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Indikatorer för horisontella mål:      
  
Indikator (namn, benämning) 
(fond för finansiering av projekt 

för att nå målen/målet) 

Definition  Uppgifterna kommer att 
kontrolleras/styrkas på något av 
följande sätt 

Antal nya nätverk* 
(EJFLU, ERUF, ESF) 

 

Nya nätverk (mellan två eller flera parter) som tillkommit 
genom projektet och vilka bedöms kommer fortsätta att 
exsistera. 

Kallelser, deltagarlistor, Facebookgrupper 
och andra sociala medier. 

Andel privat insats för hela 
programmet* 
(EJFLU, ERUF, ESF) 

Värdet av den privata insatsen fås genom att lägga ihop privat 
faktisk finansiering med värdet av ideellt arbete och övriga 
ideella resurser. 

Rapportering av privat faktisk finansiering, 
ideellt arbete och ideella resurser på 
Jordbruksverkets blanketter skall biläggas 
slutrapporten. 

Antal samarbetesprojekt med 
annat medlemsland i Eu* 
(EJFLU) 

Antal samarbetsprojekt som beviljats av LAG. Kopia på slutrapporterna från beviljade 
projekt. 

Antal ungdomar i projekt* 
(EJFLU, ERUF, ESF) 

Antal deltagande ungdomar i samtliga beviljade projekt. Deltagarlista över alla ungdomar som 
deltagit i projekt. 

Jämställdhets och 
mångfaldsbeskrivning* 
(EJFLU, ERUF, ESF) 

Alla sökande ska beskriva hur man kommer att organisera 
projektet för att verka för jämställdhet och mångfald i 
planering, genomförande och uppföljning av projektet. 

Projektägare som har deltagare i 
aktiviteter, utbildningar mm ska säkerställa 
att man vid projektets slut kan redovisa 
fördelningen mellan antal kvinnor och 
män, unga och personer med utländsk 
bakgrund som deltagit i aktiviteterna. 
Särskilt avsnitt för avrapportering av 
indikatorn skall finnas redovisad i 
slutrapporten. 
 

 

  



Indikatorer för delmål: 
 
Antal nyskapade arbetstillfällen 
(årsarbetstider) 
(EJFLU, ERUF) 

Nyskapade, bestående arbetstillfällen omräknade till 
årsarbetskrafter. Bestående innebär att arbetstillfället skall 
finnas kvar på längre sikt inte bara under projekttiden. Även 
”egenföretag” (alla företagsformer), där personen helt eller 
delvis övergår till att arbeta i sitt företag ingår. Lön eller 
inkomst i eget företag skall lyftas.  
Även utökad arbetstid genom att fler arbetstimmar skapas 
skall räknas. Fördelas på: 
-kön, anställd/egenföretagare, F-skattesedel (köpta tjänster). 

Antal timmar och/eller tjänstgöringsgrad 
redovisas i slutrapporten och räknas om till 
årsarbetskraft. En redovisad sysselsättning 
på 1720 timmar räknas som en 
årsarbetskraft (AWU). 

Antal nya sociala organisationer* 
(EJFLU) 

Nya organisationer som arbetar för miljö och samhällsnytta. 
Kan t ex vara SVB bolag och Agriculture supporting 
communities. 

Organisationsnummer om möjligt annars 
dokumentation som styrker 
organisationens tillkomst 

Antal bevarade arbetstillfällen 
(EJFLU) 

Arbetstillfällen som skulle upphört att existera om inte 
projektet genomförts. 

Mätes i årsarbetskrafter enl. definition och 
evidens för nyskapade arbetstillfällen, se 
ovan. 

Antal nya produkter och tjänster* 
(EJFLU) 

Nya produkter och tjänster i lokal tillverkning som 
skapats/tillkommit genom Lundalandprojekt, som är nya på 
marknaden och ger försäljningsintäkter. 

Foto, marknadsföringsmaterial, 
säljmaterial. 

Antal företag som får stöd 
(ERUF) 

Antal små och medelstora företag (varje företag räknas endast 
en gång) som får stöd genom regionalfondsmedel. Företag: en 
organisation som producerar produkter eller tjänster för att 
tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra vinst. Den 
juridiska formen på företag kan variera. 

Organisationsnummer för redovisning av 
antal företag. 
 

Antal nya fysiska mötesplatser 
(EJFLU, ERUF) 

Mötesplatser som tillkommit genom projektet, och inte 
funnits tidigare eller varit ur bruk och återställts och vilka 
bedöms kommer att fortsätta att existera. 

Fysisk besiktning, foto, marknadsförings- 
material 

  



Antal nya ekosystemtjänster* 
(EJFLU) 

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som 
gynnar människor, det vill säga upprätthåller eller förbättrar 
människors välmående och livsvillkor. Det är tjänster som 
kräver förvaltning till exempel pollinerande insekter, skydd 
mot naturkatastrofer som översvämningar och jordskred, 
vattenrening via våtmarker eller musslor, naturliga 
skadedjursbekämpning, tillgång till grönytor för rekreation, 
reducering av partikelhalter och växthusgaser samt bildandet 
av bördig jord. 

Fysisk besiktning, foto, marknadsförings- 
material 

Antal ledprojekt* 
(EJFLU)  

Projekt som resulterar i fler synliggjorda och tillgängliga 
vandrings-cykel- och ridvägar 

Fysisk besiktning, foto, 
marknadsföringsmaterial 

Antal deltagare i hälsofrämjande 
aktiviteter* 
(EJFLU) 

Med deltagare avses personer som direkt gynnas av en 
hälsorämnadeinsats, som kan identifieras och kontaktas för att 
lämna uppgifter om sig själva. 

Kallelser, deltagarlistor 

Antal nya tekniker 
(EJFLU, ERUF) 

Nya tekniker som införts genom projektet t.ex. genom digital 
teknik (bio, kulturhus), bokningstjänster på internet, appar till 
mobiltelefoner. 

Fysisk besiktning, foto, marknadsförings- 
material, teknikbeskrivningar 

Antal deltagare i projekt* 
(EJFLU) 

Med deltagare avses personer som medverkat i beviljade 
Leaderprojekt. 

Beskrivning av unika deltagare i 
genomförandeorganisationen för projektet, 
kallelser och deltagarlistor 

Antal arbetslösa deltagare och 
långtidsarbetslösa som är i 
sysselsättning, inklusive 
egenföretagande, efter avslutad 
åtgärd 
(ESF) 

Skall beslutas. Skall beslutas. 

Antal anställda, inklusive 
egenföretagare, med förbättrad 
arbetsmarknadssituation,  
efter avslutad åtgärd 
(ESF) 

Skall beslutas. Skall beslutas. 

 


