

Med detta menas skogsmark som omfattas av En grund för detta bör stå i ansökans beskrivning, syfte,
krav på brukningsmetoder, skötselkrav etc.
mål eller genomförande och aktiviteter.
som en del i att nå förbättrad vattenkvalitet
och som bedöms bli varaktigt.

EJFLU (fokusområde 4B
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Förbättrad vattenkvalitet
– skog (A)

Vid ja:
Ange hur många hektar
Kommer projektet leda till
att skogsmark omfattas av
åtagande som främjar
biologisk mångfald?
Vid ja:
Ange hur många hektar
Kommer projektet leda till
att jordbruksmark omfattas
av åtagande som förbättrar
vattenkvaliteten?
Vid ja:
Ange hur många hektar
Kommer projektet leda till
att skogsmark omfattas av
åtagande som förbättrar
vattenkvaliteten?

Namn i BLIS

Vid ja:
Ange hur många hektar
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Vid ja:
Biologisk mångfald (ha) –
jordbruk (A)

Vid ja:
Biologisk mångfald (ha) –
skog (A)

Vid ja:
Förbättrad vattenkvalitet
(ha) – jordbruk (A)

Vid ja:
Förbättrad vattenkvalitet
(ha) – skog (A)

Definitioner och riktlinjer för indikatorer inom lokalt ledd utveckling - ansökan om stöd

Fråga

Definition/beskrivning

Riktlinjer och tips för rimlighetsbedömning av
indikatorer

Fonder som
omfattas

Namn i BLIS

Kommer projektet leda till
att det görs investeringar i
förnybar energi?

Kommer det under projektet att investeras i En grund för detta bör finnas i ansökan under ”utgifter
förnybar energi? Där förnybar energi kan vara och finansiering”.
ved, flis, pellets, biogas, värmepumpar med
mera.

EJFLU (fokus- Förnybar energi (A)
område 5C
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Kommer projektet leda till
att djurslag omfattas av
åtgärder som minskar
utsläpp av växthusgaser och
ammoniak?

Exempel på sådana åtgärder är: täckning av
gödsel, teknik för spridning och nedmyllning
av stallgödsel och rening av luft från
djurstallar.

En grund för detta bör stå i ansökans beskrivning, syfte,
mål eller genomförande och aktiviteter.

EJFLU (fokus- Minskade utsläpp av
område 5D växthusgaser (djur) (A)
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Kommer invånare få tillgång
till förbättrad service eller
infrastruktur genom
projektet?

För att räknas till denna grupp invånare ska
man kunna ha nytta av den förbättrade
servicen eller infrastrukturen om man vill. Till
exempel om projektet har skapat en ny
vandringsled behöver man inte räkna hur
många som faktiskt vandrar på den, utan det
räcker att ange hur många invånare man tror
kommer att ha tillgång till leden.

Eftersom att definitionen säger att de som är folkbokförda
i andra kommuner inte räknas som invånare kommer
denna siffra inte att kunna överstiga den aktuella
kommunens befolkningstal.

EJFLU (fokusområde 6B
inom åtgärd
19.2 och
19.3)

Vid ja:
Ange antal invånare

Se till exempel officiell statistik from SCB här:
https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/kommuner-i-siffror/

Observera att turister från andra
kommuner/länder inte räknas som invånare.

Sida 15 av 15

Förbättrad
service/infrastruktur (A)
Vid ja:
Invånare med förbättrad
service/infrastruktur (A)

