Riktlinjer för att samla in och mäta aktivitetsindikatorer
Bakgrund
Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som finansieras
genom de regionala strukturfondsprogrammen och det nationella regionalfondsprogrammet. Indikatorer ses inte som ett absolut mått på ett resultat från en insats utan som en
indikation på utfallen av genomförda insatser. De indikatorer som denna manual omfattar
är de aktivitetsindikatorer som följs upp inom programmen: Övre Norrland, Mellersta
Norrland, Norra Mellansverige, Östra Mellansverige, Stockholm, Västsverige, Småland med
Öarna, Skåne Blekinge samt Nationella regionalfondsprogrammet.

Syfte
Riktlinjen är i första hand till för att du som stödmottagare ska veta vad som förväntas av
dig när det gäller att följa upp och mäta de aktivitetsindikatorer som framgår av ditt beslut
om stöd. Den syftar också till att ge enhetliga definitioner på indikatorerna så att de tolkas
och används på lika sätt i alla de projekt som beviljas stöd genom programmen.

Att mäta indikatorer
För varje indikator finns en definition med beskrivning av de aktivitetsindikatorer som
finns i programmen. Det finns också mätmetod som ger information om hur mätvärdet ska
räknas ut, samlas in och rapporteras till Tillväxtverket. Aktivitetsindikatorerna delas upp i
tre kategorier. De indikatorer som mäter företag, de som mäter individer och övriga indikatorer.
Företag
För alla indikatorer som mäter antal företag som ingår i insatsen ska också företagets organisationsnummer samlas in av stödmottagaren.
Individ
Några indikatorer mäter antal individer och i de fallen ska ni också samla in uppgifter om
kön.
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Övriga
Det finns ett antal indikatorer som mäter annat än företag och individer som vi här då kallar för övriga indikatorer. För dessa skiljer sig riktlinjerna åt beroende på vad som ska mätas.
Valideras genom utvärdering
Flera indikatorer kräver att ni som stödmottagare gör någon typ av undersökning genom
enkäter eller intervjuer. I dessa fall har Tillväxtverket arbetat fram frågor som behöver
besvaras för att kunna rapportera in ett utfall för den aktuella indikatorn. I dessa fall framgår det under mätmetoden för indikatorn. Tillväxtverket rekommenderar att ni gör undersökningen inom ramen för er utvärderingsinsats. Ni som upphandlar utvärdering av extern
part bör tydliggöra detta redan i upphandlingen och även följa upp att det blir gjort enligt
denna riktlinje.

Rapportering av indikatorer
I Min ansökan ska du som stödmottagare i samband med ansökan om utbetalning rapportera in utfallen på de aktivitetsindikatorer som just ditt projekt omfattas av. Rapporteringen av indikatorer återfinns i Min ansökan under rubriken ”Lägesrapport”.
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Antal företag som får stöd

Mätenhet
Antal företag
Definition:
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt stöd som inte ska betalas tillbaka med krav om att projektet, som företaget får
stöd till ska slutföras. Med ekonomiskt stöd avses ett finansiellt stöd som inte är att betrakta som bidrag, utan är att betrakta som en form av lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra typer av finansiella instrument. Med annat än ekonomiskt stöd avses
stöd som inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer
etc.) Riskkapital anses vara ekonomiskt stöd.
Ett företag som får stöd ska också ingå i minst en av indikatorerna;
Antal företag som får bidrag
Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd
Antal nya företag som får stöd
Mätmetod
I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk
uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som får bidrag

Mätenhet
Antal företag
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med bidrag avses ett finansiellt stöd som inte ska betalas tillbaka med krav om att projektet, som företaget får stöd till ska slutföras.
Ett företag som får bidrag ska också rapporteras in på indikatorn
”Antal företag som får stöd”
Mätmetod:
I samband med att ett företag får bidrag genom projektets verksamhet ska ni hämta in
uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag

Mätenhet
Antal företag

Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med annat ekonomiskt stöd än bidrag avses ett finansiellt stöd som inte är att betrakta
som bidrag, i form av lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra typer av finansiella instrument.
Ett företag som får annat ekonomiskt stöd än bidrag ska också rapporteras in på indikatorn
”Antal företag som får stöd”
Mätmetod
I samband med att ett företag får annat ekonomiskt stöd än bidrag genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om
att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd
som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd

Mätenhet
Antal företag
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med annat stöd än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.)
Ett företag som får annat stöd än ekonomiskt stöd ska också rapporteras in på indikatorn
”Antal företag som får stöd”
Mätmetod
I samband med att ett företag får annat stöd än ekonomiskt stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om
att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd
som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal nya företag som får stöd

Mätenhet
Antal nya företag

Definition
Med nytt företag menas företag som inte existerat tre år innan projektstart. Ett företag
kommer inte anses nytt om det endast ändrar juridisk form.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt stöd som inte ska betalas tillbaka med krav om att projektet, som företaget får
stöd till ska slutföras. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt
finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Riskkapital anses vara
finansiellt stöd. Med ekonomiskt stöd annat än bidrag avses ett finansiellt stöd som inte
är att betrakta som bidrag, i form av lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra
typer av finansiella instrument.
Ett nytt företag som får stöd ska också rapporteras in på indikatorn ”Antal företag som får
stöd”
Mätmetod
I samband med att ett nytt företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in
uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter

Mätenhet
Antal företag
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd som erhålls genom
projektet
Ny för marknaden är när ingen annan produkt är tillgänglig som erbjuder samma funktionalitet. Det kan också vara om teknologin som den nya produkten använder är fundamentalt annorlunda än teknologin hos befintliga produkter. Detta inkluderar processinnovationer så länge de bidrar till utvecklingen av produkten.
Produkter kan vara materiella eller immateriella.
Gränserna för marknaden (antingen geografiska eller andra) baseras på affärsaktiviteterna hos de företag som får stöd. Överenskommelsen över vad som definieras som marknad
ska dokumenteras samt kommuniceras med Tillväxtverket
Mätmetod
Ett företag som fått stöd för att introducera produkt som är ny för marknaden, men inte
lyckats räknas ändå. Om en produkt är ny både för marknaden och för företaget, skall företaget räknas även räknas in i indikatorn Antal företag som får stöd för att utveckla produkter som är nya för företaget. Om ett företag introducerar flera nya produkter eller får
stöd för flera projekt, räknas det fortfarande som ett företag. När det gäller samarbetsprojekt mäter indikatorn alla deltagande företag. Ni ska dokumentera överenskommelsen gällande gränserna för marknaden och spara enligt de regler som gäller för beslutet om stöd.
Det ska gå med en rimlig insats att bedöma om produkten är ny för marknaden.
Ett företag som räknas in i denna indikator ska också registreras på indikatorn Antal företag som får stöd samt någon av de indikatorer som mäter vilket typ av stöd som företaget
får, bidrag, ekonomiskt stöd eller annat än ekonomiskt stöd i de fall det är aktuellt.
I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk
uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som får stöd för att introducera för företaget
nya produkter

Mätenhet
Antal företag
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd som erhålls genom
projektet
En produkt är ny för företaget om företaget inte tidigare har producerat en produkt med
samma funktionalitet eller om produktionstekologin är fundamentalt annorlunda från det
sätt tidigare produkter har producerats på. Företag som fått stöd i syfte att introducera
produkter som är nya för företaget, men inte lyckats räknas ändå. Detta inkluderar processinnovationer så länge de bidrar till utveckling av produkten. Då många klassiska innovationer leder till produkter som är nya både för företag och marknad kan det i vissa fall
vara så att en produkt är ny för företaget, men inte ny för marknaden, till exempel vissa
tekniköverföringar.
Produkter kan vara materiella eller immateriella.
Mätmetod
Ett företag som fått stöd för att introducera produkt som är ny för företaget, men inte lyckats räknas ändå. Om en produkt är ny både för marknaden och för företaget, skall företaget räknas även räknas in i indikatorn Antal företag som får stöd för att utveckla produkter
som är nya för marknaden. Om ett företag introducerar flera nya produkter eller får stöd
för flera projekt, räknas det fortfarande som ett företag. När det gäller samarbetsprojekt
mäter indikatorn alla deltagande företag.
Ett företag som räknas in i denna indikator ska också registreras på indikatorn Antal företag som får stöd samt någon av de indikatorer som mäter vilket typ av stöd som företaget
får, bidrag, ekonomiskt stöd eller annat än ekonomiskt stöd i de fall det är aktuellt.
I samband med att ett företag får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter om företagets organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk
uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner

Mätenhet
Antal företag
Definition
Antal företag som samarbetar med forskningsinstitutioner i FoU-projekt. Minst ett företag
och en forskningsinstitution ska delta i projektet. En eller flera samarbetsparter (forskningsinstitution eller företag) kan få stöd, men det måste ske i samband med samarbetet.
Samarbetet kan vara nytt eller existera sedan tidigare. Samarbetet ska pågå åtminstone
under hela projektets gång. Samarbetet ska vara ett direkt resultat av projektets verksamhet.
Forskningsinstitution: en organisation som har FoU som huvudaktivitet.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).

Mätmetod
Företagets hemvist/ursprung (innanför eller utanför EU) har ingen betydelse. I de fall där
ett företag är projektledare och de andra företagen är underleverantörer som fortfarande
interagerar med forskningsinstitutionen skall alla företag räknas. Företag som samarbetar i
olika projekt skall räknas ihop (under förutsättning att alla projekt får stöd); det här anses
inte vara dubbelräkning.
I samband med att ett företag samarbetar med en forskningsinstitution ska ni hämta in
uppgifter om detta företags organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom
projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som samarbetar för att stärka sin innovationskraft

Mätenhet
Antal företag
Definition
Minst två företag krävs för att ett samarbete ska anses ske. Samarbetet kan vara nytt eller
existera sedan tidigare. Samarbetet ska pågå åtminstone under hela projektets gång. Samarbetet ska vara ett direkt resultat av projektets verksamhet.
Med innovationskraft menas förmågan att utveckla och kommersialisera innovationer.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).

Mätmetod
Företagets hemvist/ursprung (innanför eller utanför EU) har ingen betydelse. I de fall där
ett företag är projektledare och de andra företagen är underleverantörer och där syftet
med samverkan ändå är att stärka sin innovationskraft skall alla företag räknas. Företag
som samarbetar i olika projekt skall räknas ihop (under förutsättning att alla projekt får
stöd); det här anses inte vara dubbelräkning.
I samband med att ett företag samarbetar med en forskningsinstitution ska ni hämta in
uppgifter om detta företags organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall företaget väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom
projektet.

Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer
under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal företag som upplever nytta av tjänster från innovationsstödsystemet

Mätenhet
Antal företag
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Den upplevda nyttan är en subjektiv uppfattning hos företrädare för ett företag.
Med innovationsstödssystem menas den infrastruktur som finns uppbyggd vad gäller
tillgången på riskkapital, rådgivning, samverkanskonstellationer m.m. i syfte att stödja utvecklingen och förmågan att kommersialisera innovationer.
Begreppet samhällssektorer avser här näringsliv, offentlig sektor, bransch och/eller olika
politikområden.
Mätmetod
Indikatorn ska mätas genom undersökningar. Dessa kan med fördel genomföras inom ramen för den projektutvärdering som projektet ansvara för.
Fråga som ska ställas till företagen.
Jag/Vi anser att vår verksamhet haft nytta av de tjänster och stöd som vi erhållit genom
projektet i syfte att utveckla verksamheten och/eller kommersialisera innovationer. Svar
JA/Nej

Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om det totala antalet företag som fått stöd i samband med att
ni lämnar en ansökan om utbetalning. genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
OBS! Alla företag som får stöd ska rapporteras in på indikator nummer 1 Antal företag som
får stöd. På denna indikator ska ni endast rapportera in de företag som svarar JA på den
ställda frågan.
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Antal organisationer som får stöd

Mätenhet
Antal organisationer
Definition
Med organisationer menas andra än företag. Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa marknadens behov med syfte att göra
vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera (egenföretagare, partnerskap etc.).
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Bidrag är ett finansiellt stöd som inte ska betalas tillbaka med krav om att projektet, som företaget får
stöd till ska slutföras. Med ekonomiskt stöd avses ett finansiellt stöd som inte är att betrakta som bidrag, i form av lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra typer av
finansiella instrument. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt
finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Riskkapital anses vara
finansiellt stöd.
Mätmetod
För denna indikator räcker att ni samlar in uppgifter om vilka de organisationerna är som
får stöd. Ni ska ange vilka dessa organisationer är i er läges- och slutrapport.
Rapportering
Antal organisationer som får stöd rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning
genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
Vilka dessa organisationer är beskriver ni i er läges- och slutrapport.
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Antal samarbetande organisationer från olika samhällssektorer

Mätenhet
Antal organisationer
Definition
Organisation avser här både företag och andra organisationer.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Begreppet samhällssektorer avser här näringsliv, offentlig sektor, bransch och/eller olika
politikområden.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva detta samarbete i de rapporter
som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Antal samarbetande organisationer rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning
genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
Vilken typ av samarbete det rör sig om beskriver ni i er läges- och slutrapport.
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Tillfört antal företag som har fått tillgång till bredband på
minst 100 Mbit/s

Mätenhet
Antal företag
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Antalet företag med möjlig tillgång till internet med en nerladdningshastighet på minst
100 Mbit/s och som tidigare endast hade begränsad tillgång eller ingen tillgång alls. Kapacitet och tillgång måste vara en direkt konsekvens av det givna stödet.

Mätmetod
Indikatorn ska mätas genom undersökningar. Dessa kan med fördel genomföras inom ramen för den projektutvärdering som projektet ansvarar för.
Indikatorn mäter företag med möjlighet till uppkoppling, oavsett om företagen väljer att
koppla upp sig eller inte. Denna indikator skall följas i planeringsstadiet av bredbandsinvesteringen. En undersökning krävs för att ta reda på hur många företag som redan har tillgång till denna hastighet på internet i det område där investeringen ska genomföras. Antalet företag som genom projektet ges möjlighet att anslutas sig till internet med definierad
hastighet mäts genom att samla in uppgifter på hur många företag som får möjlig tillgång.
Dessa antal företag ska sedan rapporteras in.
Det geografiska område som omfattas av investeringen ska dokumenteras på en karta som
tillhandahållas av Tillväxtverket. Denna karta ska ange sträckningen på investeringen.

Rapportering
Det totala antalet företag som fått möjlig tillgång till bredband rapporteras in i samband
med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
En karta som visar nätsträckningen bifogas ansökan om utbetalning.
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Sysselsättningsökning hos företag som får stöd

Mätenhet
Antal årsarbetskrafter som innehas av män respektive kvinnor
Definition
Med sysselsättningsökning menas antal årsarbetskrafter som har tillkommit i företaget.
Årsarbetskrafterna ska vara en direkt följd av projektet. Anställda som arbetar med att
genomföra projektet och som finns kvar när projektet upphör ska räknas med.
Sysselsättningsökningen omfattar företag som får stöd och även registrerats in på indikator Antal företag som får stöd.
Antal årsarbetskrafter räknas i heltidsanställningar och bruttoantal.
Bruttoantal: det spelar ingen roll om den anställde redan tidigare arbetat i organisationen
så länge denne direkt bidrar till ett ökat antal arbetstillfällen inom organisationen. Indikatorn mäter endast den del av ökningen som rimligen kan tillskrivas stödet.
Årsarbetskrafter: Arbeten kan vara heltid, deltid eller säsongsjobb. Säsongs - och deltidsjobb räknas om till motsvarande heltidsarbete. Ett heltidsarbete beräknas utgöra 1 720
timmar/ år, 860 timmar/år utgör 0,5 årsarbetskrafter, 430 timmar/år utgör 0,25 årsarbetskrafter osv.
Varaktighet: Arbeten förväntas vara tillsvidareanställningar, dvs. gälla en rimligt lång tid,
beroende på industriella-/teknologiska faktorer. Säsongsarbeten bör vara återkommande.
Siffror från företag som gått i konkurs registreras som noll då det gäller antal ökade arbetstillfällen. Anställda som arbetar med att genomföra projektet och som inte bedöms vara
kvar när stödet upphör ska inte räknas in i underlaget.

Mätmetod
Indikatorn ska mätas genom undersökningar. Dessa kan med fördel genomföras inom ramen för projektutvärderingen som projektet ansvarar för.
Sysselsättningsökningen ska mätas i det företag som fått stöd genom projektets verksamhet och anges i årsarbetskrafter. Det är i huvudsak en ”före och efter” indikator som fångar
upp den del ökade antal arbetstillfällen som är en direkt följd av projektet. Ni ska fånga upp
ökningen av antalet årsarbetskrafter i företaget i samband med att stödet till företaget
upphör.
Frågor att stämma av med det företag som fått stöd och som ska ange den totala sysselsättningsökningen.
• Har medverkan i projektet bidragit till en ökning av det totala antalet årsarbetskrafter inom företaget? Med årsarbetskrafter menas inte antalet individer som arbetar
inom företaget utan utgör summan av de totala heltids- och deltidsanställningar.
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Om företaget svarar nej på frågan så är utfallet för indikatorn 0. Blir svaret Ja på den frågan
ska ni be företaget beräkna antalet årsarbetskrafter som har tillkommit.
• Medverkan i projektet HAR bidragit till en ökning av antalet årsarbetskrafter inom
företaget. Årsarbetskrafterna bedöms som varaktiga vilket innebär att de är tillsvidareanställningar eller säsongsarbeten som bedöms vara återkommande.
Den ökning av årsarbetskrafter som bedöms ha tillkommit genom stödet är:
_______antal årsarbetskrafter som innehas av kvinnor
_______antal årsarbetskrafter som innehas av män

Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med att ni lämnar in ansökan om
utbetalning. Utfallet rapporteras genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken
"Lägesrapport" i Min ansökan. Samtliga företag som fått stöd under perioden som ansökan
gäller ska ingå i utfallsrapporteringen. I de fall ni inte hunnit samla in information från alla
företag så kan ni välja att rapportera in utfallet i den nästkommande ansökan om utbetalning.
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Antal forskare som arbetar vid anläggningar med förbättrad forskningsinfrastruktur

Mätenhet
Antal årsarbetskrafter som innehas av män respektive kvinnor
Definition
Med denna indikator menas existerande anställningar inom forskningsinfrastruktur
som (1) utför FoU-aktiviteter och som (2) är direkt påverkade av projektet.
Förbättrad forskningsinfrastruktur: Projektet måste förbättra facilitetens eller utrustningens kvalitet; underhåll eller att byta ut utrustning utan att kvaliteten förbättras.
Forskningsinfrastruktur är ett sammanfattande namn för hjälpmedel som underlättar
forskningen inom samtliga vetenskapsområden. Det kan vara till exempel centrala eller
distribuerade forskningsanläggningar eller omfattande datanätverk som används nationellt
eller internationellt av flera forskargrupper.
Årsarbetskrafter: Arbeten kan vara heltid, deltid eller säsongsjobb. Säsongs - och deltidsjobb räknas om till motsvarande heltidsarbete. Ett heltidsarbete beräknas utgöra 1 720
timmar/ år, 860 timmar/år utgör 0,5 årsarbetskrafter, 430 timmar/år utgör 0,25 årsarbetskrafter osv.
Mätmetod
Indikatorn ska mätas genom undersökningar. Dessa kan med fördel genomföras inom ramen för projektutvärderingen som projektet ansvarar för.
Denna indikator ska mätas i samband med att stödet upphör. Det är antalet årsarbetskrafter som innehas av män respektive kvinnor som ska mätas. Anställningarna måste vara
fyllda (vakanta tjänster räknas ej). Stödtjänster för FoU (dvs. jobb som inte direkt handlar
om FoU) räknas inte. Om fler forskare ska anställas vid faciliteten som en konsekvens av
projektet och antalet forskningstjänster ökar, inkluderas dessa. Faciliteterna kan vara privata eller offentliga.
Säsongs - och deltidsjobb räknas om till motsvarande heltidsarbete. Ett heltidsarbete beräknas utgöra 1 720 timmar/ år, 860 timmar/år utgör 0,5 årsarbetskrafter, 430 timmar/år
utgör 0,25 årsarbetskrafter osv.
_______antal årsarbetskrafter som innehas av kvinnor
_______antal årsarbetskrafter som innehas av män
Rapportering
Utfallet för denna indikator ska rapporteras i samband med att ni lämnar in ansökan om
utbetalning. Utfallet rapporteras in genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
Samtliga företag som fått stöd under perioden som ansökan gäller ska ingå i utfallsrapporteringen. I de fall ni inte hunnit samla in information från alla företag så kan ni välja att
rapportera in utfallet i den nästkommande ansökan om utbetalning.
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Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (bidrag)

Mätenhet
Antal svenska kronor
Definition
Ett företag som får bidrag till en investering som motsvaras av en egen motprestation vilket
utgör en privat investering. Detta företag ska också ingå i rapportering på indikatorn antal
företag som får bidrag.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med bidrag avses ett finansiellt stöd som inte ska betalas tillbaka med krav om att projektet, som företaget får stöd till ska slutföras.
Den privata investeringen kvalificeras för statligt stöd och ska inkludera även icke-stödbara
delar av projektet/investeringen.
Mätmetod
De företag som får bidrag genom projektet i syfte att genomföra en investering. Den totala
privata investeringen (egna prestationen) ska värderas och räknas samman. Värdet ska
omfatta värdet av den insats som företaget gör/lägger in tillsammans med det stöd som
erhållits från projektet. Det är det totala projektet/investeringen som ska värderas även om
delar inte är stödbara och omfattas av bidraget. I värdet ska INTE tiden räknas in.
Eftersom det är den totala privata investeringen som ska räknas fram behöver uppföljningen av denna indikator göras hos det företag som får bidrag i samband med att stödet upphör. Är den privata investeringen inte slutförd i samband med att det totala bidraget har
lämnats ut, behöver du som stödmottagare begära att företaget ska lämna uppgifterna i
samband med att investeringen slutförs. I slutredovisningen ska företaget presentera vad
stödet använts till samt hur mycket som investerats med egna medel från företaget. Det är
den del som företaget själv investerat som ska rapporteras in till Tillväxtverket.
Värdet av den totala privata investeringen ska anges i antal svenska kronor.
Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning. Utfallet rapporteras genom
att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Privata investeringar som matchar offentligt stöd till företag (annat än bidrag)

Mätenhet
Antal svenska kronor
Definition
Denna indikator beräknas när ett företag får ekonomiskt stöd genom projektet för att göra
en investering som motsvaras av en egen motprestation. Den egna motprestationen som
företaget gör motsvarar privata investeringar. Den privata investeringen kvalificeras för
statligt stöd och ska inkludera även icke-stödbara delar av projektet/investeringen.
Detta företag ska också rapporteras på indikatorn Antal företag som får ekonomiskt stöd.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med ekonomiskt stöd annat än bidrag avses ett finansiellt stöd som inte är att betrakta
som bidrag, i form av lån, räntestöd, kreditgarantier, riskkapital eller andra typer av finansiella instrument.
Mätmetod
De företag som får bidrag genom projektet i syfte att genomföra en investering. Den totala
privata investeringen (egna prestationen) ska värderas och räknas samman. Värdet ska
omfatta värdet av den insats som företaget gör/lägger in tillsammans med det stöd som
erhållits från projektet. Det är den totala investeringen som ska värderas även om delar
inte är stödbara och omfattas av bidraget. I värdet ska INTE tiden räknas in.
Eftersom det är den totala privata investeringen som ska räknas fram behöver uppföljningen av denna indikator göras hos det företag som får bidrag i samband med att stödet upphör. Är den privata investeringen inte slutförd i samband med att det totala bidraget har
lämnats ut, behöver du som stödmottagare begära att företaget ska lämna uppgifterna i
samband med att investeringen slutförs. I slutredovisningen ska företaget presentera vad
stödet använts till samt hur mycket som investerats med egna medel från företaget. Det är
den del som företaget själv investerat som ska rapporteras in till Tillväxtverket.
Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Privata investeringar som matchar offentligt stöd till innovations- eller FoU-projekt

Mätenhet
Antal svenska kronor
Definition
Denna indikator fångar värdet av den totala investeringen som görs av privata aktörer
inom ett innovations- eller FoU-projekt.
En privat aktör kan både vara ett företag eller en privatperson.
Med privat investering menas den motprestation i form av kapital som den privata aktören gör i projektet. Den privata investeringen kvalificeras för statligt stöd och ska inkludera
även icke-stödbara delar av investeringen. Det innebär att det inte endast är den privata
medfinansieringen i projektet som ska räknas utan också de delar som inte bedömts som
stödbart och därmed bekostas av den privata aktören utanför projektet.
Den privata investeringen ska matchas av offentligt stöd. Med det menas inte alltid att
det sker i form av bidrag eller ekonomiskt stöd till den privata aktören utan kan också vara
annat än ekonomiskt stöd. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd som inte innebär direkt finansiell överföring (rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.) Riskkapital anses
vara finansiellt stöd.
En förutsättning för att denna indikator blir aktuell är att investeringen endast är möjlig
genom det stöd (ekonomiskt eller ej) som företaget får genom projektet.
Mätmetod
Den totala privata investeringen (egna prestationen) ska värderas och räknas samman.
Eftersom det är den totala privata investeringen som ska räknas fram behöver uppföljningen av denna indikator göras hos den privata aktören som får bidrag i samband med att stödet upphör. Är den privata investeringen inte slutförd i samband med att det totala bidraget har lämnats ut, behöver du som stödmottagare begära att den privata aktören ska
lämna uppgifterna i samband med att investeringen slutförs. I slutredovisningen ska den
privata aktören presentera vad stödet använts till samt hur mycket som investerats med
egna medel från företaget. Det är den del som den privata aktören själv investerat som ska
rapporteras in till Tillväxtverket.
Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.

Sida
21(42)

Tillväxtverket

19

Färdigställande av instrument i en multidisciplinär forskningsinfrastruktur

Mätenhet
Antal instrument
Definition
Forskningsinfrastruktur är ett sammanfattande namn för hjälpmedel som underlättar
forskningen inom samtliga vetenskapsområden. Det kan vara till exempel centrala eller
distribuerade forskningsanläggningar eller omfattande datanätverk som används nationellt
eller internationellt av flera forskargrupper.
Multidisciplinär menas att det bygger på flera avgränsade forskningsområden och vetenskaper.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva dessa instrument i de rapporteras
om lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.. Vilka dessa instrument är
lämnar ni uppgift om i er läges- och slutrapport.
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Antal nya digitala tjänster

Mätenhet
Antal digitala tjänster
Definition
Med nya tjänster avses en tjänst som inte tidigare funnits och därmed introduceras för
första gången på marknaden. Det ska finnas en tydlig koppling till projektets verksamhet
och att den nya tjänsten skapats med hjälp av projektet.
Digitala tjänster är en paketerad service eller lösning som erbjuds för att tillgodose ett
behov som utnyttjar IT-lösningar
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva dessa digitala tjänster i de rapporter som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan. Vilka dessa digitala tjänster
är beskriver ni i er läges- och slutrapport.
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Minskning av den årliga förbrukningen av primärenergi i
offentliga byggnader

Mätenhet
Kilowattimmar (kWh)
Definition
Primärenergi: energi som fortfarande är en naturresurs och inte har omvandlats av människan. Till exempel träd, sol, vatten, vind, kol och olja
Offentliga byggnader: byggnader som har en större användbar yta än 250 m2 som utnyttjas av en offentlig myndighet och ofta besöks av allmänheten. Byggnaden ska vara ombyggd
med stöd från strukturfonderna.
Årlig förbrukning: Beräkningar baseras på energicertifikat för byggnader.
Mätmetod
Valideras genom utvärdering.
Följande fråga ska ställas till de aktörer (organisationer/företag/enheter) som deltagit i
projektet. Stödmottagaren sammanställer sedan resultatet och rapporterar det totala utfallet till Tillväxtverket i samband med ansökan om utbetalning.
Enkätfråga
till stödmottagare

Hur mycket har de sammanlagda årliga inköpen av energi (inklusive ev. egenproducerad energi)
minskat i de offentliga byggnader som berörs av era samtliga aktuella projekt som en följd av projekten?
Svar: _____ kWh

Enkätfråga
till
slutanvändare
(projekt)

Hur mycket har de årliga inköpen av energi (inklusive ev. egenproducerad energi) minskat i de
offentliga byggnader som berörs av projektet som en följd av projektet?
Svar: _____ kWh

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.

Sida
24(42)

Tillväxtverket

22

Uppskattad årlig minskning av växthusgaser

Mätenhet
Antal ton koldioxidekvivalenter
Definition
Växthusgaser: Gaser såsom vattenånga och koldioxid vilka är de vanligast och som finns
naturligt i jordens atmosfär. Andra är metan, dikväveoxid, svavelhexaflorid och florföreningar.
Denna indikator beräknas för interventioner som direkt syftar till att öka produktionen av
förnybara energikällor eller att minska energiförbrukningen genom energibesparande åtgärder därmed är dess användning obligatorisk endast när dessa är relevanta.
Mätmetod
Valideras genom utvärdering.
Följande fråga ska ställas till de aktörer (organisationer/företag/enheter/hushåll) som
deltagit i projektet vid projektets slut. Stödmottagaren sammanställer sedan resultatet,
delar den totala summan med antalet år som projektet varit verksamt och rapporterar den
årliga minskningen till Tillväxtverket i samband med ansökan om slututbetalning.
Enkätfrågor
till stödmottagare

Indikatoren beräknas utifrån förändring i de årliga inköpen av energi:
1:a enkäten: Summera projektens använda energi för uppvärmning, transporter och produktionsprocesser under år XXXX per energibärare
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3
Diesel, ____m3
Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%
Följande enkäter: Summera hur mycket den årliga användningen av följande energibärare har
förändrats som resultat av era samtliga aktuella projekt? (minskning anges med minustecken):1
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3
Diesel, ____m3

1 Instruktioner kan kopieras från Rapporteringssystem för energieffektiviseringsstödet – lathund
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Energiarbete%20i%20kommun,%20l%c3%a4n%20och%20region/En
ergieffektiviseringsst%c3%b6d/Dokument%2020120120/Lathund%20Rapporteringssystem%20EES%20v3%200_140117.pdf
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Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%

Enkätfråga till slutanvändare (projekt)

Indikatorn beräknas utifrån förändring i de årliga inköpen av energi:
1:a enkäten: Ange använd energi för uppvärmning, transporter och produktionsprocesser
under år XXXX per energibärare
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3
Diesel, ____m3
Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%
Följande enkäter: Ange hur mycket den årliga användningen av följande energibärare har
förändrats som resultat av projektet? (minskning anges med minustecken): 2
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3
Diesel, ____m3
Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.

2 Instruktioner kan kopieras från Rapporteringssystem för energieffektiviseringsstödet – lathund
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Energiarbete%20i%20kommun,%20l%c3%a4n%20och%20region/En
ergieffektiviseringsst%c3%b6d/Dokument%2020120120/Lathund%20Rapporteringssystem%20EES%20v3%200_140117.pdf
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Användning av förnybar energi hos projektmedverkande
företag och organisationer

Mätenhet
Megawattimmar (MWh)
Definition
Den totala energiförbrukningen som utgörs av förnybar energi hos de företag och organisationer som deltar i projektets verksamhet.
Energiförbrukning utgör den totala förbrukningen av energi hos de deltagande företagen
och organisationerna på årsbasis.
Förnybar energi: Alla energikällor som inte är fossil eller kärnkraft, nämligen vindenergi,
solenergi, aerotermisk energi (luftvärme), geotermisk energi, hydrotermisk energi (vattenvärme) och havsenergi, vattenkraft, biomassa, deponigas, gas från avloppsreningsverk
samt biogas.
Med organisationer menas andra än företag.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Mätmetod
Valideras genom utvärdering.
Följande fråga ska ställas till de företag och organisationer som deltagit i projektet. Stödmottagaren sammanställer sedan resultatet och rapporterar det totala utfallet till Tillväxtverket i samband med ansökan om utbetalning.
Enkätfrågor
till stödmottagare

Indikatorn beräknas utifrån förändring i de årliga inköpen av energi:
1:a enkäten: Summera projektens använda energi för uppvärmning, transporter och produktionsprocesser under år XXXX per energibärare
Olja för uppvärmning, ____m3/år
Naturgas, ____Nm3/år
Biogas, ____Nm3/år
Biobränsle, ____MWh/år
Fjärrvärme, ____MWh/år
El, ____MWh/år
Bioolja, ____MWh/år
Bensin, ____m3/år
Diesel, ____m3/år
Etanol, ____m3/år
RME, ____m3/år
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%
Följande enkäter: Summera hur mycket användningen av följande energibärare har förändrats
som resultat av era samtliga aktuella projekt? (minskning anges med minustecken):3

3

Instruktioner
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kopieras

från

Rapporteringssystem

för

energieffektiviseringsstödet

–

lathund

Olja för uppvärmning, ____m3/år
Naturgas, ____Nm3/år
Biogas, ____Nm3/år
Biobränsle, ____MWh/år
Fjärrvärme, ____MWh/år
El, ____MWh/år
Bioolja, ____MWh/år
Bensin, ____m3/år
Diesel, ____m3/år
Etanol, ____m3/år
RME, ____m3/år
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%
Enkätfråga till slutanvändare (projekt)

Indikatorn beräknas utifrån förändring i de årliga inköpen av energi:
1:a enkäten: Ange använd energi för uppvärmning, transporter och produktionsprocesser
under år XXXX per energibärare
Olja för uppvärmning, ____m3/år
Naturgas, ____Nm3/år
Biogas, ____Nm3/år
Biobränsle, ____MWh/år
Fjärrvärme, ____MWh/år
El, ____MWh/år
Bioolja, ____MWh/år
Bensin, ____m3/år
Diesel, ____m3/år
Etanol, ____m3/år
RME, ____m3/år
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%
Följande enkäter: Ange hur mycket användningen av följande energibärare har förändrats som
resultat av projektet? (minskning anges med minustecken):4
Olja för uppvärmning, ____m3/år
Naturgas, ____Nm3/år
Biogas, ____Nm3/år
Biobränsle, ____MWh/år
Fjärrvärme, ____MWh/år
El, ____MWh/år
Bioolja, ____MWh/år
Bensin, ____m3/år
Diesel, ____m3/år
Etanol, ____m3/år
RME, ____m3/år
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.

http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Energiarbete%20i%20kommun,%20l%c3%a4n%20och%20region/Ene
rgieffektiviseringsst%c3%b6d/Dokument%2020120120/Lathund%20Rapporteringssystem%20EES%20v3%200_140117.pdf
4 Instruktioner kan kopieras från Rapporteringssystem för energieffektiviseringsstödet – lathund
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Energiarbete%20i%20kommun,%20l%c3%a4n%20och%20region/En
ergieffektiviseringsst%c3%b6d/Dokument%2020120120/Lathund%20Rapporteringssystem%20EES%20v3%200_140117.pdf

Sida
28(42)

Tillväxtverket

24

Genomsnittlig minskad energianvändning hos projektmedverkande offentliga organisationer (byggnader)

Mätenhet
Megawattimmar (MWh)
Definition
Med Energianvändning menas den totala förbrukningen av energi på årsbasis.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Med organisationer menas andra än företag.
Mätmetod
Valideras genom utvärdering.
Följande fråga ska ställas till de aktörer (organisationer/företag/enheter) som deltagit i
projektet. Stödmottagaren sammanställer sedan resultatet och rapporterar det totala utfallet till Tillväxtverket i samband med ansökan om utbetalning.
Enkätfråga
till stödmottagare

Hur mycket har de sammanlagda årliga inköpen av energi (inklusive ev. egenproducerad energi)
minskat i de offentliga byggnader som berörs av era samtliga aktuella projekt som en följd av projekten?
Svar: _____ MWh

Enkätfråga
till
slutanvändare
(projekt)

Hur mycket har de årliga inköpen av energi (inklusive ev. egenproducerad energi) minskat i de
offentliga byggnader som berörs av projektet som en följd av projektet?
Svar: _____ MWh

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Minskad energiförbrukning hos projektmedverkande företag och organisationer

Mätenhet
Megawattimmar (MWh)
Definition
Energiförbrukning utgör den totala förbrukningen av energi hos de deltagande företagen
och organisationerna på årsbasis.
Med organisationer menas andra än företag.
Ett företag är en organisation som producerar produkter eller tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
(egenföretagare, partnerskap etc.).
Mätmetod
Valideras genom utvärdering.
Följande fråga ska ställas till de företag och organisationer som deltagit i projektet. Stödmottagaren sammanställer sedan resultatet och rapporterar det totala utfallet till Tillväxtverket i samband med ansökan om utbetalning.
Enkätfrågor
till stödmottagare

Indikatorn beräknas utifrån förändring i de årliga inköpen av energi:
1:a enkäten: Summera projektens använda energi för uppvärmning, transporter och produktionsprocesser under år XXXX per energibärare
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3
Diesel, ____m3
Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%
Följande enkäter: Summera hur mycket användningen av följande energibärare har förändrats
som resultat av era samtliga aktuella projekt? (minskning anges med minustecken):5
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3

5 Instruktioner kan kopieras från Rapporteringssystem för energieffektiviseringsstödet – lathund
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Energiarbete%20i%20kommun,%20l
%c3%a4n%20och%20region/Energieffektiviseringsst%c3%b6d/Dokument%2020120120/Lathund%2
0Rapporteringssystem%20EES%20v3%200_140117.pdf
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Diesel, ____m3
Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%

Enkätfråga till slutanvändare

Indikatorerna 34, 50 och 57 beräknas utifrån förändring i de årliga inköpen a energi:
1:a enkäten: Ange använd energi för uppvärmning, transporter och produktionsprocesser
under år XXXX per energibärare
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3
Diesel, ____m3
Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%
Följande enkäter: Ange hur mycket användningen av följande energibärare har förändrats som
resultat av projektet? (minskning anges med minustecken):6
Olja för uppvärmning, ____m3
Naturgas, ____Nm3
Biogas, ____Nm3
Biobränsle, ____MWh
Fjärrvärme, ____MWh
El, ____MWh
Bioolja, ____MWh
Bensin, ____m3
Diesel, ____m3
Etanol, ____m3
RME, ____m3
Andel förnybar energi i fjärrvärme, ____%
Andel förnybar energi i el, ____%

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.

6 Instruktioner kan kopieras från Rapporteringssystem för energieffektiviseringsstödet – lathund
http://www.energimyndigheten.se/Global/Offentlig%20sektor/Energiarbete%20i%20kommun,%20l%c3%a4n%20och%20region/En
ergieffektiviseringsst%c3%b6d/Dokument%2020120120/Lathund%20Rapporteringssystem%20EES%20v3%200_140117.pdf
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Antal hushåll med förbättrad energiförbrukningsklassificering

Mätenhet
Antal hushåll
Definition
Antal hushåll som förbättrat sin energieffektivitet.
Mätmetod
Valideras genom utvärdering.
Projekten får själva bedöma om energiförbrukningen har förbättrats. Detta till skillnad från
EU:s riktlinjer om indikatorn, som bygger på ett klassificeringssystem enligt Directive
2010/31/EU.
Följande fråga ska besvaras av de hushåll som deltar i eller berörs av projektet. Stödmottagaren sammanställer sedan resultatet och rapporterar det totala utfallet till Tillväxtverket i
samband med ansökan om utbetalning.
Enkätfråga
mottagare

till

stöd-

Hur många hushåll/fastigheter har som en följd av projekten förbättrat sin bostads/fastighets
energieffektivitet?
Svar: ____ st

Enkätfråga till slutanvändare (projekt)

Har hushållet/fastigheten som en följd av projektet förbättrat energieffektiviteten?
Svar: Ja / Nej

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Total längd ombyggda eller uppgraderade järnvägslinjer

Mätenhet
Antal km
Definition
Med ombyggd eller uppgraderade järnvägslinjer menas längden järnväg vars kapacitet
och kvalitet har förbättrats. Detta kan inkludera att bygga om järnvägen till att bli driven
med elektricitet, att utveckla enspårig järnväg till dubbelspårig, att öka den möjliga hastigheten på spåret eller en kombination av dessa alternativ. Dock utesluts installation av signalsystem (inkluderat ERTMS (Europen Rail Traffic Management System) kompatibilitet).
Mätmetod
Denna indikator förväntas mätas och följas upp kontinuerligt under projektets hela projektperiod. När en järnvägssträcka är färdigställd med investeringar genom projektet mäts
den totala längden i antal kilometer.
Rapportering
Längden på den ombyggda eller uppgraderade järnvägslinjen rapporteras in i samband
med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Total längd ombyggda eller uppgraderade järnvägslinjer
varav: TEN-T

Mätenhet
Antal km
Definition
Med ombyggd eller uppgraderade järnvägslinjer menas längden järnväg vars kapacitet
och kvalitet har förbättrats.
För definition av TEN-T se; Regulation (EU) No 1315/2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and Regulation (EU) No 1316/2013
establishing the Connecting Europe Facility på www.eur-lex.europa.eu
Mätmetod
Denna indikator förväntas mätas och följas upp kontinuerligt under projektets hela projektperiod. När en järnvägssträcka är färdigställd med investeringar genom projektet mäts
den totala längden i antal kilometer.
Rapportering
Längden på den ombyggda eller uppgraderade järnvägslinjen rapporteras in i samband
med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Total längd ombyggda eller uppgraderade vägar

Mätenhet
Antal km
Definition
Med ombyggd eller uppgraderad väg menas längd väg där kapaciteten eller kvaliteten av
vägen (inkluderat säkerhetsstandarder) har förbättrats. Om uppgraderingen är så pass
omfattande att den kan räknas som en ny väg, ska den inte räknas in.
Mätmetod
Denna indikator förväntas mätas och följas upp kontinuerligt under projektets hela projektperiod. När en vägsträcka är färdigställd med investeringar genom projektet mäts den
totala längden i antal kilometer.
Rapportering
Längden på den ombyggda eller uppgraderade vägen rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan..
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Total längd ombyggda eller uppgraderade vägar varav:
TEN-T

Mätenhet
Antal km
Definition
Med ombyggd eller uppgraderad väg menas längd väg där kapaciteten eller kvaliteten av
vägen (inkluderat säkerhetsstandarder) har förbättrats. Om uppgraderingen är så pass
omfattande att den kan räknas som en ny väg, ska den inte räknas in.
För definition av TEN-T se; Regulation (EU) No 1315/2013 on Union guidelines for the development of the trans-European transport network and Regulation (EU) No 1316/2013
establishing the Connecting Europe Facility på www.eur-lex.europa.eu
Mätmetod
Denna indikator förväntas mätas och följas upp kontinuerligt under projektets hela projektperiod. När en vägsträcka är färdigställd med investeringar genom projektet mäts den
totala längden i antal kilometer.
Rapportering
Längden på den ombyggda eller uppgraderade vägen rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.

Sida
36(42)

Tillväxtverket

32

Antal projekt som tar fram strategier/ förstudier/analyser/planer med utgångspunkt i fyrstegsprincipen

Mätenhet
Antal projekt
Definition
Fyrstegsprincipen – trafikverkets arbetsstrategi för utveckling av transporter och infrastruktur för transporter. Den består av:
1. Tänk – Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan
påverka behovet av transporter och resor samt valet av transportsätt
2. Optimera – Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen
3. Bygg om – Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer
4. Bygg nytt – Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder
Se vidare: http://www.trafikverket.se/Foretag/Trafikera-och-transportera/Planerapersontransporter/Hallbart-resande/Fyrstegsprincipen/.

Mätmetod
Denna indikator kräver ingen särskild mätmetod utan det viktiga är att projektet följer fyrstegsprincipen för att kunna räknas in.

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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Antal analyser för att hitta metoder för en mer koldioxidsnål användning av person- och godstransportsystemet

Mätenhet
Antal analyser
Definition
Antal analyser som genomförs under projekttiden i syfte att hitta metoder för att minska
koldioxidutsläppen vid användningen av person- och godstransportssystemet.
Koldioxid - Vid förbränning av fossila bränslen som kol, petroleum, naturgas, oljeskiffer,
tjärsand, sopor och vid gasfackling återförs kol som varit utanför kretsloppet väldigt länge.
Såvida inte varje gram av återfört kol binds i ny biomassa, så ökar koldioxidhalten i atmosfären.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva dessa analyser i de rapporter som
lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.
Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
De analyser som ligger till grund för utfallet beskriver ni i er läges- och slutrapport.
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Antal smarta systemlösningar för kollektivtrafiken

Mätenhet
Antal smarta systemlösningar
Definition
Med kollektivtrafik menas innebär passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten, till
skillnad från enskilda former av transport, som till exempel taxi. I allmänhet erläggs biljettavgift för resor, även om det finns exempel på gratis kollektivtrafik, och trafiken kan också
ofta vara subventionerad av skattemedel eller liknande. Exempel på två vanliga kollektiva
färdmedel är tåg och buss.
Med smarta systemlösningar avses exempelvis lösningar som minskar klimatpåverkan
och öka energieffektiviteten i kollektivtrafiken. Det kan också vara helt nya kollektivtrafiklösningar som är särskilt framtagna ur ett landsbygds- och glesbygdsperspektiv. Det kan
också vara informations- och kommunikationsinslösningar som påverkar individens attityd
till hållbart resande. Nya, smarta och samordnade kollektivtrafiklösningar som ökar tillgänglighet och användbarhet.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva de smarta systemlösningarna i de
rapporter som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
De smarta systemlösningar som ligger till grund för denna indikator beskriver ni i er lägesoch slutrapport.
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Antal transportlösningar

Mätenhet
Antal transportlösningar
Definition
Transportlösning är en lösning för hur man transporterar gods på järnväg, väg, båt etc.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp årligen genom att beskriva transportlösningarna i de rapporter som lämnas i samband med ansökan om utbetalning samt ange dess antal.

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
Transportlösningarna beskriver ni i er läges- och slutrapport.
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Mängd ökad volym gods på järnväg

Mätenhet
Antal ton gods
Definition
Ökad volym mäter hur mycket ytterligare ton gods som transporteras på järnväg i den
aktuella regionen och vars ökning kan tillskrivas projektets verksamhet.
Mätmetod
Valideras genom utvärdering
Denna indikator ska presentera en ökning vilket innebär att ett startvärde måste tas fram.
Det antal ton gods som transporteras på den aktuella järnvägen ska mätas i starten av projektet. Detta startvärde ska sedan sättas i relation till kommande mätvärden och ökningen
däremellan räknas i ton gods. Ökningen ska också kunna sättas i relation till det genomförda projektet och vara direkt kopplat till verksamheten
Den ökning som sedan rapporteras in årligen av projektet ska utgöra den ökning som föranleds av projektet.

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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37

Mängd ökning lastat/lossat gods vid terminal

Mätenhet
Antal ton gods
Definition
Ökning av lastat/lossat gods mäter hur mycket ytterligare ton gods som lossas och lastas
vid terminaler i den aktuella regionen och vars ökning kan tillskrivas projektets verksamhet.
Mätmetod
Valideras genom utvärdering
Denna indikator ska presentera en ökning vilket innebär att ett startvärde måste tas fram.
Det antal ton gods som lassats/lossats på den aktuella järnvägen ska mätas i starten av
projektet. Detta startvärde ska sedan sättas i relation till kommande mätvärden och ökningen däremellan räknas i ton gods. Ökningen ska också kunna sättas i relation till det
genomförda projektet och vara direkt kopplat till verksamheten

Rapportering
Utfallet rapporteras in i samband med ansökan om utbetalning genom att fylla i avsnittet
för indikatorer under rubriken "Lägesrapport" i Min ansökan.
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