INDIKATORER OCH MÄTBARA MÅL
Uppskattas i ansökningsskedet samt uppges vid redovisning och 1årsuppföljning

ÅLR-nr:
Projekt:
Projektägare:

ENLIGT LBU-PROGRAMMET 2014-2020:

Antal:

1a*
1b*

Befolkning (unika personer) som får ta del av förbättrade tjänster/infrastrukturer.............................
Arbetstillfällen som skapats till följd av projektet................................................................................

2a*

Delaktighet och innovation:
Nya handlingssätt eller nya verksamheter som startar genom projekten............................................

ENLIGT DEN LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIN 2014-2020:
Ja/nej:

Med nya verksamheter avses till exempel att en de fysiska tillgångarna används på ett nytt sätt. Genom nya
handlingssätt kan till exempel avses att nya människor/grupper blir aktiva genom projektets genomförande och
nyttjar eller bidrar till verksamheten

3a*

4a

Klimat och miljö:
Projektet har genom aktiva tyngdpunkter tänkt på klimatet i genomförandet, gynnar miljöns
välbestånd och/eller minskar miljöbelastningen.................................................................................
Allmänna indikatorer:
Deltagande individer i projekt.............................................................................................................

Ja/nej:

Antal:

De personer som på ett eller annat sätt varit aktiva i projekt genom arbete, intresse eller på annat sätt hjälpt till att
projektet förverkligats. Även personer i företag och tjänster som köpts räknas med.

4b
4c
4d

Antal deltagande ungdomar i projekten (15-29 år).............................................................................
Personer som deltagit i en aktivitet (kurs, föreläsning, studieresa, informationstillfälle)....................
Arbetade frivilliga timmar (talko).......................................................................................................

4e*
4f

Drivs projektet av / är förankrat hos / gynnar direkt ungdomar?........................................................
Är projektet ett paraplyprojekt?.........................................................................................................
Om Ja, hur många delprojekt ingår i projektet:...................................................................................

Ja/nej:

Ja/nej:
4g*
4h
4i
4j

Är projektet ett samarbetsprojekt?.....................................................................................................
Berör projektet kultur eller historia?...................................................................................................
Genomförs projektet i skärgården?.....................................................................................................
Har utvecklingsplan skrivits?...............................................................................................................

5a
5b
5c

Typ av projekt
Samhällsutvecklingsprojekt.................................................................................................................
Natur & miljöprojekt...........................................................................................................................
Kunskapsprojekt..................................................................................................................................
Denna blankett är ifylld vid:
Ansökningsskedet

Slutredovisning

Ja/nej:

1 årsuppföljning

Vänligen fyll i motiveringar och kommentarer på följande sida. (* = obligatoriska)

_____________________________________________________________
ORT, DATUM, UNDERSKRIFT & NAMNFÖRTYDLIGANDE
EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden
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KOMMENTARER OCH MOTIVERING
Uppskattas i ansökningsskedet samt uppges vid redovisning och 1årsuppföljning

ÅLR-nr:
Projekt:
Projektägare:
Fritt formulerade kommenterarer. * = obligatorisk
ENLIGT LBU-PROGRAMMET 2014-2020:
1a *
1b *

ENLIGT DEN LOKALA UTVECKLINGSSTRATEGIN 2014-2020:
Delaktighet och innovation:
2a *

Klimat och miljö:
3a *

Allmänna indikatorer:
4a
4b
4c
4d
4e *
4f
4g *
4h
4i
4j

Typ av projekt:
5a
5b
5c

EUROPEISKA UNIONEN
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling:
Europa investerar i landsbygdsområden

sida 2/2

