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Denna blanketten är ifylld vid  ☐Ansökning ☐Slutredovisning ☐1 års uppföljning 

Datum:  

 

 Antal Indikatorer inom LBU-programmet 2014-2020 

   personer som får ta del av förbättrade tjänster eller infrastrukturer 
  nya arbetstillfällen som skapats (som fortgår efter projektperioden) 

 

Kommentarer och förklaringar: 
 
 
 

 

 Antal Indikatorer inom den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 

   deltagande personer i projektet (även köpta tjänster räknas) 
   deltagande ungdomar (15-29 år) 
   personer som deltagit i en aktivitet (kurs, föreläsning, studieresa, infotillfälle) 
   arbetade frivilliga timmar (talko) 
   

 Kryssa i de påstående som stämmer överens med ert projekt 

   nya handlingssätt eller nya verksamheter skapas 
   nya mötesplatser skapas 
   nya fritids- och kulturverksamheter skapas 
   fritids- och kulturverksamheter bevaras 
   projektet minskar miljöbelastningen 
   projektet gynnar miljöns välbestånd 

   projektet beaktar aktivt klimatet i genomförandet 
  projektet är information- och kunskapsspridande 

  projektet drivs av/är förankrat hos/direkt gynnar ungdomar 

  projektet skapar nätverk eller öppnar upp för nya samarbetsformer 

  projektet berör kultur eller historia 
  projektet ökar tillgång till natur 
  projektet genomförs i skärgårdskommuner 
  projektet har skrivit en utvecklingsplan 

 

Kommentarer och förklaringar: 
 
 
 
 
 

  

 
 
Underskrift: 
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