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Följande indikatorer ska följas upp för respektive projekt
och fond

Landsbygdsfonden
 Antal nyskapade arbetstillfällen
Regionalfonden
 Antal nyskapade arbetstillfällen
 Antal nystartade företag (antal SMF1 i leaderområden)
Socialfonden
 Antal anställda, inkl. egenföretagare med förbättrad arbetsmarknadssituation
 Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inkl.
egenföretagare

1

SMF – Små och medelstora företag med 0-249 anställda fördelat per 1000 invånare beräknat på
medelbefolkning (16-64 år).
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Antal nya aktörer i befintliga/nya nav

Mätenhet
Antal.
Definition
”Nav” betyder här Lokala utvecklingsnav, d.v.s. en lokal utvecklingsgrupp med deltagare från flera
olika sektorer, verksamheter och/eller branscher som genom kreativ samverkan arbetar för lokal
hållbar utveckling.
En aktör kan vara olika typer av företag, individer, föreningar, organisationer, högskola, universitet
och forskningsinstitut/forskningsprojekt.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen i samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal nya aktörer ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten där deltagare ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma
att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal coachnings-/matchningsprojekt

Mätenhet
Antal projekt.
Definition
Ett coachnings-/matchningsprojekt kan syfta till att arbetsgivare och arbetstagare hittar varandra.
Det är kan också vara ett projekt som stöttar personer till att hitta sin rätta utbildningsväg för att
sedan komma i arbete.
Båda formerna är på individnivå.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva matchnings-/coachningsprojektet i
samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Antalet deltagare som ingår i coachnings-/matchningsprojektet anges i indikatorn ”Antal deltagare i
kompetensutvecklingsinsatser”.
Antalet deltagare som får sysselsättning alternativt kommer in på en utbildning ska noteras i
indikatorn Antal arbetslösa deltagare och långtidsarbetslösa som är i sysselsättning, inklusive
egenföretagande, efter avslutad åtgärd.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva matchnings-/coachningsprojektet i
samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal matchnings-/coachningsprojekt, upplägg och samarbetspartners ska framgå i
ansökan/projektplanen och registreras av LAG i samband med att projektmedel beviljas.
Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten där deltagare ska vara
identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal medverkande företag

Mätenhet
Antal.
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva företags medverkande i de rapporter som
lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt att antal anges.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning. Bilagan
Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går att hämta på
www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till Leader Längs
Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal medverkande företag ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av
LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten där deltagare ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma
att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal medverkande organisationer

Mätenhet
Antal.
Definition
Med organisationer menas andra än företag. (Ett företag är en organisation som producerar
produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra vinst. Den
juridiska formen på företaget kan variera – egenföretagare, partnerskap etc.).
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva organisation/ers medverkande i de
rapporter som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt att antal anges.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning. Bilagan
Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går att hämta på
www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till Leader Längs
Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal medverkande organisationer ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av
LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten där deltagare ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att
kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal medverkande organisationer och företag i
kompetensutvecklingsinsatser

Mätenhet
Antal.
Definition
En kompetensutvecklingsinsats kan ske genom studier eller genom praktik via exempelvis kurser
och utbildningar, mentorsstöd, coachstöd eller nätverksträffar. Nätverksträffar bygger på att
personer med liknande arbetsuppgifter och intressen utbyter information och erfarenheter.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med organisationer menas andra än företag. Ett företag är en organisation som producerar
produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra vinst. Den
juridiska formen på företaget kan variera (egenföretagare, partnerskap etc.).
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva medverkandet i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning samt ange antalet medverkande organisationer och företag.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning. Bilagan
Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går att hämta på
www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till Leader Längs
Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal medverkande företag och organisationer ska framgå i ansökan/projektplanen
och registreras av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis
samt kontrolleras i slutrapporten där deltagare ska vara identifierbara och kontaktbara.
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal deltagare

Mätenhet
Antal.
Definition
Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en insats.
Mätmetod
Deltagarna ska vara identifierbara och kontaktbara. Det ska också finnas uppgift om vilket
postnummer de bor på för att kunna särskilja om de kommer från tätort eller landsbygd. Alla
uppgifter ska delas upp enligt följande:
_______antal kvinnor 25 år eller över
_______antal män 25 år eller över
_______antal kvinnor under 25 år
_______antal män under 25 år
_______antal kvinnor med utländsk bakgrund 25 år eller över
_______antal män med utländsk bakgrund 25 år eller över
_______antal kvinnor med utländsk bakgrund under 25 år
_______antal män med utländsk bakgrund under 25 år
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal deltagare inom respektive grupp ska framgå i ansökan/projektplanen och
registreras av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt
kontrolleras i slutrapporten där deltagare ska vara identifierbara, kontaktbara samt att
uppgift om postnummer bifogats. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal deltagare i kompetensutvecklingsinsatser

Mätenhet
Antal.
Definition
Personer som deltagit i utbildning och som är identifierbara och kontaktbara. Uppdelat på kön och
etnisk tillhörighet.
Mätmetod
Deltagarna ska vara identifierbara och kontaktbara. Det ska också finnas uppgift om vilket
postnummer de bor på för att kunna särskilja om de kommer från tätort eller landsbygd.
Alla uppgifter ska delas upp enligt följande:
_______antal kvinnor 25 år eller över
_______antal män 25 år eller över
_______antal kvinnor under 25 år
_______antal män under 25 år
_______antal kvinnor med utländsk bakgrund 25 år eller över
_______antal män med utländsk bakgrund 25 år eller över
_______antal kvinnor med utländsk bakgrund under 25 år
_______antal män med utländsk bakgrund under 25 år
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal deltagare inom respektive grupp ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras
av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten där deltagare ska vara identifierbara, kontaktbara samt att uppgift om postnummer
bifogats. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal företag i samarbeten

Mätenhet
Antal.
Definition
Företagen ingår i ett samarbete som uppkommit genom projektet. Samarbetet bedöms vara
bestående efter projektets slut. Samarbetet har ett företagsekonomiskt incitament.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Mätmetod
Antal företag (varje företag räknas endast en gång) som deltagit/deltar i samarbeten.
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva detta samarbete i de rapporter som
lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Antal Företag i samarbete rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per kalenderår.
Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går att hämta
på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till Leader Längs
Göta älv.
Vilken typ av samarbete det rör sig om beskriver ni i er läges- och slutrapport.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal företag i samarbete ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten
där företagen ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal företag som får stöd

Mätenhet
Antal.
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt
stöd som inte ska betalas tillbaka med krav om att projektet, som företaget får stöd till ska
slutföras. Med ekonomiskt stöd avses ett finansiellt stöd som inte är att betrakta som bidrag, i form
av lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra typer av finansiella instrument. Med annat
än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning,
konsultation, inkubatorer etc.) Riskkapital anses vara finansiellt stöd.
Mätmetod
För denna indikator ska de företag som får stöd anges. Indikatorn mäts och följs upp årligen i
samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Antal företag som får stöd rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per kalenderår.
Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går att hämta
på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till Leader Längs
Göta älv.
Vilken typ av samarbete det rör sig om beskrivs vid rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Vilka företag som beräknas få stöd ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten
där företagen ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal företag som har gränsöverskridande samarbete

Mätenhet
Antal.
Definition
Med gränsöverskridande avses samarbete som sker mellan:
Olika etniska grupper
Olika ålderskategorier
Tätort/landsbygd
Producent/konsument
Olika sektorer
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Företagen ingår i ett samarbete som uppkommit genom projektet. Samarbetet bedöms vara
bestående efter projektets slut. Samarbetet har ett företagsekonomiskt incitament.
Mätmetod
Antal företag (varje företag räknas endast en gång) som deltagit/deltar i samarbeten.
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva samarbetet i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet för denna indikator rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av gränsöverskridande samarbete det rör sig om beskrivs vid rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal företag i samarbete ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten
där företagen ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal förstudier

Mätenhet
Antal.
Definition
En förstudie är en analys som undersöker förutsättningarna för ett genomförandeprojekt.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva samarbetet i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med ansökan om utbetalning. Bilagan
Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går att hämta på
www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till Leader Längs
Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Förstudiens utformning ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i samband
med att projektmedel beviljas. Uppgiften om genomförd förstudie följs upp i slutrapporten.
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal gränsöverskridande nav

Mätenhet
Antal.
Definition
”Nav” betyder här Lokala utvecklingsnav, d.v.s. en lokal utvecklingsgrupp med aktörer från flera
olika sektorer, verksamheter och/eller branscher som genom kreativ samverkan arbetar för lokal
hållbar utveckling.
Med gränsöverskridande avses nav med aktörer från:
Olika etniska grupper
Olika ålderskategorier
Tätort/landsbygd
Producent/konsument
Olika sektorer
En aktör kan vara olika typer av företag, individer, föreningar, organisationer, högskola, universitet
och forskningsinstitut/forskningsprojekt.
Mätmetod
Om ett nav inkluderar både tätort/landsbygd och människor från olika etniska grupper så är det
fortfarande bara ett nav till antal.
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva naven i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
I läges- och slutrapport ska form av gränsöverskridning beskrivas. Uppdelning ska göras på
gränsöverskridande vad gäller:
Kulturellt dvs mellan olika etniska grupper
Åldersmässigt dvs mellan unga (upp till 25 år) medelålders (26-65) och äldre (över 65)
Tätort/landsbygd
Producent/konsument
Olika sektorer
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av gränsöverskridande nav det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal gränsöverskridande nav och aktörer ska framgå i ansökan/projektplanen och
registreras av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften kontrolleras i slutrapporten
där antal nav och utformning av samverkan ska redovisas årsvis. Deltagare/aktörer ska vara
identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal gränsöverskridande samarbeten

Mätenhet
Antal.
Definition
Ett samarbete ska ha uppkommit genom projektet. Samarbetet bedöms vara bestående efter
projektets slut. Samarbetet har ett företagsekonomiskt incitament. Nya samarbeten kan vara
formellt eller informellt definierat mellan två eller flera parter.
Med gränsöverskridande avses samarbeten mellan aktörer från:
Olika etniska grupper
Olika ålderskategorier
Tätort/landsbygd
Producent/konsument
Olika sektorer
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva samarbetena i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Vilken typ av gränsöverskridande samarbete det rör sig om beskriver ni i er läges- och slutrapport.
Uppdelning ska göras på gränsöverskridande vad gäller:
Kulturellt dvs mellan olika etniska grupper
Åldersmässigt dvs mellan unga (upp till 25 år) medelålders (26-65) och äldre (över 65)
Tätort/landsbygd
Producent/konsument
Olika sektorer
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning. Bilagan
Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går att hämta på
www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till Leader Längs
Göta älv.
Vilken typ av gränsöverskridande samarbete det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal gränsöverskridande samarbeten och deltagare/aktörer ska framgå i
ansökan/projektplanen och registreras av LAG i samband med att projektmedel beviljas.
Uppgiften kontrolleras i slutrapporten där antal samarbeten och vilken typ av samarbeten ska
redovisas årsvis. Aktörer ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att
kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal innovationer för miljömässig hållbarhet

Mätenhet
Antal.
Definition
En innovation kan vara en ny produkt, nya processer, nya tjänster och metoder som resulterar i
betydande förbättringar av kvalitet, effektivitet eller ändamålsenlighet. Det kan handla om nya
perspektiv på gamla problem, förändra sätten på vilka tjänster levereras och att hitta nya eller
förbättrade samverkansformer.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva innovationen i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas och. Bilagan ligger med i beslutet
och går att hämta på www.langsgotaalv.se under Ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via
mejl till Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av innovation det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Beräknat antal innovationer ska framgå i ansökan/projektplanen och ska registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras vid
slutrapportering. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal insatser

Mätenhet
Antal.
Definition
En insats är till exempel att ta fram en lokal utvecklingsplan, en förstudie, en aktivitet. Det kan även
vara en ekonomisk insats.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva insatsen i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Om insatsen till exempel är en förstudie ska antalet även anges i indikatorn ”Antal Förstudier”.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas och. Bilagan ligger med i beslutet
och går att hämta på www.langsgotaalv.se under Ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via
mejl till Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av insats det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal insatser ska framgå i ansökan/projektplanen. Antalet insatser ska registreras av
LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal investeringar

Mätenhet
Antal.
Definition
Investering = företags/organisations faktiska utgifter för investeringar per ansökningstillfälle minus
icke stödberättigade utgifter som eventuellt avslås. Som investering räknas sådant som inte
definieras som annan kostnad, används i enlighet med projektets mål och syften i minst fem år efter
beslut om stöd. Så kallade ersättningsinvesteringar är inte stödberättigande. För mer information,
se Jordbruksverkets regelverk om investeringar.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva investeringen, samt ange upparbetat
investeringsbelopp vid rapportering som görs i samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av investering det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerad investering ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i samband med att
projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten.
Stickprovskontroller kan komma att utföras på plats.
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Antal kompetensutvecklingsinsatser

Mätenhet
Antal.
Definition
Antal insatser med enbart utbildning. Utbildning kan vara i form av föreläsning, men även
studiebesök, mentorskap, praktik mm.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva kompetensutvecklingsinsatsen i de
rapporter som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Deltagare ska anges i indikatorn ”Antal deltagare i kompetensutvecklingsinsatser”.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av kompetensutvecklingsinsats det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i samband med att
projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten.
Riktigheten styrk av kopior på annonser om kompetensutvecklingsinsatser samt
kursplan/program som ska redovisas årligen. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal mentorskapsprogram

Mätenhet
Antal.
Definition
Med mentorskap avses när två personer - en mentor och en adept - kommer samman för att
utvecklas gemensamt under en period. Personerna ska vara 16 år eller äldre. Programmet ska
omfatta minst 3 träffar som sträcker sig över en period på fem veckor eller längre.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva mentorskapsprogrammet i de rapporter
som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Deltagare ska anges i indikatorn ”Antal personer involverade i mentorskapsprogram”.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av mentorskapsprogram det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal mentorskapsprogram ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av
LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten. Riktigheten styrk av kopior på eventuella annonser om mentorskapsprogram
samt eventuell/t kursplan/program som ska redovisas årligen. Riktigheten kan komma att
kontrolleras vid stickprovskontroller.

20

Längs Göta älv – lokalt ledd utveckling

20

Antal nya (nyskapade) arbetstillfällen

Mätenhet
Antal arbetstimmar redovisas av projekt.
Antal årsarbetskrafter redovisas av LAG. En redovisad sysselsättning på 1720 timmar räknas som en
årsarbetskraft. Om en person arbetar mer än 1720 timmar räknas det ändå som en årsarbetskraft.
Definition
Nyskapade bestående arbetstillfällen. Bestående innebär att arbetstillfällen finns kvar på längre sikt,
inte bara under projekttiden. Även egenföretag där person helt eller delvis övergår till att arbeta i
sitt företag ingår. Lön eller inkomst i eget företag ska lyftas. (Ideellt arbete räknas ej).
Arbetstillfällen genom underleverantörer med egen F-skattsedel räknas om de skapats som en
direkt följd av projektet/investeringen. Även utökad arbetstid där fler arbetstimmar skapas ska tas
upp. Ska fördelas på kön.
Mätmetod
Indikatorn ska mätas genom undersökningar.
Ökningen av antalet arbetstimmar på grund av projektet ska mätas i det företag som fått stöd
genom projektets verksamhet. LAG räknar om timmarna till antal årsarbetskrafter och redovisar
dessa till Jordbruksverket. Det är i huvudsak en ”före och efter” indikator som fångar upp den del
ökade antal arbetstillfällen som är en direkt följd av projektet. Ökningen av antalet arbetstimmar i
företaget ska fångas upp i samband med att stödet till företaget upphör.
Frågor att stämma av med det företag som fått stöd och som ska ange den totala
sysselsättningsökningen.
 Har medverkan i projektet bidragit till en ökning av det totala antalet arbetstimmar inom
företaget?
Om företaget svarar nej på frågan så är utfallet för indikatorn 0. Blir svaret Ja på den frågan ska
företaget beräkna antalet arbetstimmar som har tillkommit.
 Medverkan i projektet HAR bidragit till en ökning av antalet arbetstimmar inom företaget.
Arbetstimmarna bedöms som varaktiga vilket innebär att de är tillsvidareanställningar eller
säsongsarbeten som bedöms vara återkommande.
Den ökning av arbetstimmar som bedöms ha tillkommit genom stödet är:
_______antal arbetstimmar som utförs av kvinnor
_______antal arbetstimmar som utförs av män
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Beräknad ökning av antal arbetstillfällen ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG
i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten. Företag/organisationer där sysselsättningsökning har skett ska vara identifierbara
och kontaktbara och redovisas i slutrapporten. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal nya aktörer i befintliga nav

Mätenhet
Antal.
Definition
”Nav” betyder här Lokala utvecklingsnav, d.v.s. en lokal utvecklingsgrupp med aktörer från flera
olika sektorer, verksamheter och/eller branscher som genom kreativ samverkan arbetar för lokal
hållbar utveckling.
En aktör kan vara olika typer av företag, individer, föreningar, organisationer, högskola, universitet
och forskningsinstitut/forskningsprojekt.
Den här indikatorn ska användas då det innan projektstart funnits ett befintligt nav och det
genomförda projektet har knutit nya aktörer till detta befintliga nav.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva vilka aktörerna är i samband med ansökan
om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av aktörer det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Beräknat antal nya aktörer ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten där deltagare ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma
att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal nya medlemmar i föreningar

Mätenhet
Antal.
Definition
Medlem är den som aktivt tagit ställning till medlemskap genom att registrera sig i föreningen och
som finns kvar som medlem på längre sikt, inte bara under projekttiden.
Mätmetod
Indikatorn ska mätas genom undersökningar. Om föreningen svarar nej på frågan om projektet har
bidragit till ny medlemmar så är utfallet för indikatorn 0. Blir svaret ja på frågan ska föreningarna
beräkna antalet nya medlemmar som har tillkommit.
Den ökning av antalet medlemmar som bedöms ha tillkommit genom projektet är:
_______antal kvinnor, varav _______ har utländsk bakgrund
_______antal män, varav _______ har utländsk bakgrund
Indikatorn mäts och följs upp årligen i samband med ansökan om utbetalning
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
En uppskattning av antal nya medlemmar ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras
av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras
i slutrapporten där medlemmarna och föreningarna ska vara identifierbara och kontaktbara.
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal nya företag

Mätenhet
Antal.
Definition
Nya företag, oavsett organisationsform, som tillkommer genom att projekt genomförts och som är
registrerat med eget organisationsnummer. Ett företag anses inte som nytt om det endast ändrar
juridisk form.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva de nya företagen i de rapporter som
lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Beräknat antal nya företag ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i
slutrapporten där företagen ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten styrks
genom utdrag från Bolagsregistret och kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal modeller för användning av gemensamma ytor

Mätenhet
Antal.
Definition
En modell innebär här ett förslag eller koncept för användning av gemensamma ytor. Sådana
modeller kan tas fram exempelvis genom workshops, idétävlingar, samverkansaktiviteter mellan
olika aktörer, eller av enskilda förslagsställare.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva vilka de nya modellerna är i samband med
ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av modeller det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Antalet planerade modeller ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften kontrolleras i slutrapporten där modeller
definieras och räknas. Riktigheten kan kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal nya och befintliga nav

Mätenhet
Antal.
Definition
”Nav” betyder här Lokala utvecklingsnav, d.v.s. en lokal utvecklingsgrupp med aktörer från flera
olika sektorer, verksamheter och/eller branscher som genom kreativ samverkan arbetar för lokal
hållbar utveckling.
Ett nytt nav har uppkommit tack vare projektet, samarbeten i befintliga nav som funnits innan
projektets genomförande ska också mätas.
En aktör kan vara olika typer av företag, individer, föreningar, organisationer, högskola, universitet
och forskningsinstitut/forskningsprojekt
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva vilka aktörer som ingår i navet, navets
uppgift/syfte samt hur verksamheten är organiserad i samband med ansökan om utbetalning samt
ange dess antal.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Uppföljning kontroll av riktighet
Antalet planerade nav ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i samband
med att projektmedel beviljas. Uppgiften kontrolleras i slutrapporten där aktörerna i navet
ska definieras. Riktigheten kan kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal nya samarbeten

Mätenhet
Antal.
Definition
Samarbete ska ha uppkommit genom projektet. Samarbetet bedöms vara bestående efter
projektets slut. Samarbetet har ett företagsekonomiskt incitament. De kan vara formella eller
informella.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva de aktörerna som ingår i samarbetena i de
rapporter som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange antalet nya samarbeten.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av samarbete det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Antalet planerade nya samarbeten ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av
LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften kontrolleras i slutrapporten där
aktörerna i samarbetena ska definieras tillsammans med antal nya samarbeten. Riktigheten
kan kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal nya samarbetsformer

Mätenhet
Antal.
Definition
Nya samarbetsformer innebär en kreativt nyskapande form av samarbete till ömsesidig nytta för de
medverkande parterna.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva det nya samarbetsformerna i de rapporter
som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal. Även medverkande
aktörer ska beskrivas.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av samarbetsform det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Antalet planerade nya samarbetsformer ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras
av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften kontrolleras i slutrapporten där
formen av samarbeten ska definieras tillsammans med antal nya samarbetsformer.
Riktigheten kan kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal nya tjänster inom besöksnäringen

Mätenhet
Antal.
Definition
En tjänst är något man utför för någon annan. Här avses tjänster som producerats på en lokal
marknad och tillkommit på grund av projektet och är nya på marknaden och ger
försäljningsintäkter. Det kan vara båtturer, målning, etc.
Mätmetod
Om ett företag har fått stöd till att introducera en ny tjänst inom besöksnäringen på marknaden,
men inte lyckats med etableringen, ska tjänsten ändå räknas med.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av tjänst det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Antalet planerade nya tjänster ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften kontrolleras i slutrapporten där tjänsterna
ska definieras tillsammans med antal nya tjänster. Riktigheten kan kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal nya fysiska mötesplatser

Mätenhet
Antal.
Definition
Mötesplatser som tillkommit genom projektet och inte använts i liknande sammanhang tidigare och
bedöms finnas kvar och nyttjas på samma sätt efter projektavslut.
Mätmetod
Indikatorn följs upp årligen i samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning per
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av fysisk mötesplats det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Antalet planerade mötesplatser ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten
där deltagare ska vara identifierbara, kontaktbara samt att uppgift om postnummer bifogats.
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal nya virtuella mötesplatser

Mätenhet
Antal.
Definition
Virtuell mötesplats som tillkommit tack vare projektet (webbplatser, bloggar, facebookgrupper
etc.), dvs mötesplats på digital plattform.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva de nya virtuella mötesplatserna i samband
med ansökan om utbetalning samt ange dess antal
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av virtuell mötesplatser det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Antalet planerade nya virtuella mötesplatser ska framgå i ansökan/projektplanen och
registreras av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften kontrolleras i
slutrapporten där de virtuella mötesplatserna ska definieras tillsammans med antalet nya
mötesplatser. Webb-adresser ska anges i slutrapporten.
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Antal organisationer i samarbete

Mätenhet
Antal.
Definition
Organisationer som ingår i ett samarbete som uppkommit genom projektet. Samarbetet bedöms
vara bestående efter projektets slut.
Med organisationer menas andra än företag. Ett företag är en organisation som producerar
produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra vinst. Den
juridiska formen på företaget kan variera (egenföretagare, partnerskap etc.).
Ett samarbete kan vara mellan olika organisationer men också mellan organisation och företag.
Mätmetod
Antal organisationer (varje organisation räknas endast en gång) som deltar i samarbeten.
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva samarbetet i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av organisationer det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal organisationer i samarbete ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av
LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgifterna följs upp i läges-och slutrapport i vilka
det ska finnas uppgifter om de samarbetande organisationerna som ska vara identifierbara och
kontaktbara, samt antal samarbeten. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Antal organisationer som får stöd

Mätenhet
Antal organisationer.
Definition
Med organisationer menas andra än företag. Ett företag är en organisation som producerar
produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra vinst. Den
juridiska formen på företaget kan variera (egenföretagare, partnerskap etc.).
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt
stöd som inte ska betalas tillbaka med krav om att projektet, som företaget får stöd till ska
slutföras. Med ekonomiskt stöd avses ett finansiellt stöd som inte är att betrakta som bidrag, i form
av lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra typer av finansiella instrument. Med annat
än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning,
konsultation, inkubatorer etc.) Riskkapital anses vara finansiellt stöd.
Mätmetod
För denna indikator ska de organisationer som får stöd anges. Indikatorn mäts och följs upp årligen i
samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av organisationer det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Vilka organisationer som beräknas få stöd samt vilket stöd det rör sig om ska framgå i
ansökan/projektplanen och registreras av LAG i samband med att projektmedel beviljas. Uppgiften
följs upp årsvis samt kontrolleras i slutrapporten där organisationer ska vara identifierbara och
kontaktbara. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal personer involverade i mentorskapsprogram

Mätenhet
Antal.
Definition
Totalt antal personer som har fullföljt ett mentorskapsprogram. Deltagare är personer som
utbildningen riktas till, inte personer som anordnar. Ålder är 16 år och uppåt.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen i samband med ansökan om utbetalning
Personer som deltagit i utbildning och som är identifierbara och kontaktbara.
Uppdelat på:
_______antal kvinnor, varav _______ med utländsk bakgrund
_______antal män, varav _______ med utländsk bakgrund
Antalet mentorskapsprogram ska registreras i indikatorn ”Antal mentorskapsprogram”.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av mentorskapsprogram det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal deltagande personer ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgifterna följs upp i läges- och slutrapport där
personerna ska vara identifierbara, kontaktbara samt att uppgift om postnummer bifogats.
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal personer i utbildning

Mätenhet
Antal.
Definition
Totalt antal personer som har fullföljt en utbildning. Ålder är 16 år och uppåt.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen i samband med ansökan om utbetalning
Personer som deltagit i utbildning och som är identifierbara och kontaktbara.
Uppdelat på:
_______antal kvinnor, varav _______ med utländsk bakgrund
_______antal män, varav _______ med utländsk bakgrund
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av utbildning det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal deltagande personer ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgifterna följs upp i läges- och slutrapport där
personerna ska vara identifierbara, kontaktbara samt att uppgift om postnummer bifogats.
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Antal projekt

Mätenhet
Antal.
Definition
Totalt antal projekt.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen.
Rapportering
Utfallet för denna indikator följs upp av LAG. Syftet är att kunna göra särskilda insatser vid behov för
att nå strategins övergripande mål.
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Antal samverkansprojekt mellan utbildning och arbetsliv

Mätenhet
Antal projekt.
Definition
Antal projekt som bygger på samverkan mellan utbildning och arbetsliv som syftar till att öka
anställningsbarheten hos personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Samverkan kan vara ny eller existera sedan tidigare. Samverkan ska pågå åtminstone under hela
projektets gång. Samverkan ska vara ett resultat av projektets verksamhet.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva samarbetet i de rapporter som lämnas i
samband med ansökan om utbetalning.
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med sista ansökan om utbetalning varje
kalenderår. Bilagan Rapportering av indikatorer ska användas. Bilagan ligger med i beslutet och går
att hämta på www.langsgotaalv.se under ansökan om utbetalning. Bilagan skickas in via mejl till
Leader Längs Göta älv.
Vilken typ av samverkan det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Planerat antal samverkansprojekt ska framgå i ansökan/projektplanen och registreras av LAG i
samband med att projektmedel beviljas. Uppgifterna följs upp i läges-och slutrapport där aktörer
ska vara identifierbara och kontaktbara. Riktigheten kan komma att kontrolleras vid
stickprovskontroller.
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Förändring av individers upplevelse av delaktighet

Mätenhet
Förändring i procent.
Definition
Individers upplevelse av delaktighet har förändrats.
Mätmetod
Mätning ska göras med hjälp av en enkät före och efter projektets genomförande. Utformningen av
enkäten görs i samråd med LAG.
Rapportering
Urvalsprocess av deltagare i enkäten, sammanställt resultat av enkätsvaren samt enkätunderlag ska
redovisas i samband med slutredovisningen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Förändring av individers upplevelse av nöjdhet av områdets
fysiska miljö

Mätenhet
Förändring i procent.
Definition
Individers upplevelse av nöjdhet av områdets fysiska miljö har förändrats.
Mätmetod
Mätning ska göras med hjälp av en enkät före och efter projektets genomförande. Utformningen av
enkäten görs i samråd med LAG.
Rapportering
Urvalsprocess av deltagare i enkäten, sammanställt resultat av enkätsvaren samt enkätunderlag ska
redovisas i samband med slutredovisningen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Förändring av individers upplevelse av nöjdhet vad gäller
infrastruktur och/eller grundläggande service

Mätenhet
Förändring i procent.
Definition
Individers upplevelse av nöjdhet vad gäller infrastruktur och/eller grundläggande service har
förändrats.
Mätmetod
Mätning ska göras med hjälp av en enkät före och efter projektets genomförande. Utformningen av
enkäten görs i samråd med LAG.
Rapportering
Urvalsprocess av deltagare i enkäten, sammanställt resultat av enkätsvaren samt enkätunderlag ska
redovisas i samband med slutredovisningen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Förändring av individers upplevelse av nöjdhet av områdets
kultur- och fritidsverksamhet

Mätenhet
Förändring i procent.
Definition
Individers upplevelse av nöjdhet av områdets kultur- och fritidsverksamhet har förändrats.
Mätmetod
Mätning ska göras med hjälp av en enkät före och efter projektets genomförande. Utformningen av
enkäten görs i samråd med LAG.
Rapportering
Urvalsprocess av deltagare i enkäten, sammanställt resultat av enkätsvaren samt enkätunderlag ska
redovisas i samband med slutredovisningen.
Uppföljning kontroll av riktighet
Riktigheten kan komma att kontrolleras vid stickprovskontroller.
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Summa investeringar

Mätenhet
Kronor.
Definition
Summan av det totalt upparbetade beloppet till investeringar. Redovisas i andel faktisk
medfinansiering och stödbelopp.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen.
Vilken typ av investering det rör sig om beskrivs i rapporteringen.
Rapportering
Utfallet för denna indikator följs upp av LAG. Syftet är att kunna göra särskilda insatser vid behov för
att nå strategins övergripande mål.
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