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Vägledning
Välja, samla in, mäta och rapportera
aktivitetsindikatorer
i Nordprogrammet 2014-2020

Bakgrund
Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som
finansieras genom Interreg Nord. Indikatorer ses inte som ett absolut mått på ett
resultat från en insats utan som en indikation på utfallen av genomförda insatser. De
indikatorer som denna manual omfattar är de aktivitetsindikatorer som följs upp inom
Nordprogrammet.
Syfte
Vägledningen är i första hand till för att du som sökande/stödmottagare ska veta vad
som förväntas av dig när det gäller att välja, följa upp och mäta de aktivitetsindikatorer
som är aktuella i ditt projekt. Den syftar också till att ge enhetliga definitioner på
indikatorerna så att de tolkas och används på lika sätt i de projekt som beviljas stöd
genom programmen.
Att välja, mäta och rapportera indikatorer
Beroende på vilket insatsområde (Forskning och utveckling, Entreprenörskap, Kultur
och Miljö eller Gemensam arbetsmarknad) er ansökan/ert projekt finns inom så finns
det ett antal olika indikatorer att välja på. I ansökan ska varje projekt välja en eller flera
indikatorer som är relevanta för att mäta projektets insatser. När det gäller mätning av
antal företag så förutsätter i vissa fall användningen av en viss indikator att man även
använder en annan indikator. Detta finns angivet i beskrivningen av respektive
indikator.
För varje indikator finns en beskrivning/definition av vad indikatorn ska mäta. Det
finns också beskrivet en mätmetod som ger information om hur mätvärdet ska räknas
ut, samlas in och rapporteras. I ansökan om stöd i Min ansökan ska du som är sökande
ange det förväntade utfallet på de aktivitetsindikatorer som ditt projekt omfattas av.
Tänk på att ange rimliga siffror för förväntat utfall och att du ska kunna ange hur ni
tänkt då ni beräknat dessa (kan bli efterfrågat i samband med beredning av er
ansökan)!
Du som har fått ett beviljat projekt ska rapportera in de faktiska utfallen på de
aktivitetsindikatorer som just ditt projekt omfattas av i samband med läges- och
slutrapportering (ansökan om utbetalning) i Min ansökan. Rapporteringen av
indikatorer återfinns i Min ansökan under rubriken ”Lägesrapport”.
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Forskning och innovation
Inom insatsområdet Forskning och innovation finns två specifika programmål och i er
ansökan ska ni välja vilket av dessa ni fokuserar på:
1.1 Företagens kommersialiseringsförmåga av innovationer har stärkts
inom regionens fokusområden.
1.2 Aktörer inom innovationssystemet har stärkt sin förmåga att agera på
den Europeiska forskningsarenan inom regionens fokusområden.
Oavsett vilket mål ni fokuserar på ska ni mäta någon/några av följande indikatorer:
CO1

Antal företag som får stöd (ekonomiskt eller i annan form)

CO41

Antal företag som deltar i
interregionala forskningsprojekt

gränsöverskridande,

transnationella

eller

CO27 Privat investering som matchar offentligt stöd till FoU-projekt
Om ni valt att fokusera på specifikt mål 1.1 ska ni även mäta någon/några av följande
indikatorer:
CO28 Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter
CO29

Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya produkter

A1

Deltagande aktörer i insatser som leder till nya produkter, tjänster eller
metoder

Om ni valt att fokusera på specifikt mål 1.2 ska ni även mäta följande indikator:
A2

Ansökningar till Horisont 2020

Beskrivning av måttenheter, definitioner, mätmetoder och rapportering av de olika
indikatorerna följer på kommande sidor.
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CO1. Antal företag som får stöd
Observera att detta är en samlingsindikator som ska användas tillsammans med
indikator nr CO41, CO28 och CO29 i de fall dessa är aktuella.
Mätenhet
Antal företag
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.
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Den typ av
stöd som ges inom Interreg Nord är dels bidrag och dels annat än ekonomiskt stöd.
Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners med krav på att projektet som
företaget får stöd till ska slutföras. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd som ges
till målgruppen genom projektets aktiviteter och inte innebär direkt finansiell
överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Ett företag som får stöd kan
också ingå i en av övriga indikatorer som mäter företags deltagande. Företag som får
stöd för att introducera för marknaden nya produkter eller för företaget nya produkter
ska även räknas med här.
Mätmetod
I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in
uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en
obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds
genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med
att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för
indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan.
Slutredovisning av det totala antalet företag som fått stöd sker i samband med
slutrapporten.
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CO41. Antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella eller
interregionala forskningsprojekt
Observera att om ni använder denna indikator ska även samlingsindikator CO1 fyllas i.
Mätenhet
Antal företag
Definition
Minst ett företag och en forskningsinstitution ska delta i projektet för att det ska
definieras som ett forskningsprojekt. Forskningsprojektet kan vara nytt eller existera
sedan tidigare. Ett företag är en organisation som producerar produkter och tjänster
för att tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen
på företaget kan variera. Forskningsinstitution är en organisation som har FoU som en
huvudaktivitet.
Mätmetod
Räkna de företag som deltar i projektet och samarbetar med forskningsinstitutioner
under hela projektets levnadstid. Företagets hemvist/ursprung (innanför eller utanför
EU) har ingen betydelse. I de fall där ett företag är projektpartner och andra företag
fungerar
som
underleverantörer
men
fortfarande
interagerar
med
forskningsinstitutionen, ska alla företag räknas. I samband med att ett företag får stöd
genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets
organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i
det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal företag som deltar i gränsöverskridande,
transnationella och interregionala forskningsprojekt i samband med att ni lämnar en
ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under
rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan.
Slutredovisning av antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella och
interregionala forskningsprojekt sker i samband med slutrapporten.
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CO27. Privat investering som matchar offentligt stöd till FoU-projekt
Mätenhet
Euro
Definition
Privat finansiering som projektet tar emot från t.ex. företag eller andra privata
organisationer.
Mätmetod
Summan motsvarar summan av privat medfinansiering i projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om summa privat investering som matchar offentligt stöd
till FoU-projekt i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs
genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min
ansökan. Samtliga företag/privata organisationer som finansierat projektet under
perioden som ansökan gäller ska ingå i rapporteringen.
Slutredovisning av den totala summan privat investering som matchar offentligt stöd
till FoU-projekt sker i samband med slutrapporten.
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CO28. Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya
produkter
Observera att om ni använder denna indikator ska även samlingsindikator CO1 fyllas i.
Mätenhet
Antal företag
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. Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än
ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges inom Interreg Nord är dels bidrag och dels
annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners
med krav på att projektet som företaget får stöd till ska slutföras. Med annat än
ekonomiskt stöd avses stöd som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och
inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Ny
för marknaden är när ingen annan produkt är tillgänglig som erbjuder samma
funktionalitet. Det kan också vara om teknologin som den nya produkten använder är
fundamentalt annorlunda än teknologin hos befintliga produkter. Detta inkluderar
processinnovationer så länge de bidrar till utvecklingen av produkten. Produkter kan
vara materiella eller immateriella. Gränserna för marknaden (antingen geografiska
eller andra) baseras på affärsaktiviteterna hos de företag som får stöd.
Överenskommelsen över vad som definieras som marknad ska dokumenteras samt
kommuniceras med programmets sekretariat.
Mätmetod
Ett företag som fått stöd för att introducera en produkt som är ny för marknaden men
utan att lyckas ska fortfarande räknas in i indikatorn. Om en produkt är ny både för
marknaden och för företaget, skall företaget även räknas in i indikatorn Antal företag
som får stöd för att utveckla produkter som är nya för företaget. Om ett företag
introducerar flera nya produkter eller får stöd för flera projekt, räknas det fortfarande
som ett företag. Det ska gå med en rimlig insats att bedöma om produkten är ny för
marknaden. Ett företag som räknas in i denna indikator ska också registreras på
indikatorn Antal företag som får stöd. I samband med att ett företag får stöd genom
projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer.
Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer
att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal företag som fått stöd för att introducera för
marknaden nya produkter i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning.
Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i
Min ansökan.
Slutredovisning av antal företag som fått stöd för att introducera för marknaden nya
produkter sker i samband med slutrapporten.
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CO29. Antal företag som får stöd för att introducera för företaget nya
produkter
Observera att om ni använder denna indikator ska även samlingsindikator CO1 fyllas i.
Mätenhet
Antal företag
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. Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än
ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges inom Interreg Nord är dels bidrag och dels
annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners
med krav på att projektet som företaget får stöd till ska slutföras. Bidraget betalas inte
tillbaka. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd som ges till målgruppen genom
projektets aktiviteter och inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning,
konsultation, inkubatorer etc.) En produkt är ny för företaget om företaget inte tidigare
har producerat en produkt med samma funktionalitet eller om produktionsteknologin
är fundamentalt annorlunda från det sätt tidigare produkter har producerats på. Detta
inkluderar processinnovationer så länge de bidrar till utveckling av produkten. En
produkt kan vara ny för företaget, men inte ny för marknaden, till exempel vissa
tekniköverföringar. Produkter kan vara materiella eller immateriella.
Mätmetod
Ett företag som fått stöd för att introducera en produkt som är ny för marknaden men
utan att lyckas ska fortfarande räknas in i indikatorn. Om en produkt är ny både för
marknaden och för företaget, skall företaget även räknas in i indikatorn Antal företag
som får stöd för att utveckla produkter som är nya för marknaden. Om ett företag
introducerar flera nya produkter eller får stöd för flera projekt, räknas det fortfarande
som ett företag. Ett företag som räknas in i denna indikator ska också registreras på
indikatorn Antal företag som får stöd. I samband med att ett företag får stöd genom
projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer.
Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer
att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal företag som fått stöd för att introducera för
företaget nya produkter i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta
görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min
ansökan.
Slutredovisning av antal företag som fått stöd för att introducera för företaget nya
produkter sker i samband med slutrapporten.
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A1. Antal deltagande aktörer i insatser som leder till nya produkter,
tjänster eller metoder
Mätenhet
Antal organisationer och företag
Definition
Med aktörer menas alla typer av organisationer där företag är en av typerna. 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. En produkt är ny för företaget om företaget inte tidigare har producerat en
produkt med samma funktionalitet eller om produktionsteknologin är fundamentalt
annorlunda från det sätt tidigare produkter har producerats på. Detta inkluderar
processinnovationer så länge de bidrar till utveckling av produkten. En produkt kan
vara ny för företaget, men inte ny för marknaden, till exempel vissa tekniköverföringar.
Produkter kan vara materiella eller immateriella.
Mätmetod
Indikatorn rapporteras genom att ange antal aktörer som deltar i aktiviteter som under
projektperioden eller i anslutning till projektavslutet leder till nya produkter, tjänster
eller metoder baserat på projektresultatet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal aktörer som deltagit sker i samband med att ni
lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för
indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan. Observera att
organisationer/företag samt produkter/tjänster/metoder ska kunna namnges och
beskrivas i läges-/slutrapport.
Slutredovisning av antal aktörer som deltagit sker i samband med slutrapporten.
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A2. Ansökningar till Horisont 2020 inom regionens fokusområden
Mätenhet
Antal ansökningar
Definition
Ansökningar till Horisont 2020 som baseras på projektsamarbetet
projektkonstellationen som arbetat tillsammans i Nordprogrammet.

och

Mätmetod
Räkna de ansökningar som lämnas in under projektets gång eller direkt efter projektets
avslut.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal ansökningar till Horisont 2020 inom regionens
fokusområden i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Det är viktigt
att kunna namnge tilltänkt område och/eller specifik utlysning i Horisont 2020. Detta
görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min
ansökan.
Slutredovisning av antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella och
interregionala forskningsprojekt sker i samband med slutrapporten.
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Entreprenörskap
Inom insatsområdet Entreprenörskap finns två specifika programmål och i er ansökan
ska ni välja vilket av dessa ni fokuserar på:
2.1 Ökad andel SMF med gränsöverskridande affärsmodeller
2.2 Ökad export bland regionens SMF
Oavsett vilket mål ni fokuserar på ska ni mäta någon/några av följande indikatorer:
CO1

Antal företag som får stöd (ekonomiskt eller i annan form)

CO4

Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

CO6

Privat investering som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)

Om ni valt att fokusera på specifikt mål 2.1 ska ni även mäta följande indikator:
A3

Deltagande i affärsutvecklande insatser

Om ni valt att fokusera på specifikt mål 2.2 ska ni även mäta någon av följande
indikatorer:
A4

Deltagande i kompetensutvecklingsinsatser för SMF:s internationalisering

A5

Deltagande företag i gränsöverskridande marknadsinsatser för internationellt
inriktade företag

Beskrivning av måttenheter, definitioner, mätmetoder och rapportering av de olika
indikatorerna följer på kommande sidor.
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CO1. Antal företag som får stöd
Observera att detta är en samlingsindikator som ska användas tillsammans med
indikator nr CO4 och A5 i de fall dessa är aktuella.
Mätenhet
Antal företag
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. Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än
ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges inom Interreg Nord är dels bidrag och dels
annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners
med krav på att projektet som företaget får stöd till ska slutföras. Med annat än
ekonomiskt stöd avses stöd som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och
inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Ett
företag som får stöd kan också ingå i en av övriga indikatorer som mäter företags
deltagande.
Mätmetod
I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in
uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en
obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds
genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med
att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för
indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan.
Slutredovisning av det totala antalet företag som fått stöd sker i samband med
slutrapporten.
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CO4. Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Observera att om ni använder denna indikator ska även samlingsindikator CO1 fyllas i.
Mätenhet
Antal företag
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. Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än
ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges inom Interreg Nord är dels bidrag och dels
annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners
med krav på att projektet som företaget får stöd till ska slutföras. Med annat än
ekonomiskt stöd avses stöd som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och
inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Ett
företag som får stöd kan också ingå i en av övriga indikatorer som mäter företags
deltagande.
Mätmetod
I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in
uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en
obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds
genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med
att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för
indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan.
Slutredovisning av det totala antalet företag som fått stöd sker i samband med
slutrapporten.
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CO6. Privat investering som matchar offentligt stöd till företag
Mätenhet
Euro
Definition
Privat finansiering som projektet tar emot från t.ex. företag eller andra privata
organisationer.
Mätmetod
Summan motsvarar summan av privat medfinansiering i projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om summa privat investering som matchar offentligt stöd
till företag i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom
att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan.
Samtliga företag/privata organisationer som finansierat projektet under perioden som
ansökan gäller ska ingå i rapporteringen.
Slutredovisning av den totala summan privat investering som matchar offentligt stöd
till företag sker i samband med slutrapporten.
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A3. Deltagande i affärsutvecklande insatser
Mätenhet
Antal personer, varav antal kvinnor, antal män och antal ungdomar
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets aktiviteter gällande utvecklingen av nya
affärsmodeller. Även om personer deltar i flera aktiviteter per projekt ska de endast
räknas en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i affärsutvecklande insatser i samband
med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för
indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan. De affärsutvecklande
insatserna ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
Slutredovisning av det totala antalet deltagare i affärsutvecklande insatser sker i
samband med slutrapporten.
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A4. Deltagande i kompetensutvecklingsinsatser för SMF:s
internationalisering
Mätenhet
Antal personer, varav antal kvinnor och män
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets aktiviteter gällande utvecklingen av
företagens export. Även om personer deltar i flera aktiviteter per projekt ska de endast
räknas en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i kompetensutvecklingsinsatser för
SMF:s internationalisering i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning.
Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i
Min ansökan. De kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er läges- och
slutrapport.
Slutredovisning av det totala antalet deltagare i kompetensutvecklingsinsatser för
SMF:s internationalisering sker i samband med slutrapporten.
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A5. Deltagande företag i gränsöverskridande marknadsinsatser för
internationellt inriktade företag
Observera att om ni använder denna indikator ska även samlingsindikator CO1 fyllas i.
Mätenhet
Antal företag, varav ägda av kvinnor/män/blandat
Definition
Antal företag som aktivt deltar
internationalisering bland SMF:s.

i

projektets

aktiviteter

gällande

ökad

Mätmetod
I samband med att ett företag deltar i gränsöverskridande marknadsinsatser i
projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer.
Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer
att delta i de insatser som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagande företag i gränsöverskridande
marknadsinsatser för internationellt inriktade företag i samband med att ni lämnar en
ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under
rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan. De gränsöverskridande marknadsinsatserna
ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
Slutredovisning av det totala antalet deltagande företag i gränsöverskridande
marknadsinsatser för internationellt inriktade företag sker i samband med
slutrapporten.
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Kultur och Miljö
Inom insatsområdet Kultur och miljö finns fyra specifika programmål och i er ansökan
ska ni välja vilket av dessa ni fokuserar på. Under respektive mål finns olika indikatorer
som ni särskilt ska mäta.
3.1 Regionens kultur och kulturarv har blivit stärkt och levande
A6

Deltagande i insatser som framhåller regionens kulturarv

A7

Deltagande i utvecklingsfrämjande insatser för samisk kultur och samiska
förhållanden

3.2 Stärkt samiskt språk inom den samiska befolkningen
A8

Deltagande i aktiviteter som bidrar till ökad användning av det samiska språket

3.3 Förbättrad bevarandestatus över naturmiljöer
CO23 Ytareal med livsmiljöer som får stöd för att uppnå bättre bevarandestatus
3.4 Offentliga sektorns kunskap och kompetens om grön tillväxt och
resurseffektivitet har ökat i regionen
A9

Deltagande i kunskapsutvecklande eller kompetenshöjande åtgärder som
bidrar till grön tillväxt och resurseffektivitet

Beskrivning av måttenheter, definitioner, mätmetoder och rapportering av de olika
indikatorerna följer på kommande sidor.
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A6. Deltagande i insatser som framhåller regionens kulturarv
Mätenhet
Antal personer, varav antal kvinnor, män och ungdomar (16-24 år).
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets aktiviteter gällande insatser som
framhåller regionens kulturarv. Även om personer deltar i flera aktiviteter per projekt
ska de endast räknas en gång. Endast Sápmi-projekt får räkna med publik/allmänhet
som deltagare.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i insatser som framhåller regionens
kulturarv i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom
att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan. De
kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
Slutredovisning av det totala antalet deltagare i insatser som framhåller regionens
kulturarv sker i samband med slutrapporten.
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A7. Deltagande i utvecklingsfrämjande insatser för samisk kultur och
samiska förhållanden
Mätenhet
Antal personer, varav antal kvinnor och män.
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets aktiviteter gällande utvecklingsfrämjande
insatser för samisk kultur och samiska förhållanden. Även om personer deltar i flera
aktiviteter per projekt ska de endast räknas en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i utvecklingsfrämjande insatser för
samisk kultur och samiska förhållanden i samband med att ni lämnar en ansökan om
utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken
”Lägesrapport” i Min ansökan. De kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er
läges- och slutrapport.
Slutredovisning av det totala antalet deltagare i utvecklingsfrämjande insatser för
samisk kultur och samiska förhållanden sker i samband med slutrapporten.
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A8. Deltagande i aktiviteter som bidrar till ökad användning av det
samiska språket
Mätenhet
Antal personer, varav antal kvinnor och män.
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets aktiviteter som bidrar till ökad
användning av set samiska språket. Även om personer deltar i flera aktiviteter per
projekt ska de endast räknas en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i aktiviteter som bidrar till ökad
användning av det samiska språket i samband med att ni lämnar en ansökan om
utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken
”Lägesrapport” i Min ansökan. De kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er
läges- och slutrapport.
Slutredovisning av det totala antalet deltagare i aktiviteter som bidrar till ökad
användning av det samiska språket sker i samband med slutrapporten.
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CO23. Ytareal med livsmiljöer som får stöd för att uppnå bättre
bevarandestatus
Mätenhet
Antal hektar
Definition
Uppge den aktuella ytan som projektet berör. Det kan handla om vatten- och/eller
markytor.
Mätmetod
Denna yta beräknas ofta med hjälp av GIS.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om ytarealer med livsmiljöer som får stöd för att uppnå
bättre bevarandestatus i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta
görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min
ansökan. De kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
Slutredovisning av den totala ytarealen med livsmiljöer som får stöd för att uppnå
bättre bevarandestatus sker i samband med slutrapporten.

Länsstyrelsen i Norrbottens län
Stationsgatan 5, 971 86 Luleå

Tel: + 46 (0)10 225 50 00
Fax: +46 (0)920-22 84 11

www.interregnord.com
norrbotten@lansstyrelsen.se

Vägledning - aktivitetsindikatorer

Version

Sida:

2019-05-08

22 (25)

A9. Deltagande i kunskapsutvecklande eller kompetenshöjande åtgärder
som bidrar till grön tillväxt och resurseffektivitet
Mätenhet
Antal personer, varav antal kvinnor och män.
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets kunskapsutvecklande eller
kompetenshöjande åtgärder som bidrar till grön tillväxt och resurseffektivitet. Även om
personer deltar i flera aktiviteter per projekt ska de endast räknas en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i projektets kunskapsutvecklande eller
kompetenshöjande åtgärder som bidrar till grön tillväxt och resurseffektivitet i
samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i
avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan. De
kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
Slutredovisning av totalt antal deltagare i projektets kunskapsutvecklande eller
kompetenshöjande åtgärder som bidrar till grön tillväxt och resurseffektivitet sker i
samband med slutrapporten.
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Gemensam arbetsmarknad
Inom insatsområdet Gemensam arbetsmarknad finns 2 specifika programmål och i er
ansökan ska ni välja vilket av dessa ni fokuserar på. Under respektive mål finns olika
indikatorer som ni särskilt ska mäta.
4.1 Den gränsöverskridande rörligheten på arbetsmarknaden har ökat
CO43 Deltagande i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ
4.2 Stärkt kompetens och kunskapsutveckling inom samiska näringar
A10

Deltagande i gränsöverskridande kompetensinitiativ inom samiska näringar

Beskrivning av måttenheter, definitioner, mätmetoder och rapportering av de olika
indikatorerna följer på kommande sidor.
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CO43. Deltagande i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ
Mätenhet
Antal personer.
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets gränsöverskridande rörlighetsinitiativ. Även om
personer deltar i flera aktiviteter per projekt ska de endast räknas en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i projektets gränsöverskridande
rörlighetsinitiativ i samband med att ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs
genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan. De
kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er läges- och slutrapport.
Slutredovisning av totalt antal deltagare i projektets gränsöverskridande rörlighetsinitiativ
sker i samband med slutrapporten.
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A10. Deltagande i gränsöverskridande kompetensinitiativ inom samiska
näringar
Mätenhet
Antal personer.
Definition
Antal deltagare som aktivt deltar i projektets gränsöverskridande kompetensinitiativ inom
samiska näringar. Även om personer deltar i flera aktiviteter per projekt ska de endast räknas
en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i projektets gränsöverskridande
kompetensinitiativ inom samiska näringar i samband med att ni lämnar en ansökan om
utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken
”Lägesrapport” i Min ansökan. De kompetensutvecklande insatserna ska beskrivas i er lägesoch slutrapport.
Slutredovisning av totalt antal deltagare i projektets gränsöverskridande kompetensinitiativ
inom samiska näringar sker i samband med slutrapporten.
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