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Indikatorer och uppföljningsuppgifter för lokalt ledd
utveckling
För att redovisningen av resultaten ska bli så korrekta som möjligt är det viktigt
att alla tillämpar samma definitioner på indikatorer och uppföljningsuppgifter.
Definitionerna och förklaringen till dessa framgår av tabellen nedan.
Indikatorer har sin grund i styrdokument från EU och de olika programmen som
ligger till grund för projektverksamheten inom ramen för lokalt ledd utveckling.
De ingår också i utvecklingsstrategierna. Vissa indikatorer ingår som
obligatoriska i strategierna och andra ingår beroende på hur strategierna
utformats. Uppföljningsuppgifter följer krav från EU eller Jordbruksverket om
att data ska redovisas för dessa, oavsett om de används som indikatorer eller inte
i strategierna. Utöver dessa har leaderområdet även strategispecifika indikatorer
med egna definitioner.
Gemensamma definitioner för indikatorer och uppföljningsuppgifter:

Fråga
Indikator

Definition, beskrivning

Kommer projektet att leda till
nyskapade arbetstillfällen för
kvinnor?
Ange hur många timmars
sysselsättning per år som
kommer att skapas.
Kommer projektet att leda till
nyskapade arbetstillfällen för
män?
Ange hur många timmars
sysselsättning per år som
kommer att skapas.
Kommer projektet att leda till
bevarade arbetstillfällen?

Nyskapade arbetstillfällen ska vara bestående efter projektets
slut. Inkludera även nya arbetstillfällen i form av köpta
tjänster.
En heltid motsvarar 1720 årsarbetstimmar. Till exempel
motsvarar en ny halvtidstjänst 860 timmar. Ange uppskattat
antal.
Nyskapade arbetstillfällen ska vara bestående efter projektets
slut. Inkludera även nya arbetstillfällen i form av köpta
tjänster.
En heltid motsvarar 1720 årsarbetstimmar. Till exempel
motsvarar en ny halvtidstjänst 860 timmar. Ange uppskattat
antal.
Bevarade arbetstillfällen är sådana som hade försvunnit om
inte projektet genomförs.

Ange hur många timmar per helår
det bevarade arbetstillfället
motsvarar.
Kommer projektet att leda till att
nya företag skapas?

En heltid motsvarar 1720 årsarbetstimmar. Till exempel
motsvarar en bevarad halvtidstjänst 860 timmar.

Kommer projektet att ge positiva
effekter för miljön?

Projekt med förväntat positiva effekter för miljön.

Nyskapade företag är företag, oavsett organisationsform, som
startar tack vare projektet.

2(4)

Kommer projektet att diversifiera
verksamheten i företag?

Projekt som syftar till att diversifiera ett företags verksamhet.

Ange hur många företag som
kommer att få stöd genom
projektet.

Ett företag är en organisation som producerar produkter eller
utför tjänster för att tillfredsställa marknadens behov med
syfte att göra vinst. Företagsformen kan vara till exempel
enskild firma eller handelsbolag. Det kan vara olika
företagsformer på de företag som får stöd genom projektet.
Med stöd menas ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt
stöd.
Med bidrag avses ett ekonomiskt stöd som inte ska betalas
tillbaka. Det är ett krav att projektet som företaget får stöd för
ska slutföras.
Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär
direkt finansiell överföring. Det kan vara till exempel
rådgivning, konsultation och inkubatorer.

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.
Kommer organisationer få stöd
genom projektet? Ange hur
många organisationer.
Kommer projektet att stärka
kopplingen mellan land och stad?

Med organisationer menas andra än företag. En organisation
behöver inte producera produkter eller utföra tjänster i syfte
att göra vinst
Det kan till exempel vara erfarenhetsutbyten, marknader för
lokala produkter eller kompetensutveckling.

Beskriv på vilket
sätt.

Beskriv vad ert projekt ska arbeta med som stärker kopplingen
mellan land och stad.

Ange hur stor företagets eller
företagens egen privata insats är i
kronor.
Hur många kvinnor räknar ni med
ska vara deltagare i projektet?

Den totala privata investeringen ska värderas och räknas
samman. Det ska omfatta värdet av den insats av
investeringen som företaget eller företagen gör, utöver det
sökta stödet. I värdet ska inte tid räknas in.
Deltagare i projektet är de personer som ni riktar er till och
som får nytta av projektet.

Hur många män räknar ni med
ska vara deltagare i projektet?

Deltagare i projektet är de personer som ni riktar er till och
som får nytta av projektet.

Hur många nya produkter
kommer projektet att skapa?

Produkter som tillverkas lokalt och som skapas genom
projektet. De ska vara nya på marknaden och ge
försäljningsintäkter.
Tjänster som utförs lokalt och som skapas eller tillkommer
genom projektet. De ska vara nya på marknaden och ge
försäljningsintäkter.
Byggnad, anläggning, installation, plats i yttre miljö eller
liknande som skapas, återställs eller renoveras genom
projektet.
Nya mötesplatser som skapas genom projektet. Det kan även
vara mötesplatser som varit ur bruk men som återställs och
som bedöms fortsätta att existera.
Ny teknik som införs genom projektet. Det kan vara till
exempel digital teknik på bio eller kulturhus, bokningstjänster
på internet och appar till mobiltelefoner.
Ny bestående verksamhet inom fritid och kultur som skapas
genom projektet. Det kan vara till exempel en ungdomsgård,
teater och sportaktiviteter.

Hur många nya tjänster kommer
projektet att skapa?
Hur många nya fysiska
anläggningar kommer projektet
att skapa?
Hur många nya fysiska
mötesplatser kommer projektet
att skapa?
Hur många nya tekniker kommer
projektet att införa?
Hur många nya fritids- och
kulturverksamheter kommer
projektet att skapa?
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Hur många nya
nätverk/samarbetskonstellationer
kommer projektet att skapa?
Hur många nya virtuella
mötesplatser kommer projektet
att skapa?
Hur många nya dagsbesökare
kommer projektet att skapa?

Hur många nya övernattningar
(gästnätter) kommer projektet att
skapa?

Indikator alternativt
uppföljningsuppgift
Kommer projektet att leda till nya
samarbeten?

Ange beräknat antal deltagare
som ska få utbildning i projektet.
Ange beräknat antal personer
som ska få rådgivning via
projektet.
Kommer projektet att stödja
uppstarten av nya jordbruks-,
skogsbruks-, trädgårds- eller
rennäringsföretag på annat sätt
än genom ekonomiskt stöd?
Kommer projektet leda till att
jordbruksmark omfattas av
åtagande som främjar biologisk
mångfald?
Kommer projektet leda till att
skogsmark omfattas av åtagande
som främjar biologisk mångfald?
Kommer projektet leda till att
jordbruksmark omfattas av
åtagande som förbättrar
vattenkvaliteten?
Kommer projektet leda till att
skogsmark omfattas av åtagande
som förbättrar vattenkvaliteten?

Nya bestående nätverk eller samarbetskonstellationer som
skapas genom projektet. Det räcker med två ingående parter.
Virtuella mötesplatser som skapas genom projektet. Det kan
vara till exempel webbplatser, facebookgrupper och bloggar.
Dagsbesökare är besökare som inte övernattar på platsen för
besöket. Dagsbesökare mäts per år. I slutrapporteringen ska
indikatorn redovisas uppdelat på turister och lokalbefolkning.
Som turister räknas besökare från andra kommuner eller
länder. Det som projektet skapat ska vara anledningen till
dagsbesöket.
Gästnätter är det antal nätter som turister övernattar som ett
resultat av projektet. . Du ska mäta antalet gästnätter som
projektet beräknas skapa per år. Turisterna kan övernatta på
kommersiella boenden så som hotell, pensionat, stugby,
vandrarhem eller camping eller på icke-kommersiella boenden
så som fri camping, släkt och vänner.
Definition, beskrivning
Samarbeten kan handla om exempelvis: 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.
Räkna bara med personer över 16 år som går utbildningen,
inte den som anordnar den.
Räkna bara med personer över 16 år.

Annat än ekonomiskt stöd kan vara till exempel hjälp med
affärsutvecklingsplaner, driftsanalyser eller
investeringskalkylering.

Återställa, bevara eller öka biologiskt mångfald på
jordbruksmark och som bedöms bli varaktiga.

Återställa, bevara eller öka biologiskt mångfald på skogsmark
och som bedöms bli varaktiga.
Jordbruksmark som omfattas av krav på brukningsmetoder,
skötselkrav etc. som en del i att nå förbättrad vattenkvalitet
och som bedöms bli varaktigt.
Skogsmark som omfattas av krav på brukningsmetoder,
skötselkrav med mera som en del i att nå förbättrad
vattenkvalitet och som bedöms bli varaktigt.
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Kommer projektet leda till att
areal omfattas av åtgärder som
minskar utsläpp av växthusgaser
och ammoniak?
Kommer projektet leda till att
djurslag omfattas av åtgärder
som minskar utsläpp av
växthusgaser och ammoniak?
Kommer projektet leda till att det
görs investeringar i förnybar
energi?
Kommer invånare få tillgång till
förbättrad service eller
infrastruktur genom projektet?

Uppföljningsuppgift
Är projektet nytänkande och i så
fall hur?

Kommer ni att ha med ideella
resurser i projektet?

Ange värdet av det ideella arbetet
i kronor?

Beskriv de övriga ideella
resurserna.
Beskriv vad ni gör i projektet för
att gynna småskaligt kustfiske.
Ange beräknat antal
utbildningsdagar i projektet.

Exempelvis permanenta grödor, fånggrödor, reducerad
gödsling, extensiva brukningssätt med mera.

Exempelvis täckning av gödsel, teknik för spridning och
nedmyllning av stallgödsel, rening av luft från djurstallar med
mera.
Förnybar energi kan vara ved, flis, pellets, biogas,
värmepumpar med mera.
För att räknas som invånare ska man kunna ha nytta av den
förbättrade servicen eller infrastrukturen om man vill. Till
exempel om det är en ny vandringsled så behöver du inte
räkna hur många som faktiskt vandrar utan det räcker att ange
hur många invånare man tror kommer att ha tillgång till leden.
Till invånare räknas till exempel inte sommargäster som är
bokförda i annan kommun.
Definition, beskrivning
Projektet kan vara nytänkande på den plats där ni ska
genomföra det. Det kan också vara nytänkande inom den
bransch eller motsvarande som ni ska arbeta med, till exempel
nya produkter eller processer.
Ideella resurser är ideellt arbete eller övriga ideella resurser.
Ideellt arbete är arbetsinsatser som projektet inte betalar för.
Övriga ideella resurser är till exempel material eller lokaler
som projektet inte betalar för.
Räkna ut värdet för det ideella arbetet. Tid för personer över
16 år värderas till 220 kronor per timme. Tid för personer
mellan 13-15 år värderas till 50 kronor per timme. Yrkesmän
får räkna samma timkostnad som han eller hon har för
motsvarande tjänst inom sitt yrkesmässiga arbete.
Det kan till exempel vara en lokal som ni inte betalar hyra för
eller byggmaterial som ett företag skänker.
Småskaligt kustfiske är fiske som bedrivs av fiskefartyg med en
total längd på under tolv meter och där enbart passiva
redskap används.
Beräkna antal utbildningsdagar genom att multiplicera antalet
deltagare med antalet heldagar. Ange antalet
utbildningsdagar i heldagar. En dag motsvarar åtta timmar
effektiv tid. En utbildning som varar fyra timmar räknar du
som 0,5. Exempel: ett projekt innehåller två utbildningar.
Utbildning 1: 100 deltagare som får utbildning 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.

