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2. ÖVERSIKT ÖVER GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET 
(ARTIKLARNA 50.2 OCH 111.3 A I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

2.1. Central information om genomförandet av det operativa programmet för det aktuella året, 
inklusive uppgifter om finansieringsinstrument, med avseende på ekonomiska uppgifter och 
indikatorer.
Den årliga genomföranderapporten för 2018 utgår från version 2.1 av regional- och 
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 2014-2020 (CCI 2014SE16M2OP001) beslutad av 
kommissionen den 12 juni 2017.

Det har varit möjligt att söka stöd för projekt från och med slutet av januari 2016. Då alla relevanta 
regelverk, såsom förordningar och föreskrift, var på plats. I mars 2016 hade Jordbruksverket godkänt 
samtliga de 42 lokala utvecklingsstrategier som omfattar regional- och/eller socialfonden. Det innebar 
att det operativa arbetet med mobilisering av målgrupper och prioritering av projektansökningar kunde 
påbörjas.

Indikatorerna som presenteras i de kommande tabellerna har räknats fram på olika sätt. För 
regionalfondens tabell 3A  redovisas indikatorer både för utvalda insatser (selected operations) och 
genomförda insatser (finalised operations). Med utvalda insatser menas samtliga insatser som har 
beviljats stöd fram till 31 december 2018 och med genomförda insatser menas de som vi samma datum 
var slututbetalda. I tabell 1 där resultatindikatorer presenteras bygger indikatorerna på sammanställd 
registerdata från statistiska centralbyrån som levereras till oss vartannat år, men en viss eftersläpning, 
och bygger alltså inte på de projekt som beviljats stöd. För socialfondens tabell 2A och tabell 2C 
presenteras indikatorer endast för de deltagare som medverkat i slututbetalda projekt. Detta för att det 
ska gå att säga något om vad som hänt efter avslutad åtgärd. Aktivitetsindikatorerna i tabell  4A följer 
samma logik för att stämma överens med de individer som ligger till grund för värdena i tabell 2A och 
2C. För indikator PSI04 som presenteras i tabell 4B används en annan metod som genomgående 
används för resultatindikatorer i resultatramen i tabell 5. Där används istället antal deltagare (eller 
antal projekt för regionalfondens indikatorer) för påbörjade projekt. Med detta menas projekt som 
beviljats stöd och mottagit minst en delutbetalning. Denna metod är diskuterad och godkänd av 
kommissionen tidigare under våren.  

Beviljade projekt

Till och med den 31 december 2018 hade 187 projekt beviljats stöd, varav 124 inom regionalfonden 
och 63 inom socialfonden.

 Det totala offentliga beloppet för de beviljade insatserna inom regionalfonden är 8.9 miljoner 
euro, vilket är c:a  55 % av budgeten för genomförande och samarbete (9d).

 Det totala offentliga beloppet för den beviljade insatsen inom socialfonden är 8.2 miljoner 
euro, vilket är c:a 51 % av budgeten för genomförande och samarbete (9vi)

Utbetalningar
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Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 4.8 miljoner euro, varav

 2.7 miljoner euro inom regionalfonden och
 2.1 miljoner euro inom socialfonden

I utbetalda belopp ingår förberedande stöd i syfte att ta fram lokala utvecklingsstrategier, samt tekniskt 
stöd. 

N+3 regeln innebär att vid utgången av 2018 ska Sverige ha rekvirerat cirka 2.2 miljoner euro från 
regionalfonden och cirka 2.1 miljoner euro från socialfonden för att inte riskera återtag. Detta 
Inkluderar utbetalda förskott till medlemsstaten. Trots vidtagna åtgärder har Jordbruksverket inte 
lyckats nå det målet fullt ut. Ett återtag med 19 872 euro inom regionalfonden och 296 350 euro inom 
socialfonden kommer därför att göras. En programändring till följd av detta pågår.

Övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling

Övervakningskommittén består av representanter för myndigheter och organisationer som är berörda 
av programmet. Det finns företrädare för regionala och lokala myndigheter, näringslivets och 
arbetsmarknadens organisationer och andra organisationer som företräder det civila samhället.

Kommittén har haft två möten under 2018. Det första mötet hölls i anslutning till leaderträffen i 
Borgholm i april. Det innebar att ledamöterna fick möjlighet att delta i stora delar av leader-träffens 
program med bland annat presentation av ett antal projekt. Vid mötet diskutrerades årsrapporten för 
2017 som därefter gick ut på skriftlig procedur och godkändes av övervakningskommittén den 23 maj 
2018. Vid det andra mötet i oktober gav förvaltningsmyndigheten en längre presentation av pågående 
utvärderingar och uppföljningar inom området lokalt ledd utveckling. Dessutom presenterade 
projektledningen för regionalfondsprojektet Råneå sitt projekt och preliminära resultat.
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3. GENOMFÖRANDE AV INSATSOMRÅDET (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

3.1. Översikt över genomförandet
Id-

nummer
Insatsområde Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under 

genomförandet av insatsområdet
1 Investera i samband med 

gemenskapsledda lokala 
utvecklingsstrategier

Inom genomförande och samarbete (9d) har hittills 187 projektansökningar beviljats stöd till ett belopp av 
8.9 miljoner euro. Bedömningen är att lokalt ledd utveckling inom regionalfonden kommit igång bra och 
ligger i linje med vad som kan förväntas.
Den största delen av beviljade insatser avser olika utvecklingsinsatser inom befintligt företagande där 
turismsektorn är den dominerande. Nyföretagande står för ungefär en tredjedel och en mindre del avser 
projekt med inriktning på fler arbetstillfällen. 
Ansökan och beslut om förberedande stöd gjordes samlat som en enda process för de relevanta fonderna. 
Stödet har beslutats och betalats ut i två steg och som en enhetskostnad. Eftersom förberedande stödet inte 
återkommer senare under programperioden och Jordbruksverket beviljade och betalade ut alla projekt under 
2015 är insatsen därför att betrakta som avslutad. 
Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 2.3 miljoner euro till projekt inom 
regionalfonden. I utbetalda belopp ingår förberedande stöd i syfte att ta fram lokala utvecklingsstrategier. 
Utbetalningar avseende tekniskt stöd redovisas separat nedan.

2 Lokalt ledda strategier för lokal 
utveckling

Inom genomförande och samarbete (9vi) har hittills 63 projektansökningar beviljats stöd till ett belopp av 8.2 
miljoner euro. Det är en betydande ökning jämfört med hur det såg ut föregående år. En utmaning under 
2018 har varit att komma igång med insatserna inom socialfonden som har legat efter de andra fonderna när 
det gäller beslutsfattande. Insatserna inom socialfonden är i huvudsak individorienterade, vilket är en 
skillnad mot övriga fonder. Det har därför tagit längre tid att mobilisera och få fram projekt som stämmer 
överens med socialfondens mål och syfte. Efter informationsinsatser från Jordbruksverket och 
Landsbygdsnätverket kan vi konstatera att socialfonden i stort sett är ikapp när det gäller beslut om stöd.  
Ansökan och beslut om förberedande stöd gjordes samlat som en enda process för de relevanta fonderna. 
Stödet har beslutats och betalats ut i två steg och som en enhetskostnad. Eftersom förberedande stödet inte 
återkommer senare under programperioden och Jordbruksverket beviljade och betalade ut alla projekt under 
2015 är insatsen därför att betrakta som avslutad. 
Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 1.7 miljoner euro till projekt inom 
socialfonden. I utbetalda belopp ingår förberedande stöd i syfte att ta fram lokala utvecklingsstrategier. 
Utbetalningar avseende tekniskt stöd redovisas separat nedan.

3 Tekniskt stöd ERUF Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 0.46 miljoner euro till tekniskt stöd, c:a 67 
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Id-
nummer

Insatsområde Sammanfattade uppgifter om viktiga händelser, betydande problem och vidtagna åtgärder under 
genomförandet av insatsområdet
% av det totala anslaget.

4 Tekniskt stöd ESF Jordbruksverket har till och med den 31 december 2018 betalat ut 0.45 miljoner euro till tekniskt stöd, c:a 67 
% av det totala anslaget.
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3.2. Gemensamma och programspecifika indikatorer (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013) 

Andra prioriterade områden än tekniskt stöd

Insatsområde 1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier
Investeringsprioritering 9d - Investering i samband med lokalt ledda utvecklingsstrategier

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, 
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 1 / 9d

(1) Id-
nummer

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde 
(2023) totalt

Målvärde 
(2023) män

Målvärde (2023) 
kvinnor

2018 
Summa

2018 
Män

2018 
Kvinnor

Synpunkter

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd Företag Mer utvecklade 600,00 177,00 0,00 0,00
S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd Företag Mer utvecklade 600,00 338,00 0,00 0,00 Justerat värde 2016 till följd 

av ny bedömning
F CO02 Produktiv investering: Antal företag som får bidrag Företag Mer utvecklade 200,00 15,00 0,00 0,00 inga observationer
S CO02 Produktiv investering: Antal företag som får bidrag Företag Mer utvecklade 200,00 35,00 0,00 0,00 Justerat värde 2016 till följd 

av ny bedömning
F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd 

än ekonomiskt
Företag Mer utvecklade 400,00 166,00 0,00 0,00

S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd 
än ekonomiskt

Företag Mer utvecklade 400,00 314,00 0,00 0,00 Justerat värde 2016 till följd 
av ny bedömning

F CO06 Produktiv investering: Privata investeringar som 
matchar offentligt stöd till företag (bidrag)

euro 600 000,00 640 564,48 0,00 0,00

S CO06 Produktiv investering: Privata investeringar som 
matchar offentligt stöd till företag (bidrag)

euro 600 000,00 270 052,21 0,00 0,00

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 150,00 34,95 14,94 20,01

S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag 
som får stöd

heltidsekvivalenter Mer utvecklade 150,00 106,95 50,69 56,26

F PSI01 Antal organisationer som får stöd Antal Mer utvecklade 200,00 20,00 0,00 0,00
S PSI01 Antal organisationer som får stöd Antal Mer utvecklade 200,00 73,00 0,00 0,00
F PSI02 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) Antal Mer utvecklade 200,00 14,00 0,00 0,00
S PSI02 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) Antal Mer utvecklade 200,00 33,00 0,00 0,00
F PSI03 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd Antal Mer utvecklade 150,00 25,00 0,00 0,00
S PSI03 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd Antal Mer utvecklade 150,00 58,00 0,00 0,00

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som 
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

(1) Id-
nummer

Indikator 2017 
Summa

2017 
Män

2017 
Kvinnor

2016 
Summa

2016 
Män

2016 
Kvinnor

2015 
Summa

2015 
Män

2015 
Kvinnor

F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 372,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO02 Produktiv investering: Antal företag som får bidrag 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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(1) Id-
nummer

Indikator 2017 
Summa

2017 
Män

2017 
Kvinnor

2016 
Summa

2016 
Män

2016 
Kvinnor

2015 
Summa

2015 
Män

2015 
Kvinnor

S CO02 Produktiv investering: Antal företag som får bidrag 12,00 0,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 369,00 0,00 0,00 18,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F CO06 Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag 

(bidrag)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

S CO06 Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag 
(bidrag)

90 864,00 0,00 0,00 5 010,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 1,02 0,51 0,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 162,79 78,87 83,92 74,00 37,00 37,00 0,00 0,00 0,00
F PSI01 Antal organisationer som får stöd 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S PSI01 Antal organisationer som får stöd 45,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F PSI02 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S PSI02 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) 24,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
F PSI03 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S PSI03 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd 42,00 0,00 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Id-nummer Indikator 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor
F CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 0,00 0,00 0,00
S CO01 Produktiv investering: Antal företag som får stöd 0,00 0,00 0,00
F CO02 Produktiv investering: Antal företag som får bidrag 0,00 0,00 0,00
S CO02 Produktiv investering: Antal företag som får bidrag 0,00 0,00 0,00
F CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 0,00 0,00 0,00
S CO04 Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt 0,00 0,00 0,00
F CO06 Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) 0,00 0,00 0,00
S CO06 Produktiv investering: Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag) 0,00 0,00 0,00
F CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 0,00 0,00 0,00
S CO08 Produktiv investering: Sysselsättningsökning i företag som får stöd 0,00 0,00 0,00
F PSI01 Antal organisationer som får stöd 0,00 0,00 0,00
S PSI01 Antal organisationer som får stöd 0,00 0,00 0,00
F PSI02 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) 0,00 0,00 0,00
S PSI02 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) 0,00 0,00 0,00
F PSI03 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd 0,00 0,00 0,00
S PSI03 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier
Investeringsprioritering 9d - Investering i samband med lokalt ledda utvecklingsstrategier
Särskilt mål 1.1 - Stärkt entreprenörskap och företagande i lokala utvecklingsområden

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

Id-
nummer

Indikator Mätenhet Regionkategori Utgångsvärde Utgångsår Målvärde 
2023

2018 
Summa

2018 
Kvalitativa

Synpunkter

0306 SMF med 0-249 anställda per 1000 
invånare, medelbefolkning (16-64 år)

SMF Mer 
utvecklade

181,90 2013 182,00 190,00 Denna indikator baseras på information från befolknings- och 
företagsregister och har därmed viss eftersläpning från Statistiska 
Centralbyrån (SCB)

Id-nummer Indikator 2017 Summa 2017 Kvalitativa 2016 Summa 2016 Kvalitativa 2015 Summa 2015 Kvalitativa 2014 Summa 2014 Kvalitativa
0306 SMF med 0-249 anställda per 1000 invånare, medelbefolkning (16-64 år) 190,00 190,00 190,00 0,00
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Insatsområde 1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier
Investeringsprioritering 9d - Investering i samband med lokalt ledda utvecklingsstrategier
Särskilt mål 1.2 - Ökad sysselsättning i små och medelstora företag i lokala utvecklingsområden

Tabell 1: Resultatindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde och särskilt mål) – gäller även insatsområden för tekniskt stöd

Id-
nummer

Indikator Mätenhet Regionkategori Utgångsvärde Utgångsår Målvärde 
2023

2018 
Summa

2018 
Kvalitativa

Synpunkter

0301 Sysselsättning i små och 
medelstora företag

Antal anställda omräknat 
till heltidstjänster

Mer 
utvecklade

848 550,00 2013 849 050,00 866 458,00 Denna indikator baseras på information från befolknings- och 
företagsregister och har därmed viss eftersläpning från Statistiska 
Centralbyrån (SCB)

Id-nummer Indikator 2017 Summa 2017 Kvalitativa 2016 Summa 2016 Kvalitativa 2015 Summa 2015 Kvalitativa 2014 Summa 2014 Kvalitativa
0301 Sysselsättning i små och medelstora företag 866 458,00 866 458,00 866 458,00 0,00
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Insatsområde 2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering 9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

Tabell 2A : Gemensamma resultatindikatorer för ESF (per insatsområde, investeringsprioritering och regionkategori). Uppgifter om alla 
gemensamma ESF-resultatindikatorer (med och utan mål) ska rapporteras uppdelade efter kön. För ett insatsområde för tekniskt stöd rapporteras 
bara de gemensamma indikatorer som ett mål satts upp för. - 2 / 9vi

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Gemensam aktivitetsindikator som använts som 
grund för fastställande av mål

Måttenhet för 
utgångsvärde och mål

Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2018

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Män Kvinnor
CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade  9,00 4,00 5,00 4,00 5,00
CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade  10,00 1,00 9,00 1,00 9,00
CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade  6,00 6,00 0,00 6,00 0,00
CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade  Förhållande 15,00% % % 34,00 21,00 13,00 21,00 13,00
CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, 

inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd
Mer utvecklade  46,00 25,00 21,00 25,00 21,00

CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade  24,00 13,00 11,00 13,00 11,00
CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade  7,00 1,00 6,00 1,00 6,00
CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade  2,00 1,00 1,00 1,00 1,00
CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad 

åtgärd
Mer utvecklade  24,00 13,00 11,00 13,00 11,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2017 2016 2015 2014
Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor Män Kvinnor

CR01 icke-förvärvsarbetande som söker arbete efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR02 deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR03 deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR04 Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagare, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR05 Missgynnade deltagare som söker arbete, studerar, erhåller en kvalifikation, deltar i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR06 deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR07 deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR08 deltagare över 54 år i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CR09 missgynnade deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering 9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

1.1. Tabell 2C : Programspecifika resultatindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga

Id-
nummer

Indikator Regionkategori Måttenhet för 
indikatorn

Aktivitetsindikator som använts som grund för att 
fastställa mål

Måttenhet för utgångsvärde och 
mål

Målvärde (2023) Måluppfyllelse 2018

Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PSI05 Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad 
åtgärd

Mer utvecklade Antal (Antal)  Förhållande 1,70% 7,00 1,00 6,00 7,00 1,00 6,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2017 2016
Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor
PSI05 Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2015 2014
Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa Kumulativt värde Totalt för året Kvalitativa

Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor
PSI05 Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation, efter avslutad åtgärd Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering 9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2 / 9vi

Id-nummer Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2018
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 35,00 21,00 14,00 35,00 21,00 14,00

CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 26,00 14,00 12,00 26,00 14,00 12,00

CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 47,00 28,00 19,00 47,00 28,00 19,00

CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 45,00 27,00 18,00 45,00 27,00 18,00

CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 8,00 1,00 7,00 8,00 1,00 7,00

CO06 under 25 år Mer utvecklade 7,00 4,00 3,00 7,00 4,00 3,00

CO07 över 54 år Mer utvecklade 10,00 9,00 1,00 10,00 9,00 1,00

CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 9,00 8,00 1,00 9,00 8,00 1,00

CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 53,00 28,00 25,00 53,00 28,00 25,00

CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 19,00 13,00 6,00 19,00 13,00 6,00

CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 13,00 6,00 7,00 13,00 6,00 7,00

CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 74,00 47,00 27,00 74,00 47,00 27,00

CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 26,00 25,00 1,00 26,00 25,00 1,00

CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 27,00 13,00 14,00 27,00 13,00 14,00

CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 1,00

CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 3,00 3,00

CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 2,00 2,00

CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00 0,00

CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 3,00 3,00

Totalt antal deltagare 90,00 90,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2017 2016 2015
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

Totalt antal deltagare 0,00 0,00 0,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014
Summa Män Kvinnor

CO01 Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO02 långtidsarbetslösa Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO03 icke-förvärvsarbetande Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO04 icke-förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO05 anställda, inklusive egenföretagare Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO06 under 25 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO07 över 54 år Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO08 över 54 år som är arbetslösa, inbegripet långtidsarbetslösa, eller icke förvärvsarbetande som inte deltar i allmän eller yrkesinriktad utbildning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO09 med primärskoleutbildning (ISCED 1) eller grundskoleutbildning (ISCED 2) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
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CO10 med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO11 med högskoleutbildning (ISCED 5–8) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO15 migranter, deltagare med utländsk bakgrund, minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer) Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO16 personer med funktionsnedsättning Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO17 andra missgynnade grupper Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO18 hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO19 från landsbygdsområden Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00
CO20 antalet projekt som helt eller delvis genomförs av arbetsmarknadens parter eller icke-statliga organisationer Mer utvecklade 0,00
CO21 antalet projekt som inriktas på kvinnors varaktiga deltagande och avancemang i arbetslivet Mer utvecklade 0,00
CO22 antalet projekt som riktar sig till offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller lokal nivå Mer utvecklade 0,00
CO23 antalet understödda mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag och företag i den sociala ekonomin) Mer utvecklade 0,00

Totalt antal deltagare 0,00
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Insatsområde 2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling
Investeringsprioritering 9vi - lokalt ledda strategier för lokal utveckling

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 2

Id-nummer Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2018
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS104 Deltagare i projekt Mer utvecklade Antal 3 000,00 1 146,00 458,00 688,00 0,38 1 146,00 458,00 688,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2017 2016 2015 2014
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

PS104 Deltagare i projekt Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Prioriterade områden för tekniskt stöd

Tabell 3A: Gemensamma och programspecifika aktivitetsindikatorer för Eruf och sammanhållningsfonden (per insatsområde, 
investeringsprioritering, uppdelat per regionkategori för Eruf) - 3

Insatsområde 3 - Tekniskt stöd ERUF

(1) Id-
nummer

Indikator Mätenhet Regionkategori Målvärde (2023) 
totalt

Målvärde (2023) 
män

Målvärde (2023) 
kvinnor

2018 
Summa

2018 
Män

2018 
Kvinnor

Synpunkter

F 0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner 
medfinansieras av TA

Helårsarbetskrafter 0,00 0,00 0,00

S 0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner 
medfinansieras av TA

Helårsarbetskrafter 0,00 0,00 0,00

(1) S = kumulativt värde – utfall som ska levereras genom utvalda insatser [prognos ska tillhandahållas av stödmottagarna], F = kumulativt värde – utfall som 
ska levereras genom insatser [faktiskt resultat]

(1) Id-nummer Indikator 2017 Summa 2017 Män 2017 Kvinnor 2016 Summa 2016 Män 2016 Kvinnor 2015 Summa 2015 Män 2015 Kvinnor
F 0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
S 0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) Id-nummer Indikator 2014 Summa 2014 Män 2014 Kvinnor
F 0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA 0,00 0,00 0,00
S 0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA 0,00 0,00 0,00
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Insatsområde 4 - Tekniskt stöd ESF

Tabell 4A : Gemensamma aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 4

Id-nummer Indikator Regionkategori Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2018
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

Id-nummer Indikator Regionkategori 2017 2016 2015
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

Id-nummer Indikator Regionkategori 2014
Summa Män Kvinnor
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Insatsområde 4 - Tekniskt stöd ESF

Tabell 4B: Programspecifika aktivitetsindikatorer för ESF och sysselsättningsinitiativet för unga - 4

Id-nummer Indikator Regionkategori Mätenhet Målvärde (2023) Kumulativt värde Måluppfyllelse 2018
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA Helårsarbetskrafter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Id-nummer Indikator Regionkategori 2017 2016 2015 2014
Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor Summa Män Kvinnor

0002 Antalet anställda (årsarbetskrafter) vilkas löner medfinansieras av TA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Tabell 3B: Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipla bidrag till samma företag

Indikator Antal företag som får stöd från det operativa programmet exklusive multipelt 
stöd

CO01 - Produktiv investering: Antal företag som får stöd 0
CO02 - Produktiv investering: Antal företag som får bidrag 0
CO04 - Produktiv investering: Antal företag som får annat stöd än 
ekonomiskt

0
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Tabell 5: Uppgifter om delmål och mål som fastställs i resultatramen

Insatsområde Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori 2018 Kumulativt värde totalt 2018 Kumulativt värde män 2018 Kumulativt värde kvinnor 2018 Årligen totalt 2018 Årligen totalt män 2018 Årligen totalt kvinnor
1 F 1 Utgifter Euro Eruf Mer utvecklade 1 135 970,26
1 O PS102 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) Antal Eruf Mer utvecklade 32,00
1 O PS103 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd Anatl Eruf Mer utvecklade 48,00
2 F 1 Utgifter Euro ESF Mer utvecklade 833 959,62
2 O PS104 Deltagare i projekt Antal ESF Mer utvecklade 1 146,00 458,00 688,00 1 146,00 458,00 688,00

Insatsområde Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori 2017 Kumulativt värde totalt 2016 Kumulativt värde totalt 2015 Kumulativt värde totalt Anmärkningar
1 F 1 Utgifter Euro Eruf Mer utvecklade 840 942,40
1 O PS102 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) Antal Eruf Mer utvecklade 3,00
1 O PS103 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd Anatl Eruf Mer utvecklade 4,00
2 F 1 Utgifter Euro ESF Mer utvecklade 395 330,95
2 O PS104 Deltagare i projekt Antal ESF Mer utvecklade 0,00 0,00 0,00

Insatsområde Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori 2014 Kumulativt värde totalt
1 F 1 Utgifter Euro Eruf Mer utvecklade
1 O PS102 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) Antal Eruf Mer utvecklade
1 O PS103 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd Anatl Eruf Mer utvecklade
2 F 1 Utgifter Euro ESF Mer utvecklade
2 O PS104 Deltagare i projekt Antal ESF Mer utvecklade 0,00

Insatsområde
Indikatortyp Id Indikator Mätenhet Fond Regionkategori Delmål för 2018 män Delmål för 2018 män Delmål för 2018 kvinnor Slutmål (2023) totalt Slutmål (2023) män Slutmål (2023) kvinnor

1 F 1 Utgifter Euro Eruf Mer utvecklade 816478,50 8 164 785,00
1 O PS102 Projekt i stadsområden (>5000 invånare) Antal Eruf Mer utvecklade 20 200,00
1 O PS103 Projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd Anatl Eruf Mer utvecklade 15 150,00
2 F 1 Utgifter Euro ESF Mer utvecklade 800953,50 8 009 535,00
2 O PS104 Deltagare i projekt Antal ESF Mer utvecklade 300 3 000,00
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3.4. Ekonomiska uppgifter (artikel 50.2 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Tabell 6: Finansiella uppgifter på insatsområdes- och programnivå

(i enlighet med tabell 1 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1011/2014 [Modell för överföring av ekonomiska uppgifter])

Insatsområde Fond Regionkategori Beräkningsgrund Summa fond Medfinansieringsgrad Total 
stödberättigande 
kostnad för 
insatser som valts 
ut för stöd

Andel av det 
totala 
anslaget 
som de 
valda 
insatserna 
omfattar

Offentlig 
stödberättigande 
kostnad för 
insatser som valts 
ut för stöd

Totala 
stödberättigande 
utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare till 
den förvaltande 
myndigheten

Andel av det totala 
anslaget som 
omfattas av 
stödberättigande 
utgifter som 
deklarerats av 
stödmottagare

Antal 
utvalda 
insatser

Totala 
stödberättigande 
utgifter som uppstått 
och betalats av 
stödmottagarna 
senast 31/12/2018 och 
som intygats för 
kommissionen

1 Eruf Mer utvecklade Offentliga 16 329 570,00 50,00% 8 953 962,89 54,83% 8 953 962,89 2 271 940,57 13,91% 175 1 135 970,26
2 ESF Mer utvecklade Offentliga 16 019 070,00 50,00% 8 174 230,70 51,03% 8 174 230,70 1 667 919,28 10,41% 114 833 959,62
3 Eruf Mer utvecklade Offentliga 680 398,00 50,00% 458 760,58 67,43% 458 760,58 458 760,58 67,43% 3
4 ESF Mer utvecklade Offentliga 667 462,00 50,00% 451 787,47 67,69% 451 787,47 451 787,47 67,69% 3
Summa Eruf Mer 

utvecklade
17 009 968,00 50,00% 9 412 723,47 55,34% 9 412 723,47 2 730 701,15 16,05% 178 1 135 970,26

Summa ESF Mer 
utvecklade

16 686 532,00 50,00% 8 626 018,17 51,69% 8 626 018,17 2 119 706,75 12,70% 117 833 959,62

Slutsumma 33 696 500,00 50,00% 18 038 741,64 53,53% 18 038 741,64 4 850 407,90 14,39% 295 1 969 929,88
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Tabell 7: Uppdelning av de kumulativa ekonomiska uppgifterna efter insatskategori för Eruf, ESF och Sammanhållningsfonden (artikel 112.1 och 
2.5 i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 5 i förordning (EU) nr 1304/2013)

Insatsområde Utgiftens beskaffenhet Kategoriseringsaspekter Finansiella uppgifter
Fond Regionkategori Insatstyp Finansieringsform Territoriell 

aspekt
Territoriell 

genomförandemekanism
Tematiskt 

mål
ESF:s 

andratema
Näringsgren Område(n) 

eller 
region(er)

Total stödberättigande 
kostnad för insatser som 

valts ut för stöd

Offentlig stödberättigande 
kostnad för insatser som valts 

ut för stöd

Totala stödberättigande utgifter som 
deklarerats av stödmottagare till den 

förvaltande myndigheten

Antal 
utvalda 
insatser

1 Eruf Mer utvecklade 097 01 01 06 09  01 SE 43 113,23 43 113,23 13 667,54 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 01 06 09  14 SE 47 675,80 47 675,80 18 756,62 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 01 06 09  17 SE 23 837,90 23 837,90 0,00 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 01 06 09  21 SE 23 837,90 23 837,90 15 412,62 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 01 06 09  23 SE 11 651,13 11 651,13 9 083,45 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 01 06 09  24 SE 53 198,35 53 198,35 53 198,35 10
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  01 SE 138 140,64 138 140,64 95 051,83 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  02 SE 88 753,16 88 753,16 305,61 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  03 SE 166 197,26 166 197,26 65 488,62 4
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  05 SE 44 384,38 44 384,38 27 702,34 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  07 SE 100 200,11 100 200,11 9 121,28 3
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  13 SE 127 996,66 127 996,66 24 850,56 3
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  14 SE 414 123,24 414 123,24 135 092,07 4
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  15 SE 1 423 653,39 1 423 653,39 174 900,75 11
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  17 SE 6 824,79 6 824,79 5 540,40 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  18 SE 289 740,53 289 740,53 53 666,93 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  19 SE 887 966,15 887 966,15 293 785,98 5
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  21 SE 184 792,01 184 792,01 104 285,22 4
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  22 SE 71 521,22 71 521,22 777,26 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  23 SE 65 566,15 65 566,15 0,00 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 02 06 09  24 SE 1 030 086,76 1 030 086,76 285 888,24 36
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  01 SE 109 020,74 109 020,74 19 021,23 3
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  02 SE 70 081,28 70 081,28 37 159,79 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  03 SE 153 042,66 153 042,66 25 549,78 7
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  04 SE 36 723,95 36 723,95 4 007,70 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  08 SE 206 961,02 206 961,02 19 738,30 3
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  11 SE 23 837,90 23 837,90 2 989,14 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  12 SE 71 883,19 71 883,19 3 553,36 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  15 SE 1 816 158,28 1 816 158,28 461 530,22 25
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  17 SE 48 718,71 48 718,71 16 604,16 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  18 SE 47 455,90 47 455,90 0,00 1
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  19 SE 441 401,54 441 401,54 90 749,34 5
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  21 SE 48 963,41 48 963,41 36 258,14 2
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  23 SE 191 822,52 191 822,52 48 261,54 5
1 Eruf Mer utvecklade 097 01 03 06 09  24 SE 444 631,03 444 631,03 119 942,20 19
2 ESF Mer utvecklade 114 01 01 06 08 19 SE 76 341,36 76 341,36 13 281,68 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 01 06 08 21 SE 95 351,60 95 351,60 0,00 2
2 ESF Mer utvecklade 114 01 01 06 08 24 SE 53 415,04 53 415,04 53 415,04 10
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 01 SE 60 667,70 60 667,70 17 030,16 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 04 SE 56 617,52 56 617,52 37 884,33 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 13 SE 67 880,81 67 880,81 24 615,16 2
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 15 SE 60 705,60 60 705,60 38 188,18 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 18 SE 608 062,81 608 062,81 231 288,84 4
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 19 SE 843 571,38 843 571,38 37 382,96 6
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 21 SE 1 027 229,55 1 027 229,55 145 607,98 8
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 23 SE 89 509,06 89 509,06 38 281,50 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 02 06 08 24 SE 941 038,55 941 038,55 300 211,31 34
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 01 SE 250 810,85 250 810,85 63 678,26 2
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 03 SE 270 193,20 270 193,20 177 030,48 2
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Insatsområde Utgiftens beskaffenhet Kategoriseringsaspekter Finansiella uppgifter
Fond Regionkategori Insatstyp Finansieringsform Territoriell 

aspekt
Territoriell 

genomförandemekanism
Tematiskt 

mål
ESF:s 

andratema
Näringsgren Område(n) 

eller 
region(er)

Total stödberättigande 
kostnad för insatser som 

valts ut för stöd

Offentlig stödberättigande 
kostnad för insatser som valts 

ut för stöd

Totala stödberättigande utgifter som 
deklarerats av stödmottagare till den 

förvaltande myndigheten

Antal 
utvalda 
insatser

2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 08 SE 179 284,98 179 284,98 85 843,98 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 15 SE 137 118,36 137 118,36 0,00 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 17 SE 259 630,51 259 630,51 0,00 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 18 SE 56 019,07 56 019,07 0,00 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 19 SE 1 270 393,19 1 270 393,19 107 663,06 7
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 21 SE 397 452,91 397 452,91 44 058,58 5
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 23 SE 21 454,11 21 454,11 0,00 1
2 ESF Mer utvecklade 114 01 03 06 08 24 SE 1 351 482,54 1 351 482,54 252 457,78 22
3 Eruf Mer utvecklade 121 01 07 06  24 SE 458 760,58 458 760,58 458 760,58 3
4 ESF Mer utvecklade 121 01 07 06 08 24 SE 451 787,47 451 787,47 451 787,47 3
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Tabell 8: Utnyttjande av korsfinansiering

1 2 3 4 5 6
Utnyttjande av 
korsfinansiering

Insatsområde Stödbelopp från EU som 
är avsett för 
korsfinansiering, på 
grundval av de insatser 
som valts ut (euro).

Som andel av EU-
stödet till det 
prioriterade området 
(%) (3/EU-stöd till 
det prioriterade 
området*100)

Belopp för EU-stöd som 
utnyttjats inom ramen för 
korsfinansiering på grundval 
av stödberättigande utgifter 
som stödmottagaren redovisat 
för den förvaltande 
myndigheten (euro)

Som andel av EU-
stödet till det 
prioriterade området 
(%) (5/EU-stöd till 
det prioriterade 
området*100)

Kostnader som är 
stödberättigande inom 
ramen för ESF men för 
vilka stöd erhålls från 
Eruf.

1 0,00 0,00

Kostnader som är 
stödberättigande inom 
ramen för Eruf men för 
vilka stöd erhålls från 
ESF.

2 0,00 0,00

Kostnader som är 
stödberättigande inom 
ramen för ESF men för 
vilka stöd erhålls från 
Eruf.

3 0,00 0,00

Kostnader som är 
stödberättigande inom 
ramen för Eruf men för 
vilka stöd erhålls från 
ESF.

4 0,00 0,00
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 Tabell 9: Kostnader för insatser som genomförts utanför programområdet (Eruf och Sammanhållningsfonden inom målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning).

1 2 3 4 5
Insatsområde Belopp för EU-stöd som är 

avsett för insatser som 
genomförs utanför 
programområdet på 
grundval av utvalda 
insatser (euro)

Som andel av EU-stödet till 
insatsområdet vid tidpunkten 
för antagande av programmet 
(%) (2/EU-stöd till 
insatsområdet vid tidpunkten 
för antagande av 
programmet*100)

Belopp för EU-stöd i insatser som 
genomförts utanför 
programområdet och som 
stödmottagaren på grundval av 
stödberättigande utgifter som 
stödmottagaren redovisat för den 
förvaltande myndigheten (euro)

Som andel av EU-stödet till 
insatsområdet vid tidpunkten 
för antagande av programmet 
(%) (4/EU-stöd till 
insatsområdet vid tidpunkten 
för antagande av 
programmet*100)

1 0,00 0,00
3 0,00 0,00
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Tabell 10: Utgifter som uppstått utanför unionen (ESF)

Utgifter som förväntas 
uppstå utanför 

unionen inom de 
tematiska målen 8 och 
10, på grundval av de 
insatser som valts ut 

(euro)

Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens 
och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet 
eller ESF:s del av ett program som finansieras av 

flera fonder (%) (1/totalt anslagsbelopp 
(unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-
programmet eller ESF:s del av ett program som 

finansieras av flera fonder * 100)

Stödberättigande utgifter 
som uppstått utanför unionen 

och som stödmottagaren 
deklarerat till den förvaltande 

myndigheten (euro)

Andel av det totala anslagsbeloppet (unionens 
och medlemsstatens bidrag) till ESF-programmet 
eller ESF:s del av ett program som finansieras av 

flera fonder (%) (3/totalt anslagsbelopp 
(unionens och medlemsstatens bidrag) till ESF-
programmet eller ESF:s del av ett program som 

finansieras av flera fonder * 100)
0,00 0,00
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4.  UTVÄRDERINGSSAMMANFATTNING

Sammanfattning av resultaten av alla utvärderingar av programmet som har blivit tillgängliga under 
föregående räkenskapsår, med uppgift om titeln på och referensperioden för de utvärderingsrapporter som 
använts

Utvärderingssekretariatet har på uppdrag av regeringen sedan 2013 ansvar för utvärderingen av tre 
europeiska struktur- och investeringsprogram (ESI-program) som Jordbruksverket förvaltar, nämligen 
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom 
Regionala utvecklingsfonden och Socialfonden.

För att säkerställa att utvärderingsresultat sprids till de viktiga aktörerna programledning och 
regeringskansli genomför utvärderingssekretariatet också utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat 
presenteras och diskuteras. Resultaten redovisas också vid övervakningskommittén sammankomster. 
Förvaltande myndighet kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet och pengarna, där 
vanligtvis utvärderarna själva, kortfattat lyfter de viktigaste resultaten från utvärderingar.

Utvärderingar genomförs både av externa och interna utvärderare i syfte att utvärdera programmets 
genomförande, ändamålsenlighet och måluppfyllelse.

I Utvärdering av ESI-fondernas genomförande-organisationer i Sverige (UTV17:2) gjordes en utvärdering 
av organisation och arbetssätt hos de förvaltande myndigheterna för de fyra europeiska struktur- och 
investeringsfonderna. Jordbruksverkets, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet granskades genom 
dokumentstudier och intervjuer av personer som representerar olika delar av 
genomförandeorganisationerna. ESI-fondernas program till stor del genomförs på ett välfungerande sätt 
givet förutsättningarna: genomförandeorganisationerna hanterar de omfattande regelverken och kraven på 
programmens förvaltning, det finns upparbetade arbetsmetoder och samverkansformer, styrkedjan kring 
insatser är tydlig och det finns välgrundade underlag av flera slag. Som alltid finns det dock 
utvecklingspotential för hur styrning och genomförande är utformat. På en övergripande nivå är det 
otydligt hur programmen ska genomföras, och det saknas samsyn kring hur programmen bör genomföras. 
Rapporten visar att det finns mycket omfattande regelverk och formella styrdokument och detaljerade 
operativa planer, rutiner, strukturer och arbetssätt. Det saknas dock ett mellansteg där de förvaltande 
myndigheterna bör tolka och prioritera de formella styrdokumenten, samt utveckla tydliga effektlogiker 
och genomförandestrategier för respektive program. Rapporten är publicerad 
här: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv172.html

Programmen och pengarna – projekt som berör integration (UTV18:3).  I en fördjupad uppföljning av 
projekt som berör integration genomfördes en genomlysning av de projekt som bidragit till de olika 
programmens målskrivningar gällande tematiskt mål 9, Främja social inkludering och bekämpa fattigdom 
och diskriminering och avser lokalt ledd utveckling. I uppföljningen fann man att majoriteten av projekt 
drivs av ideella eller ekonomiska föreningar, kommuner, Leaderkontoren eller trossamfund. Projektens 
spridning över landet hade inte en koppling till demografiska förutsättningar som antal asylsökande eller 
kostnader för flyktingmottagande. I Regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling 
genomfördes vid tidpunkten totalt 29 projekt med delvis- eller huvudfokus på integration med 
sammanlagd beviljat stöd på 28 miljoner kronor. Projekten inom åtgärder för lokalt ledd utveckling inom 
programmet har inriktningen stärkt anställningsbarhet för arbetslösa vilket visar att projekten har 
arbetsmarknadsfokus, vilket stämmer väl med fondernas mål och målgrupper. Rapporten är publicerad 
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här: https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/utv183.html

I den pågående utvärderingen av hållbara effekter från Leader har utvärderarna under året fokuserat på att 
identifiera vad som avses med hållbara effekter och hur väl interventionslogiken är anpassad för att skapa 
hållbara effekter. Interventionslogiken har studerats utifrån tre nivåer, program-, lokal utvecklingsstrategi- 
och projektnivå. Utvärderarna har funnit att programmen för lokalt ledd utveckling i Sverige lyckats 
förhållandevis väl med att uppfylla kortsiktigt uttryckta resultatmål. Vidare finner de att de lokala 
utvecklingsstrategierna är väl orienterade mot kapacitetsbyggande aktiviteter men att resultaten riskerar att 
inte leda vidare till hållbara effekter. En första rapport förväntas publiceras under 2019.

Under året har en löpande lärande utvärdering av leader startat. Under året har utvärderarna deltagit vid ett 
flertal LAG-möten och regionala nätverksträffar samt intervjuat verksamhetsledare, LAG-ledamöter och 
anställda vid förvaltande myndighet. Fokus under året har varit genomförande av Leader och den svenska 
modellen med fyra strukturfonder med en förvaltande myndighet. En första rapport förväntas publiceras 
under 2019.

Dessutom har utvärderingsinsatsen inkluderat bistånd till LAG med metodstöd för deras egna 
utvärderingar.
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Namn Fond Från månad Från år Till månad Till år Typ av utvärdering Tematiskt mål Ämne Resultat
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6 PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM 
VIDTAGITS (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

a) Problem som påverkar programmets resultat och åtgärder som vidtagits

Regelverk

Genom att Jordbruksverket är ensam förvaltande myndighet för lokalt ledd utveckling, finns det 
förutsättningar att samordna och harmonisera regelverk och krav för projekt. Genom landsbygdsfondens 
särskilda skrivningar i tillämpnings- och finansiella förordningar ställs dock högre krav i 
landsbygdsfonden än de andra fonderna. På grund av Jordbruksverkets interna strävan mot en 
likahantering av fonderna vid handläggning och utbetalning, så är en konsekvens att landsbygdsfondens, 
ofta mer detaljerade regelverk, tillämpas även för de andra tre fonderna. Detta gör att regeltillämpning för 
regionala utvecklingsfonden, socialfonden och havs- och fiskerifonden kan vara mer långtgående inom 
lokalt ledd utveckling, än inom fondernas övriga program.

Utveckling och driftsättning av IT-system

Programmet godkändes i augusti 2015 och öppnade upp för samtliga åtgärder att skicka in ansökningar i 
november. Handläggningen av stöd kunde börja först i mars 2016 när IT-systemen nödvändiga för 
handläggning driftsattes. Under 2017 har fortsatt utveckling pågått i syfte att underlätta för ansökning, 
handläggning, beslut, utbetalning och uppföljning av stöden.

Handläggningstider

Under 2018 sjönk ärendebalanserna på Jordbruksverket från cirka 300 i början av året ner till under 100 
ärenden under hösten och kunderna behövde vänta betydligt kortare tid på sina beslut. Den genomsnittliga 
handläggningstiden på Jordbruksverket inklusive kompletteringstid minskade från 6,5 månader i januari 
till under 3 månader i juli. Den genomsnittliga handläggningstiden fortsatte ligga mellan 2 och 3 månader 
resten av året.

Söktrycket för ansökan om utbetalning har ökat stadigt under programperioden. Under hösten 2018 pågick 
prioriteringar för att kunna utnyttja så stor del av budgeten för regional- och socialfonderna som möjligt. 
Bakgrunden är att hela EU-andelen av fondernas budget för år 2015 skulle vara utbetald innan årsskiftet 
2018/2019. Resultatet av prioriteringarna resulterade i att återtaget på grund av N+3-regeln kunde 
begränsas i förhållande till den första prognosen som togs fram i juni. Arbetet med att prioritera dessa 
fonder fortsätter på Jordbruksverket, och leaderkontoren fortsätter att mobilisera och bevilja projekt inom 
fonderna.
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b) En bedömning av huruvida de framsteg som gjorts är tillräckliga för att säkerställa att målen uppfylls, 
med uppgift om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits eller planerats, i tillämpliga fall.

Insatsområde 1

Bedömningen är att målen för projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd, privata investeringar 
och sysselsättning kommer att uppnås. Vad det gäller målet för projekt i stadsområden (PS102) finns en 
risk att slutmålet på 200 projekt i städer inte kommer att nås då det inte finns tillräckligt mycket av 
budgeten kvar för att det ska vara realistiskt. Detta gäller även stöd till företag genom bidrag (CO02). 
Majoriteten av företagen som får stöd får olika typer av icke ekonomiskt stöd som rådgivning fortbildning 
etc. Målet att en tredjedel av de företag som får stöd ska få stöd genom bidrag. Om den trenden fortsätter 
så kommer det att vara svårt att nå målet.

Insatsområde 2

Det är ännu för tidigt att göra en bedömning om framstegen är tillräckliga för att nå målen då det 
fortfarande är relativt få projekt inom insatsområdet som hittills är avslutade. Det som har noterats är att 
hela 82 av 90 deltagare har var arbetslösa när projektet startade av dessa har 38 procent fått en anställning 
direkt efter avslutat deltagande. Majoriteten av deltagarna i projekten är mellan 25-54 år. Ungefär 82 
procent av deltagarna har en utländsk bakgrund och många projekt är inriktade på integration. Projekten 
drivs inte i glesbygdskommuner.

Under avsnitt 11.1 finns en mer detaljerad redogörelse för genomförandet hittills. Där finns också exempel 
på framgångsrika projekt inom resåpektive område.
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7. SAMMANFATTNING FÖR ALLMÄNHETEN

En sammanfattning för allmänheten av innehållet i de årliga och de slutliga genomföranderapporterna ska 
offentliggöras och överföras som en separat fil i form av en bilaga till den årliga och den slutliga 
genomföranderapporten.

Du kan ladda upp eller hitta sammanfattningen för allmänheten under Allmänt > Dokument i SFC2014
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8. RAPPORT OM GENOMFÖRANDE AV FINANSIERINGSINSTRUMENT
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9. VALFRITT FÖR DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS 2016, GÄLLER INTE ÖVRIGA LÄTTA RAPPORTER: ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT 
UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN

Tabell 14: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga allmänna förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor Kriterier som inte uppfyllts Vidtagna åtgärder Tidsfrist Ansvariga organ Åtgärd slutförd inom tidsfristen Kriterierna uppfyllda Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder Anmärkningar
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Tabell 15: Åtgärder som vidtagits för att uppfylla tillämpliga tematiska förhandsvillkor
Allmänt förhandsvillkor Kriterier som inte uppfyllts Vidtagna åtgärder Tidsfrist Ansvariga organ Åtgärd slutförd inom tidsfristen Kriterierna uppfyllda Förväntat datum för fullt genomförande av återstående åtgärder Anmärkningar
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10. FRAMSTEG SOM GJORTS NÄR DET GÄLLER FÖRBEREDELSERNA OCH GENOMFÖRANDET AV STÖRRE PROJEKT OCH 
GEMENSAMMA HANDLINGSPLANER (ARTIKLARNA 101 H OCH 111.3 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

10.1. Större projekt

Tabell 12: Större projekt
Projekt CCI Status för det 

större 
projektet

Totala 
investeringar

Totala 
stödberättigande 

kostnader

Planerat datum för 
anmälan/ansökan

Datum för underförstått 
avtal/godkännande från 
kommissionen

Planerat startdatum för 
genomförande (år, 
kvartal)

Planerat datum 
för slutförande

Insatsområde/Investeringsprioritering Aktuell genomförandestatus – Finansiella framsteg (% av 
utgifter som attesterats för kommissionen jämfört med de 
sammanlagda stödberättigande utgifterna)

Aktuell genomförandestatus – fysiska 
framsteg – projektets huvudsakliga 
genomförandefas

Huvudsakliga 
prestationer

Datum för undertecknande 
av det första 
arbetskontraktet

Synpunkter
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Betydande problem som uppstått vid genomförandet av större projekt och åtgärder som vidtagits 
för att lösa dessa
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Eventuella ändringar som planeras i förteckningen över större projekt i det operativa programmet
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10.2. Gemensamma handlingsplaner

Framsteg när det gäller genomförandet av olika etapper av gemensamma handlingsplaner
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Tabell 13: Gemensamma handlingsplaner

Den gemensamma 
handlingsplanens 
benämning

CCI Etapp i genomförandet av 
den gemensamma 
handlingsplanen

Totala 
stödberättigande 
kostnader

Totalt 
offentligt 
stöd

Det operativa programmets 
bidrag till den gemensamma 
handlingsplanen

Insatsområde Typ av gemensam 
handlingsplan

(Planerat) datum för 
inlämning till 
kommissionen

[Planerat] datum för 
inledning av 
genomförandet

[Planerat] 
slutförande

Huvudsakliga 
prestationer och 
resultat

Totala stödberättigande 
utgifter som attesterats för 
kommissionen

Synpunkter
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Betydande problem som uppstått och åtgärder som vidtagits för att lösa dessa
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DEL B
RAPPORTER SOM LÄMNATS IN 2017 OCH 2019 SAMT SLUTLIG 

GENOMFÖRANDERAPPORT
(artiklarna 50.4, 111.3 och 111.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

11. BEDÖMNING AV GENOMFÖRANDET AV DET OPERATIVA PROGRAMMET 
(ARTIKLARNA 50.4 OCH 111.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

11.1. Uppgifter i del A och programmets mål (artikel 50.4 i förordning (EU) nr 1303/2013)

Insatsområde 1 - Investera i samband med gemenskapsledda lokala utvecklingsstrategier 

Stad och land

Det finns en risk att slutmålet för PSI02 (projekt i stadsområden) inte kommer att nås, även om delmålet 
har uppnåtts med 32 projekt som har slutförts eller påbörjats. I dagsläget har vi beviljat 58 projekt i städer 
i förhållande till målet på totalt 200 projekt. I förhållande till samtliga beviljade projekt är det ca 48 
procent av projekten som drivs i städer, vilket betyder att vi skulle behöva landa på ca 410 beviljade 
projekt inom regionalfonden för att nå slutmålet. Dock finns inte tillräckligt mycket av budgeten kvar för 
att detta ska vara realistiskt. 

För PSI03 (projekt som främjar länkar mellan stad och landsbygd) har vi också nått delmålet. Hittills har 
48 projekt slutförts eller påbörjats och delmålet är 15. Sammanlagt har 107 av de beviljade projekten 
innehåll som främjar länkar mellan stad och landsbygd, vilket gör att möjligheten är god att uppnå 
slutmålet på 150 projekt.  

Stöd till företag

I de mål som har satts upp har man beräknat att en tredjedel av de 600 företag som får stöd (CO01) ska få 
stöd genom bidrag (CO02). Men i själva verket är det endast 9 procent av de företagen som har fått stöd 
genom bidrag. Majoriteten får olika typer av icke-ekonomiskt stöd (CO04), som rådgivning, fortbildning 
etc. Om den trenden fortsätter kommer det vara svårt att uppnå målet på 200 företag som får bidrag även 
om vi troligtvis kommer att kunna nå målet på 600 företag med stöd. Hittills har ca 30 procent av 
slutmålet på 600 företag nåtts för de slutförda projekten.

Privata investeringar

Indikatorn CO06 mäter privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag. Där hade vi satt upp 
ett slutmål på 600 000 euro. Redan i år är det målet uppnått då de slutförda projekten under 2018 hade 
mottagit privata investeringar till en summa av ca 640 000 euro. Prognosen för beviljade projekt visar 
också mer privata investeringar kan väntas framöver.  

Sysselsättning

I slutförda projekt har hittills ca 36 årsarbetskrafter skapats. Prognosen för beviljade projekt under 2018 



SV 44 SV

tyder på att det kan vara uppemot ca 100 till som kommer att skapa framöver. Dessutom finns ca 45 
procent att budgeten kvar att bevilja nya projekt för. Detta gör att slutmålet på 150 årsarbetskraften borde 
vara möjligt att nå.

Exempel på framgångsrika projekt:

Falkenbergs matdagar: I projektet har man skapat ett matevenemang för att öka turismen till området och 
på så vis öka sysselsättningen och lönsamheten hos lokala företag. Matdagarna genomfördes första gången 
i september 2016 och har genomförts varje år sedan dess. Matdagarna består av inspirationsrundor hos 
lokala matproducenter, en matmarknad med lokala produkter och inspiration samt en nationell mässa för 
branschfolk. När projektet slutfördes hade det skapat cirka 10,5 nya årsarbetskrafter och 5 stycken nya 
företag.

Broa Över- projektet Hylte kommun: Broa Över är ett nätverks- och utbildningskoncept med syfte att 
utveckla en positiv samarbetskultur och framtidsanda i samhället. Detta genom att erbjuda exklusiv 
kompetenshöjning inom eget ledarskap och personlig utveckling för nyckelpersoner i det lokala 
näringslivet. Projektet skapade därmed en gemensam arena för att kunna omsätta fler idéer till produkter 
och tjänster. När projektet slutfördes hade det skapat ca 10 årsarbetskrafter och 3 nya företag.

 

 

 

Insatsområde 2 - Lokalt ledda strategier för lokal utveckling 

Deltagarnas status efter projektslut

Majoriteten av de slututbetalde projekten har jobbat med arbetslösa deltagare. Hela 82 av 90 deltagare i de 
slututbetalde projekten har varit arbetslösa när projektet startade. Av de deltagare som var arbetslösa vid 
projektstart kan vi se att 38 procent av dem fick en anställning direkt efter avslutat deltagande. Enligt den 
enkät som skickas ut till deltagarna sex månader efter avslutat deltagande kan vi se att hela 57 procent av 
de som var arbetslösa vid projektstart och svarade på enkäten har fått en anställning.  

Ett projekt har arbetat med deltagare som från början hade en anställning. Av de deltagare som deltog i det 
projektet har 88 procent av dem fått någon form av förbättrad arbetssituation efter projektslut. Det kan 
dels handla om att de har fått nya arbetsuppgifter som kräver större praktiska eller teoretiska kunskapen 
eller så kan det också handla om att de har fått en befordran eller en tryggare anställning.

Deltagarnas bakgrund
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Majoriteten av deltagarna i projekten är mellan 25-54 år. Ungefär 82 procent av deltagarna har en utländsk 
bakgrund, vilket visar på att det är en stor målgrupp i socialfondsprojekt. Många projekt är inriktade på 
integration och har som syfte att integrera utrikesfödda på arbetsmarknaden. Det finns även projekt som 
haft som syfte att inkludera individer med olika former av funktionsnedsättningar på arbetsmarknaden. Av 
deltagarna i de slututbetalade projekten har 29 procent haft någon funktionsnedsättning.

Av de personer som har deltagit i projekten kan vi se att 59 procent av deltagarna har max en 
grundskoleutbildning och att 14 procent har en högskoleutbildning.

Projektens geografiska placering

Projekten drivs inte i glesbygdskommuner. Det finns inga deltagare i de slututbetalde projekten som 
räknas in som boende i glesbygd.

Exempel på framgångsrika projekt:

iKEF Högbo: Projektet har syftat till att inkludera utrikesfödda personer på arbetsmarknaden. Detta har 
dels gjorts genom att inkludera deltagarna i yrkesinriktad praktik och att utveckla aktiviteter och 
mötesplatser mellan de utrikesfödda och de lokala aktörerna i området. I projektet har majoriteten av 
deltagarna fått en anställning efter avslutat deltagande. Totalt har 80 procent av deltagarna fått en 
anställning direkt efter avslutat deltagande. Sex månader efter avslutat deltagande har 88 haft en 
anställning. 

Kompetens-och organisationsutveckling - Södra Bohuslän Turism: Samtliga deltagare i detta projekt hade 
en anställning redan innan projektstart. Syftet med projektet har varit att kompetensutveckla personalen på 
Södra Bohuslän turism för att i sin tur kunna utveckla besöksnäringen i området med fler gästnätter, ökad 
omsättning och fler arbetstillfällen. Direkt efter projektslut har 88 procent av deltagarna fått 
arbetsuppgifter som kräver större praktiska eller teoretiska kunskaper. 38 % av deltagarna har också fått 
arbetsuppgifter med mer ansvar.

Insatsområde 3 - Tekniskt stöd ERUF 

N/A

Insatsområde 4 - Tekniskt stöd ESF 

N/A



SV 46 SV

11.2. Särskilda åtgärder som vidtagits för att främja jämställdhet och förebygga diskriminering, 
särskilt vad gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, och bestämmelser som 
införts för att integrera ett jämställdhetsperspektiv i det operativa programmet och i insatserna 
(artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket e i förordning (EU) nr 1303/2013)

Det ESI-gemensamma arbetet bedrivs främst inom ramen för fondsamordningsgruppen för horisontella 
principer. I fondsamordningen strävar myndigheterna efter samordning kring principerna där det är 
lämpligt utifrån fondernas olika syften och målgrupper.

Under 2018 gjordes en kartläggning av de olika myndigheternas handläggningsprocesser för att synliggöra 
och jämföra hur principerna tillämpas på respektive myndighet. Kartläggningen visar på att de olika 
fondernas mål och riktning i stor utsträckning styr hur och till vilken grad de förvaltande myndigheterna 
tillämpar horisontella principer. Fondernas olika syften och målgrupper gör att arbetet med principerna 
kräver lösningar som ser olika ut mellan fonderna. Arbetsgruppen rekommenderar att man på respektive 
myndighet tar med sig kartläggningsunderlaget för fortsatt erfarenhetsutbyte kring processerna och att 
delge varandra goda exempel kring tillämpning av principerna.

I arbetet med de horisontella principerna jämställdhet, icke-diskriminering och tillgänglighet, har 
Jordbruksverket beslutat viljeinriktning och avsiktsförklaring. Jämställdhet, lika möjligheter och icke-
diskriminering ska integreras i planering, genomförande och uppföljning av projekt inom 
landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för lokalt ledd utveckling inom 
regional- och socialfonden. Varje åtgärd i programmen ska vara tillgänglig för alla sökande. Det finns 
även möjlighet att inom vissa stöd i landsbygdsprogrammet rikta pengar till projekt som främjar 
tillgänglighet, jämställdhet och integration. De nationella och regionala handlingsplanerna är 
jämställdhetsintegrerade för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. På motsvarande 
sätt ska informationsmaterial om stöden jämställdhetsintegreras. Inom verksamheten för lokalt ledd 
utveckling är horisontella mål övergripande och konkretiseras i strategierna.

 

11.3. Hållbar utveckling (artiklarna 50.4 och 111.4 andra stycket f i förordning (EU) nr 1303/2013)

Bättre miljö, jämställdhet, tillgänglighet samt likabehandling och icke-diskriminering, är drivkrafter för 
hållbar tillväxt, sysselsättning och konkurrenskraft. De sätter fokus på smarta, inkluderande och hållbara 
lösningar som kan öka innovationsförmågan och minska resurs- och energiförbrukningen. Inom ramen för 
genomförandet av programmet ska de horisontella kriterierna användas som verktyg för att förbättra och 
effektivisera arbetet.

Jordbruksverket arbetar med integrering av de tre horisontella principerna i planering, genomförande och 
uppföljning av projekt inom landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet och programmet för 
lokalt ledd utveckling inom regional- och socialfonderna. Detta görs bland annat genom att tillämpa 
hållbar utveckling som ett nationellt urvalskriterium.
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11.4. Rapportering av stöd till klimatförändringsmålen (artikel 50.4 i förordning (EU) 
nr 1303/2013)

Insatsområde Stödbelopp som ska användas för 
klimatförändringsmål (i euro)

Andel av total tilldelning till det 
operativa programmet (%)

Summa 0,00 0,00%

N/A

11.5. Partnernas roll i genomförandet av programmet
Genomförandeorganisationen för ESI-fonderna bygger på principen om flernivåstyre med ett aktivt 
deltagande från aktörer på olika nivåer. Förutom tre förvaltande myndigheter och 
övervakningskommittéer, har regionalt tillväxtansvariga aktörer, länsstyrelser, landsbygdsnätverket och 
regionala strukturfondspartnerskap en aktiv roll i genomförandet av fonderna.

Det finns en övervakningskommitté programmet för lokalt ledd utveckling finansierat av regionala 
utvecklingsfonden och socialfonden. Kommittén ska träffas minst en gång per år, men sammanträder 
oftast två gånger årligen. Övervakningskommitténs uppdrag är framför allt att granska programmets 
verksamhet och måluppfyllelse. I kommittén för lokalt ledd utveckling ingår bland annat representanter 
från LAG för lokalt ledd utveckling, ESF-rådet och Tillväxtverket.

Stödhanteringen inom lokalt ledd utveckling sker på LAG-kontoren och på Jordbruksverket.

Jordbruksverket samordnar stödprocesserna för samtliga program i dialog med övriga ansvariga 
myndigheter och organ. Landsbygdsnätverket har en viktig roll att utveckla dialogen och samverka med 
en bredare grupp intressenter.
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12. OBLIGATORISK INFORMATION OCH BEDÖMNING ENLIGT ARTIKEL 111.4 
FÖRSTA STYCKET A OCH B I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013
12.1. Framsteg när det gäller genomförandet av utvärderingsplanen och uppföljningen av 
resultaten av utvärderingarna
För att säkerställa att utvärderingsresultat sprids till de viktiga aktörerna programledning och 
regeringskansli genomför utvärderingssekretariatet också utvärderingsdagar där utvärderingarnas resultat 
presenteras och diskuteras. Resultaten redovisas också vid övervakningskommittén sammankomster.

Utvärderingssekretariatet medverkar vid regionala och nationella sammankomster som leader- och 
landsbygdsnätverksträffar för omvärldsbevakning och för att sprida utvärderingsresultat till de svenska 
LAG-grupperna. Förvaltande myndighet kommunicerar dessutom resultaten via en blogg, Programmet 
och pengarna, där vanligtvis utvärderarna själva, kortfattat lyfter de viktigaste resultaten från 
utvärderingar.

Förvaltande myndighet medverkar också vid erfarenhetsutbyten som workshop om The Added Value of 
CLLD som Evaluation Helpdesk anordnade i Helsingfors 2018 och har medverkat i Help desk nyhetsbrev 
i artikeln The Evaluation of LEADER/CLLD within a Multi-Fund Approach för att ytterligare sprida de 
erfarenheter som gjorts av fyrfondskonstruktionen av lokalt ledd utveckling. Utvärderingssekretariatet har 
kontinuerlig kontakt med Tillväxtverket och ESF-rådet för att säkerställa att utvärderingarnas fokus 
överensstämmer med respektive myndighets behov.

Till utvärderingssekretariatet är en rådgivande forskargrupp knuten. I denna grupp har särskild hänsyn 
tagit till att innefatta även personer med specifik Leader-kompetens. Löpande sker samråd med den 
rådgivande forskargruppen, under året genomfördes åtta möten. Rådgivande forskargruppen ger inspel då 
utvärderingar designas och genomför kvalitetsgranskning av alla utvärderingsrapporter.
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Status Namn Fond År då utvärderingen slutfördes Typ av utvärdering Tematiskt mål Ämne Resultat (i förekommande fall) Uppföljning (i förekommande fall)
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12.2. Resultaten av fondernas informations- och offentlighetsåtgärder som genomförts inom 
kommunikationsstrategin
Jordbruksverket har tagit fram en kommunikationsstrategi för lokalt ledd utveckling som godkänts av 
övervakningskommittén för lokalt ledd utveckling. Jordbruksverket äger inte kommunikationen, den är en 
fråga för alla aktörer som är inblandade i genomförandet av programmet för lokalt ledd utveckling inom 
regional- och socialfonderna. Kommunikationsstrategin är vägledande för andra myndigheter och aktörer. 
Utbildning och tillsyn av LAG ingår inte i planen. Planering och genomförande av insatser sker utifrån 
den beslutade kommunikationsstrategin utifrån tre vägledande principer:

• Vad? Kommunikationsstrategin indelad i olika faser. Insatser planeras och genomförs utifrån att vi nu 
befinner oss i genomförandefasen. I denna fas är det viktigt att vi kommunicerar med de som söker stöd 
och med allmänheten. Vi kommunicerar också utifrån de behov som samarbetspartner och 
vidareförmedlare uppmärksammar.

•Hur? För att vi ska nå samma kommunikationsmål är kommunikationsstrategierna för lokalt led 
utveckling, landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet  och landsbygdsnätverket synkade med 
varandra. Bland annat vad det gäller mål, målgrupper och budskap.

•Mål: Kommunikationen bidrar till att uppnå programmålen och målen för EU 2020.

 

Övervakningskommittén granskar genomförandet av kommunikationsstrategin genom att ta del av 
pågående, genomförda och planerade kommunikationsaktiviteter och lämna synpunkter på insatsernas 
bidrag till programmets resultat.

 

Jordbruksverkets har genomfört ett flertal kommunikationsinsatser under 2018 inom lokalt ledd utveckling 
med särskilt fokus på ERUF och ESF, samt flerfondshantering:

 Under andra kvartalet 2018 informerads vi Coompanion Östergötland om möjligheter till projekt 
inom socialfonden och till viss del även regionalfonden. De i sin tur informerade Coompanion 
nationellt om dessa möjligheter. Coompanion såg då möjligheter att söka egna projekt samt att 
erbjuda sina tjänster till leaderområdena som kompetenshöjande insatser.

 Under tredje kvartalet publicerades ett flertal goda exempel på projektidéer inom havs- och fiskeri-
, regional- och socialfonden. Både externt på Jordbruksverkets webbsida om lokalt ledd utveckling 
och även internt.

 En enkät om hur LAG upplever fondsamordning i praktiken har genomförts och sammanställts. 
Ytterligare en enkät ska genomföras som är riktad till regionala nyckelaktörer. Dessa båda 
rapporter ska ligga som underlag till den nationella träffen om fondsamordning som den operativa 
gruppen genomförde den 4 december i Stockholm.

 Fyra turer med leaderbussen har nu genomförts inom ramen för planerade nätverksaktiviteter 2018. 
Syftet är att sprida kunskap om leader till aktörer på lokal, regional och nationell nivå. En 
konceptbeskrivning har tagits fram. Materialet har marknadsförts i sociala medier och i riktade 
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utskick till alla LAG. Marknadsföringen består av nyhetsartikel, fyra reseberättelser, tips och råd 
samt en kort film.

 Regionala träffar genomfördes under hösten i Region Mitt, Region Sydost, Region Väst, Region 
Mälardalen och Region Syd. Ett genomgående tema på träffarna är frågor om handläggning och 
utvärdering. Region Väst har som stående punkt på dagordningen att ha med Jordbruksverkets 
handläggare via Skype. Region Syd kommer vid nästa träff att ha temat kommunikation och 
retorik.
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13. ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT UPPFYLLA FÖRHANDSVILLKOREN (ARTIKEL 50.4 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013). (FÅR 
INKLUDERAS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2016, SE PUNKT 9 OVAN. KRÄVS I DEN RAPPORT SOM SKA LÄMNAS IN 2017.) ALTERNATIV: 
FRAMSTEGSRAPPORT
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14. YTTERLIGARE UPPGIFTER SOM KAN LÄGGAS TILL BEROENDE PÅ DET 
OPERATIVA PROGRAMMETS INNEHÅLL OCH MÅL (ARTIKEL 111.4 ANDRA STYCKET A, B, C, D, 
G OCH H I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

14.1. Framsteg när det gäller genomförandet av det integrerade tillvägagångssättet för territoriell 
utveckling, inklusive utveckling av territorier med permanenta eller allvarliga naturbetingade och 
demografiska nackdelar, integrerade territoriella investeringar, hållbar stadsutveckling och lokalt 
ledd utveckling inom det operativa programmet

Lokalt ledd utveckling har implementerats i alla fyra ESI-fonder genom integrerade flerfondsstrategier, 
som LAG har tagit fram och ansvarar för att genomföra. Lokalt ledd utveckling har skrivits in i tre 
program: Landsbygdsprogrammet (Leader), Havs- och fiskeriprogrammet och regional- och 
socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling..

Jordbruksverket är förvaltande myndighet för alla tre programmen och har därmed ansvar för alla fyra 
fonder vad gäller lokalt ledd utveckling. Strukturen med en förvaltande myndighet för alla fonder 
möjliggör en tät fondsamordning och innebär ”en väg in” för LAG och leader-områdenas personal. 
Fondsamordningen kan därmed ske på strategiskt, regelutvecklande, programledande och handläggande 
nivå.

I april 2014 genomfördes en utlysning för att ta fram och lämna in förslag till lokala utvecklingsstrategier. 
Alla fyra ESI-fonder hanterades samtidigt och med samma tidsplan. Urvalskriterier för att bedöma 
strategierna och det organisatoriska upplägget togs fram. De inlämnade strategierna granskades och 
bedömdes av en expertgrupp. En urvalskommitté tillsattes enligt EU-förordningen, som rangordnade 
strategierna. Bedömningen och rangordningen gjordes för varje fond för sig. Eftersom ingen av 
strategierna uppvisade allvarliga brister fick prioriteringen kompletteras med en budgetfördelningsnyckel 
och kravet på att uppnå ett minimibelopp i fördelad budget. Utifrån urvalskommitténs rangordning och 
budgetfördelningen valdes 48 av 53 inlämnade strategier och områden ut. De prioriterade lokala 
partnerskapen fick sedan komplettera och anpassa sina strategier utefter den budget och de fonder som de 
hade fått tilldelat. Resultatet av urvalsprocessen för de lokala utvecklingsstrategierna blev 48 LAG i olika 
sammansättningar. Det förberedande stödet beviljades och betalades ut i två omgångar under 2015 och 
från alla de inblandade fonderna. Stödet beviljades som ett stöd i form av en klumpsumma utefter en 
beräkningsmodell.

Framför allt på grund av regionala utvecklingsfonden och socialfonden har det varit möjligt att finansiera 
projekt inom lokalt ledd utveckling även inom städer och större tätorter. Om det ingår en större tätort 
(större 20 000 invånare) i ett leader-område som finansieras av regionala utvecklingsfonden, så finns det 
krav på urvalskriterier i projekturvalet som prioriterar stadsutvecklingsprojekt eller projekt som gynnar 
utbytet eller samarbete mellan land och stad. De leader-områden som täcker in de största tätorterna är 
exempelvis Leader Längs Göta Älv (delar av Göteborg), Lokalt ledd utveckling Halland (Halmstad, 
Varberg, Falkenberg), Leader Mellansjölandet (Örebro), Leader Mittland Plus (Sundvall) eller Leader 
Närheten (Karlstad).

Genom uppdraget om fondsamordning har det skapats forum för erfarenhetsutbyte och kvalitetssäkring 
mellan Jordbruksverket och de andra två förvaltande myndigheterna för ESI-fonderna i Sverige. Genom 
Landsbygdsnätverket finns också samarbete inom alla fonder, som erbjuder viktiga stödfunktioner och 
forum för lokala aktörer och LAG att träffas.
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14.2. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att öka kapaciteten hos 
medlemsstaternas myndigheter och stödmottagarna att förvalta och utnyttja fonderna

Fondgemensamt erfarenhetsutbyte om uppföljning och utvärdering är en av de åtgärder som bedrivs för att 
öka kapaciteten hos myndigheter och stödmottagare. Ett syfte är att diskutera gemensamma uppföljnings- 
och utvärderingsproblem. Myndigheterna deltar också tillsammans i andra utvärderingsrelaterade 
aktiviteter, såväl för att lära som för att sprida kunskap om myndigheternas arbete och om 
fondsamordningen. Förutom fondgemensamt arbete, har de tre förvaltande myndigheterna också var och 
en för sig genomfört en rad kapacitetshöjande åtgärder i syfte att följa upp, utvärdera och stärka fondernas 
resultat och effekter på kort och lång sikt.

På Jordbruksverket har ett särskilt utvärderingssekretariat inrättats för att analysera utvecklingen av havs- 
och fiskeriprogrammet och landsbygdsprogrammet, enligt upprättade utvärderingsplaner. När det gäller 
erfarenhetsutbyte mellan havs- och fiskeriprogrammet, lokalt ledd utveckling och landsbygdsprogrammet, 
har det nationella landsbygdsnätverket en viktig roll. I landsbygdsnätverket deltar sammanlagt nära 150 
myndigheter, leadergrupper och icke vinstdrivande organisationer som är intresserade av eller berörs av 
landsbygdsfrågor.

På europeisk nivå deltar det svenska landsbygdsnätverket aktivt i möten och fokusgrupper inom det 
europeiska landsbygdsnätverket (The European Network for Rural Development, ENRD), och det 
europeiska nätverket för fiskeområdesgrupper (FARNET).

Ett nytt IT-system har byggts. Målet är att alla ansökningar ska göras elektroniskt. Systemen ger verktyg 
för hela processen från ansökan om stöd och ansökan om utbetalning, via administrativa kontroller och 
kontroller på plats, till attesterande myndighets betalningsansökan till kommissionen och överföring av 
underlag för revisionsmyndighetens urval av projektrevisioner.

Vidareutveckling av systemen pågår i syfte att förbättra användarvänligheten och minska tidsåtgången för 
såväl stödmottagarna som de förvaltande myndigheternas handläggare.

14.3. Framsteg när det gäller genomförandet av interregionala och transnationella åtgärder

N/A

14.4. I tillämpliga fall, bidrag till makroregionala strategier och havsområdesstrategier

Enligt artikel 27.3 i förordning (EU) nr 1303/2013 om programmens innehåll, artikel 96.3 e om innehållet 
i samt antagande och ändring av de operativa programmen inom målet Investering för tillväxt och 
sysselsättning, artikel 111.3, artikel 111.4 d om genomföranderapporter för målet Investering för tillväxt 
och sysselsättning, och avsnitt 7.3 i bilaga 1 om de allmänna programmens bidrag till makroregionala 
strategier och havsområdesstrategier, bidrar detta program till makroregionala strategier och 
havsområdesstrategier:

  EU-strategi för Östersjöområdet (EUSBSR)
  EU:s strategi för Donauregionen (EUSDR)
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  EU:s strategi för den adriatisk-joniska regionen
  EU-strategi för Alpregionen (EUSALP)
  Strategin för Atlantområdet (ATLSBS)
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EUSBSR

Mål, politikområde(n) och övergripande åtgärd(er) som programmet är relevant för:

Mål
 1 - Rädda Östersjön
 2 - Integrera Östersjöområdet
 3 - Öka välståndet

Politikområden
 4.1 - Bioekonomi
 4.2 - Kultur
 4.3 - Allmän utbildning
 4.4 - Energi
 4.5 - Faror
 4.6 - Hälsa
 4.7 - Innovation
 4.8 - Nutrition
 4.9 - Säker
 4.10 - Säkra
 4.11 - Fartyg
 4.12 - Turism
 4.13 - Transport

Övergripande åtgärder
 5.1 - Kapacitet
 5.2 - Klimat
 5.3 - Grannar
 5.4 - Fysisk planering
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Åtgärder eller mekanismer som användes för att bättre koppla programmet med EUSBSR

A. Deltar makroregionala samordnare (främst nationella samordnare, samordnare för 
politikområden, samordnare för horisontella åtgärder eller medlemmar i 
styrkommittéerna/samordningsgrupperna) i programmets övervakningskommitté?

Ja      Nej  

Namn och funktion

Tillväxtverket

B. Har extra poäng i urvalskriterierna hänförts till särskilda åtgärder som stöder EUSBSR?

Ja     Nej  

C. Har programmet investerat EU-medel i EUSBSR?

Ja     Nej  

Planerar programmet att investera i EUSBSR i framtiden? Förklara (med en mening)

Inom lokalt ledd utveckling finns möjlighet till samarbetsprojekt med lokala utvecklingsområden i 
länderna runt Östersjön för att i samverkan bidra till mål inom ramen för EU-strategi för Östersjöregionen.

D. Ange de resultat som erhållits i förhållande till EUSBSR (ej tillämpligt för 2016)

Ej tillämplig

E. Behandlar programmet delmål för EUSBSR (med motsvarande speciella mål och indikatorer) 
enligt vad som anges i EUSBSR-handlingsplanen? (Ange mål och indikator)

Better cooperation (under huvudmålet Rädda Östersjön), Connecting people in the region  (under 
huvudmålet Länka samman regionen), Improve global competitiveness of the Baltic Sea Region (under 
huvudmålet Öka välståndet)
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14.5. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder inom social innovation, om så är 
lämpligt

N/A

14.6. Framsteg när det gäller genomförandet av åtgärder för att beakta de särskilda behoven i 
områden med störst fattigdom eller hos målgrupper som är särskilt utsatta för diskriminering på 
grund av fattigdom eller för social utestängning, med särskilt beaktande av marginaliserade 
befolkningsgrupper samt personer med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa och ungdomar 
som inte arbetar, och om lämpligt, de ekonomiska medel som använts

N/A



SV 59 SV

DEL C. RAPPORTER SOM LÄMNAS IN 2019 SAMT SLUTLIG GENOMFÖRANDERAPPORT 
(artikel 50.5 i förordning (EU) nr 1303/2013)
15. EKONOMISKA UPPGIFTER PÅ INSATSOMRÅDES- OCH PROGRAMNIVÅ 
(ARTIKLARNA 21.2 OCH 22.7 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)
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16. SMART OCH HÅLLBART TILLVÄXT FÖR ALLA (ALTERNATIV: FRAMSTEGSRAPPORT)

Uppgifter om och bedömning av hur programmet bidragit till att uppnå målen i unionens strategi för smart 
och hållbar tillväxt för alla.

Kolla framstegsrapporten!!!
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17. PROBLEM SOM PÅVERKAR PROGRAMMETS RESULTAT OCH ÅTGÄRDER SOM 
VIDTAGITS – RESULTATRAM (ARTIKEL 50.2 I FÖRORDNING (EU) NR 1303/2013)

Om bedömningen av de framsteg som gjorts när det gäller de delmål och mål som fastställs i 
resultatramen visar att vissa av dem inte har uppnåtts ska medlemsstaterna ange de bakomliggande 
orsakerna till detta i rapporten för 2019 (för delmål) och i den slutliga genomföranderapporten (för mål).

De uppgifter om delmål och mål som redovisas i avsnitt 3, tabell 5 visar att delmålen uppnås.  

Vad det gäller målet för projekt i stadsområden (PS102) finns dock en risk att slutmålet på 200 projekt i 
städer inte kommer att nås. Se avsnitt 11.1.
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DOKUMENT

Dokumenttitel Dokumenttyp Dokumentdatum Lokal referens Kommissionens referens Filer Skickat den Skickat av
Sammanfattning för allmänheten Sammanfattning för allmänheten 2019-jun-27 Ares(2019)4077348 Sammanfattning för allmänheten 2019-jun-27 njansoke
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SENASTE VALIDERINGSRESULTAT
Allvarlighetsgrad Kod Meddelande
Info Versionen av genomföranderapporten har validerats

Varning 2.48 Det årliga värde som förts in i tabell 1 ligger under utgångsvärdet och avlägsnar sig från målet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 
2014 (0,00 < 181,90). Kontrollera!

Varning 2.48 Det årliga värde som förts in i tabell 1 ligger under utgångsvärdet och avlägsnar sig från målet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 
2014 (0,00 < 848 550,00). Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2015 (190,00 > 182,00). Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2016 (190,00 > 182,00). Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2017 (190,00 > 182,00). Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.1, indikator: 0306, regionkategori: M, år: 2018 (190,00 > 182,00). Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2015 (866 458,00 > 849 050,00). 
Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2016 (866 458,00 > 849 050,00). 
Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2017 (866 458,00 > 849 050,00). 
Kontrollera!

Varning 2.49 Det årliga värde som förts in i tabell 1 överstiger målvärdet för det prioriterade området: 1, investeringsprioritering: 9d, särskilt mål: 1.2, indikator: 0301, regionkategori: M, år: 2018 (866 458,00 > 849 050,00). 
Kontrollera!

Varning 2.52 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 108,53 % av det totala målvärdet för "S", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 9d, indikator: CO08, regionkategori: M, år: 2017. Kontrollera!
Varning 2.53 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in 106,76 % av det totala målvärdet för "F", prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 9d, indikator: CO06, regionkategori: , år: 2018. Kontrollera!
Varning 2.54 I tabell 3A utgör det årliga totalvärde som förts in för "F" (genomfört) 237,20 % av det totala målvärdet för "S" (prognos från utvalt), prioriterat område: 1, investeringsprioritering: 9d, indikator: CO06, 

regionkategori: , år: 2018. Kontrollera!


