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Bakgrund
Indikatorer används som en del i att följa upp och utvärdera de insatser som finansieras genom
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak. 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 Interreg Öresund-KattegatSkagerrak.

Syfte
Vägledningen är i första hand till för att du som stödmottagare ska veta vad som förväntas av dig
när det gäller att välja, 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 välja, mäta och rapportera indikatorer
Varje projekt ska välja minst en indikator som är relevant för att mäta projektets insatser. Det
räcker att man väljer en indikator per projekt men om flera indikatorer är relevanta för projektet,
avgör projektet själv om man vill rapportera på fler. I vissa fall förutsätter användningen av en viss
indikator att man även rapporterar på en annan indikator. Detta finns i så fall angivet under
beskrivningen av respektive indikator. För varje indikator finns en definition med beskrivning av vad
indikatorn ska mäta. Det finns också mätmetod som ger information om hur mätvärdet ska räknas
ut, samlas in och rapporteras till Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks sekretariat.
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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Innovation
1.1

Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/
internationellt, samverkar med näringslivet och arbetar
inom ÖKS styrkeområden

 Antal nya forskare i stödmottagande enheter/organisationer
Mätenhet
Antal årsarbetskrafter
Definition
Anställningen ska ha varit en direkt följd av projektet.
Anställning av nya forskare räknas enbart i stödmottagande enheter/organisationer.
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 av permanent karaktär dvs. gälla en rimligt lång tid beroende
på exempelvis branschförutsättningar. Säsongsarbeten bör vara återkommande.
Mätmetod
Alla nya forskare som finansieras av projektet räknas så länge antalet anställda i stödmottagande
enheter/organisationer totalt ökar. Tjänsten måste vara tillsatt för att räknas.
Indikatorn ska mätas genom att projektet genomför undersökningar hos stödmottagande
enheter/organisationer. Det är antalet årsarbetskrafter 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 1720 timmar/år, 860 timmar/år utgör 0,5 årsarbetskrafter, 430 timmar/år utgör 0,25
årsarbetskrafter osv.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antalet nya forskare i stödmottagande enheter/organisationer 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. Samtliga företag/organisationer som fått
stöd under perioden som ansökan gäller ska ingå i rapporteringen. Slutredovisning av det totala
antalet nya forskare i stödmottagande enheter/organisationer sker i samband med slutrapporten.
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 Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande,
transnationella och interregionala forskningsprojekt
Mätenhet
Antal forskningsinstitutioner
Definition
Forskningsinstitut ska tolkas som forskningsinstitutioner. Forskningsinstitution är en organisation
som bedriver FoU som en huvudaktivitet exempelvis forskningsinstitut, universitet, högskolor,
sjukhus, privata företag.
Forskningsprojektet kan vara nytt eller existera sedan tidigare.
Mätmetod
Räkna de forskningsinstitutioner som deltar i genomförandet av projektet. En forskningsinstitution
räknas en gång oavsett hur många olika institutioner/avdelningar som deltar från samma
universitet/högskola i projektet.
I samband med att en forskningsinstitution deltar i projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter
om organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall
organisationen väljer att delta i projektet.

Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande
transnationella och interregionala forskningsprojekt 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. Vilka forskningsinstitutionerna är beskriver ni i er läges- och slutrapport. Slutredovisning
av det totala antalet forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, transnationella och
interregionala forskningsprojekt sker i samband med slutrapporten.
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1.2

Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet
inom ÖKS-området

 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.
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges
inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är dels bidrag och dels annat än ekonomiskt stöd.
Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners med krav på att projektet som företaget får
stöd till ska slutföras. Bidraget betalas inte tillbaka. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd
som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och inte innebär direkt finansiell överföring
(rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.)
Ett företag som får stöd kan också ingå i en av övriga indikatorer som mäter företags deltagande.
Företag som får stöd för att introducera för marknaden nya produkter eller för företaget nya
produkter ska även räknas med här.
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.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.
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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.
Slutredovisning av det totala antalet företag som fått stöd sker i samband med slutrapporten.
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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.
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges
inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är dels bidrag och dels annat än ekonomiskt stöd.
Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners med krav på att projektet som företaget får
stöd till ska slutföras. Bidraget betalas inte tillbaka. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd
som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och inte innebär direkt finansiell överföring
(rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.)
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 programmets sekretariat.
Mätmetod
Ett företag som fått stöd för att introducera en produkt som är ny för marknaden men utan att
lyckas ska fortfarande räknas in i indikatorn. Om en produkt är ny både för marknaden och för
företaget, skall företaget 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. 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.
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.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal företag som fått stöd för att introducera för marknaden nya
produkter 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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.

7

Slutredovisning av antal företag som fått stöd för att introducera för marknaden nya produkter sker i
samband med slutrapporten.

 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.
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges
inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är dels bidrag och dels annat än ekonomiskt stöd.
Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners med krav på att projektet som företaget får
stöd till ska slutföras. Bidraget betalas inte tillbaka. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd
som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och inte innebär direkt finansiell överföring
(rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.)
En produkt är ny för företaget om företaget inte tidigare har producerat en produkt med samma
funktionalitet eller om produktionsteknologin är fundamentalt annorlunda från det sätt tidigare
produkter har producerats på. Detta inkluderar processinnovationer så länge de bidrar till
utveckling av produkten. En produkt kan vara 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 en produkt som är ny för marknaden men utan att
lyckas ska fortfarande räknas in i indikatorn. Om en produkt är ny både för marknaden och för
företaget, skall företaget 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.
Ett företag som räknas in i denna indikator ska också registreras på indikatorn Antal företag som
får stöd.
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.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal företag som fått stöd för att introducera för företaget nya
produkter 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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.
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Slutredovisning av antal företag som fått stöd för att introducera för företaget nya produkter sker i
samband med slutrapporten.

 Antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella
och interregionala forskningsprojekt
Mätenhet
Antal företag
Definition
Antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella och interregionala forskningsprojekt.
Minst ett företag och en forskningsinstitution ska delta i projektet för att det ska definieras som ett
forskningsprojekt. Forskningsprojektet kan vara nytt eller existera sedan tidigare.
Ett företag är en organisation som producerar produkter och tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov med syfte att göra vinst. Den juridiska formen på företaget kan variera
Forskningsinstitution är en organisation som har FoU som en huvudaktivitet.
Mätmetod
Räkna de företag som deltar i projektet och samarbetar med forskningsinstitutioner under hela
projektets levnadstid. Företagets hemvist/ursprung (innanför eller utanför EU) har ingen betydelse.
I de fall där ett företag är projektpartner och andra företag fungerar som underleverantörer men
fortfarande interagerar med forskningsinstitutionen, ska alla företag räknas.
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.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella och
interregionala forskningsprojekt 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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.
Slutredovisning av antal företag som deltar i gränsöverskridande, transnationella och interregionala
forskningsprojekt sker i samband med slutrapporten.
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 Antal organisationer som deltar i gränsöverskridande
innovationsinriktade aktiviteter
Mätenhet
Antal organisationer
Definition
Organisation avser här både företag och andra organisationer.
Innovationsinriktade aktiviteter definieras som något originellt och principiellt nytt av betydelse, som
vinner insteg i samhället.

Mätmetod
Räkna in samtliga organisationer som aktivt deltar i projektet. De behöver inte vara finansierande
partners men de ska delta över tid. Räkna inte de organisationer som exempelvis endast är med
på ett seminarium som anordnas i projektets regi. En organisation räknas bara en gång oavsett hur
många gränsöverskridande innovationsinriktade aktiviteter man deltar i.
I samband med att en organisation får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter
om organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall
organisationen väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.

Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antalet organisationer som deltar i gränsöverskridande
innovationsinriktade aktiviteter 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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.
Slutredovisning av det totala antalet organisationer som deltar i gränsöverskridande
innovationsinriktade aktiviteter sker i samband med slutrapporten.
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Grön ekonomi
2.1 Ökat antal samarbeten för utveckling av ny teknik, nya
styrinstrument och metoder för att främja ökad produktion av
förnybar energi
 Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande,
transnationella och interregionala forskningsprojekt
Mätenhet
Antal forskningsinstitutioner
Definition
Forskningsinstitut ska i det här fallet tolkas som forskningsinstitutioner. Forskningsinstitution är en
organisation som bedriver FoU som en huvudaktivitet exempelvis forskningsinstitut, universitet,
högskolor, sjukhus, privata företag.
Forskningsprojektet kan vara nytt eller existera sedan tidigare.
Mätmetod
Räkna de forskningsinstitutioner som deltar i genomförandet av projektet. En forskningsinstitution
räknas en gång oavsett hur många olika institutioner/avdelningar som deltar från samma
universitet/högskola i projektet.
I samband med att en forskningsinstitution deltar i projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter
om organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall
organisationen väljer att delta i projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande
transnationella och interregionala forskningsprojekt 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. Vilka forskningsinstitutionerna är beskriver ni i er läges- och slutrapport. Slutredovisning
av det totala antalet forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, transnationella och
interregionala forskningsprojekt sker i samband med slutrapporten.

 Antal samarbeten, verktyg, piloter och tester
Mätenhet
Antal
Definition
Som samarbete räknas formaliserade samarbeten mellan aktörer med rätt mandat och kompetens
som leder till att det särskilda målet uppnås.
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Piloter, verktyg och tester ska ha en tydlig inriktning på ökad produktion av förnybar energi.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att antalet anges.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antalet samarbeten, verktyg, piloter och tester 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. Samarbeten, verktyg, piloter och tester ska beskrivas i er
läges- och slutrapport. Samarbeten ska vara formaliserade och kunna styrkas. Slutredovisning av
det totala antalet samarbeten, verktyg, piloter och tester sker i samband med slutrapporten.
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2.2 Öka andelen användning av förnybar energi (i förhållande till
total energianvändning)
 Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande,
transnationella och interregionala forskningsprojekt
Mätenhet
Antal forskningsinstitutioner
Definition
Forskningsinstitut ska i det här fallet tolkas som forskningsinstitutioner. Forskningsinstitution är en
organisation som bedriver FoU som en huvudaktivitet exempelvis forskningsinstitut, universitet,
högskolor, sjukhus, privata företag.
Forskningsprojektet kan vara nytt eller existera sedan tidigare.
Mätmetod
Räkna de forskningsinstitutioner som deltar i genomförandet av projektet. En forskningsinstitution
räknas en gång oavsett hur många olika institutioner/avdelningar som deltar från samma
universitet/högskola i projektet.
I samband med att en forskningsinstitution deltar i projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter
om organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall
organisationen väljer att delta i projektet.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande
transnationella och interregionala forskningsprojekt 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. Vilka forskningsinstitutionerna är beskriver ni i er läges- och slutrapport. Slutredovisning
av det totala antalet forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, transnationella och
interregionala forskningsprojekt sker i samband med slutrapporten.

 Antal samarbeten, verktyg, piloter och tester
Mätenhet
Antal
Definition
Som samarbete räknas formaliserade samarbeten mellan aktörer med rätt mandat och kompetens
som leder till att det särskilda målet uppnås.
Piloter, verktyg och tester ska ha en tydlig inriktning på ökad användning av förnybar energi.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att antalet anges.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antalet samarbeten, verktyg, piloter och tester i samband med att
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ni lämnar en ansökan om utbetalning. Detta görs genom att fylla i avsnittet för indikatorer under
rubriken ”Lägesrapport” i Min ansökan. Samarbeten, verktyg, piloter och tester ska beskrivas i er
läges- och slutrapport. Samarbeten ska vara formaliserade och kunna styrkas. Slutredovisning av
det totala antalet samarbeten, verktyg, piloter och tester sker i samband med slutrapporten.
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2.3 Minskad energiförbrukning i offentlig sektor
 Energiförbrukning i offentlig verksamhet
Mätenhet
Antal kilowattimmar (kWh)

Definition
Med energiförbrukning menas den totala förbrukningen av energi på årsbasis i de organisationer
som genomför energieffektiviserande insatser i projektet.
Mätmetod
De organisationer som genomför energieffektiviserande insatser inom ramarna för projektet ska
göra en för- och eftermätning för att få svar på hur stor effekt åtgärderna haft på organisationens
energikonsumtion.

Rapportering
Ni förväntas vid ansökan ange en målsättning i procent för den minskade energiförbrukningen i de
organisationer som genomför energieffektiviserande insatser i projektet. Baseline
(startvärde/nollpunkt) för de deltagande organisationernas energiförbrukning ska lämnas i
indikatorns kommentarsfält i Min Ansökan.
Slutredovisning av den totala energiförbrukningen sker i samband med slutrapporten. Däremellan
ska utvecklingen beskrivas i lägesrapporten i samband med att ni lämnar en ansökan om
utbetalning. Energiförbrukningen ska inte rapporteras i siffror annat än vid slutrapporten.

 Antal kompetenshöjande åtgärder för minskning av
energikonsumtion i offentlig infrastruktur
Mätenhet
Antal åtgärder
Definition
Kompetenshöjande åtgärder i ett projekt som görs för att minska energiförbrukningen i offentlig
infrastruktur. Det kan vara att testa och implementera ny innovativ teknik, sprida kunskap inom
regionen kring framgångsrika metoder etc.
Om åtgärden består av exempelvis ett utbildningspaket med flera utbildningstillfällen, ska hela
utbildningspaketet räknas som en och samma åtgärd.
Mätmetod
Räkna de åtgärder i ett projekt som görs för att minska energiförbrukningen i offentlig infrastruktur.
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal kompetenshöjande åtgärder.
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Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antalet kompetenshöjande åtgärder för minskning av
energikonsumtion i offentlig infrastruktur 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.
De kompetenshöjande åtgärderna ska beskrivas i er läges- och slutrapport. Slutredovisning av det
totala antalet kompetenshöjande åtgärder för minskning av energikonsumtion i offentlig
infrastruktur sker i samband med slutrapporten.

 Antal deltagande organisationer i kompetenshöjande åtgärder
Mätenhet
Antal organisationer
Definition
Organisation avser här både företag och andra organisationer.
Kompetenshöjande åtgärder i ett projekt som görs för att minska energiförbrukningen i offentlig
verksamhet. Det kan vara att testa och implementera ny innovativ teknik, sprida kunskap inom
regionen kring framgångsrika metoder etc.
Mätmetod
Räkna in samtliga organisationer som aktivt deltar i kompetenshöjande åtgärder i regi av projektet.
Räkna även in de organisationer som endast deltar vid enstaka tillfällen. De behöver inte vara
finansierande partners. Varje organisation räknas en gång oavsett vid hur många tillfällen man
deltar.
I samband med att en organisation får stöd genom projektets verksamhet ska ni hämta in uppgifter
om organisationsnummer. Ni informerar om att detta är en obligatorisk uppgift att lämna i det fall
organisationen väljer att ta emot det stöd som erbjuds genom projektet.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagande organisationer i kompetenshöjande åtgärder 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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.
Slutredovisning av det totala antalet deltagande organisationer i kompetenshöjande åtgärder sker i
samband med slutrapporten.
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Transport
3.1 Förbättra tillgängligheten till och genom ÖKS-regionen
 Antal samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier
Mätenhet
Antal
Definition
Samarbeten och nätverk bör vara formaliserade avtal mellan aktörer med rätt mandat och
kompetens med relevant innehåll som kan medverka till att målet Förbättra tillgängligheten till och
genom ÖKS-regionen uppnås.
Planer och strategier bör vara formaliserade dokument som tas fram av relevanta aktörer som på
ett tydligt sätt bidrar till projektets målsättning.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier 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. Samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier ska
beskrivas i er läges- och slutrapport och ska kunna styrkas. Slutredovisning av det totala antalet
samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier sker i samband med slutrapporten.
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3.2 Minska transporttiden med miljövänliga transportformer för
personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T
 Antal samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier
Mätenhet
Antal
Definition
Samarbeten och nätverk bör vara formaliserade avtal mellan aktörer med rätt mandat och
kompetens med relevant innehåll som kan medverka till att målet Minska transporttiden med
miljövänliga transportformer för personer och gods till närmaste knutpunkt i TEN-T uppnås.
Planer och strategier bör vara formaliserade dokument som tas fram av relevanta aktörer som på
ett tydligt sätt bidrar till projektets målsättning.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier 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. Samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier ska
beskrivas i er läges- och slutrapport och ska kunna styrkas. Slutredovisning av det totala antalet
samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier sker i samband med slutrapporten.
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3.3 Öka det miljövänliga transportarbetet i utvalda korridorer,
inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter
 Antal samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier
Mätenhet
Antal
Definition
Samarbeten och nätverk bör vara formaliserade avtal mellan aktörer med rätt mandat och
kompetens med relevant innehåll som kan medverka till att målet Öka det miljövänliga
transportarbetet i utvalda korridorer, inklusive i kärnnätverket TEN-T samt i och omkring tätorter
uppnås.
Planer och strategier bör vara formaliserade dokument som tas fram av relevanta aktörer som på
ett tydligt sätt bidrar till projektets målsättning.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier 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. Samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier ska
beskrivas i er läges- och slutrapport och ska kunna styrkas. Slutredovisning av det totala antalet
samarbeten, nätverk, avtal, planer och strategier sker i samband med slutrapporten.
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Sysselsättning
4.1 Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag och
nystartade företag
 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.
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges
inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är dels bidrag och dels annat än ekonomiskt stöd.
Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners med krav på att projektet som företaget får
stöd till ska slutföras. Bidraget betalas inte tillbaka. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd
som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och inte innebär direkt finansiell överföring
(rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.)
Ett företag som får stöd kan också ingå i en av övriga indikatorer som mäter företags deltagande.
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.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.
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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.
Slutredovisning av det totala antalet företag som fått stöd sker i samband med slutrapporten.
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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.
Med stöd menas bidrag, ekonomiskt stöd och annat än ekonomiskt stöd. Den typ av stöd som ges
inom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak är dels bidrag och dels annat än ekonomiskt stöd.
Bidrag är ett finansiellt stöd som ges till projektpartners med krav på att projektet som företaget får
stöd till ska slutföras. Bidraget betalas inte tillbaka. Med annat än ekonomiskt stöd avses stöd
som ges till målgruppen genom projektets aktiviteter och inte innebär direkt finansiell överföring
(rådgivning, konsultation, inkubatorer etc.)
Mätmetod
Ett nytt företag som får stöd ska också rapporteras in på indikatorn ”Antal företag som får stöd”
Ett företag räknas endast en gång oavsett hur många olika typer eller tillfällen för stöd det får.
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.
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte lämna organisationsnummer utan istället företagets namn, land och adress.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal nya 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.
OBSERVERA:
Enskilda näringsidkare/enkeltmandsvirksomheder i Sverige och Danmark som använder person/CPR-nummer ska inte registreras med sina nummer i Min ansökan. Ange istället företagets namn,
land och adress samt vilken indikator det gäller i det anvisade fältet i Lägesrapportsmallen.
Slutredovisning av antal nya företag som fått stöd sker i samband med slutrapporten.

 Sysselsättningsökning hos företag som får stöd
Mätenhet
Antal årsarbetskrafter (heltidstjänster)
Definition
Med sysselsättningsökning menas antal årsarbetskrafter som har tillkommit i företaget.
Årsarbetskrafterna ska vara en direkt följd av projektet.
Sysselsättningsökningen omfattar företag som får stöd och som även registrerats in på indikator
Antal företag som får stöd.

21

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 av permanent karaktär dvs. gälla en rimligt lång tid beroende
på exempelvis branschförutsättningar. 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 att projektet genomför undersökningar bland de deltagande företagen.
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. Använd ett snitt av
antalet anställda, under ett halvår eller ett år, istället för att rapportera antalet anställda på vissa
datum.
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?
 Om företaget svarar ja: Be företaget beräkna hur många årsarbetskrafter som har
tillkommit.
(Med årsarbetskrafter menas inte antalet individer som arbetar inom företaget utan
summan av de totala heltids- och deltidsanställningarna. Årsarbetskrafterna ska bedömas
som varaktiga och säsongsarbeten ska vara återkommande.)
 Om företaget svarar nej: Utfallet för indikatorn blir 0 (noll)

Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om sysselsättningsökningen i företag som har 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. De företag vars stöd har avslutats under perioden
som ansökan gäller ska ingå i rapporteringen. 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.
Slutredovisning av sysselsättningsökningen i företag som har fått stöd sker i samband med
slutrapporten.

 Antal samarbeten, planer och nätverk
Mätenhet
Antal
Definition
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Samarbeten och nätverk bör vara formaliserade avtal mellan aktörer med rätt mandat och
kompetens med relevant innehåll som kan medverka till att målet Främja ökad sysselsättning i
egenföretag, mikroföretag och nystartade företag uppnås.
Planer bör vara formaliserade dokument som tas fram av relevanta aktörer som på ett tydligt sätt
bidrar till projektets målsättning.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal samarbeten, planer och nätverk 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. Samarbeten, planer och nätverk ska beskrivas i er läges- och
slutrapport och ska kunna styrkas. Slutredovisning av det totala antalet samarbeten, planer och
nätverk sker i samband med slutrapporten.

 Antal deltagande företag
Mätenhet
Antal företag
Definition
Ett företag är en organisation som producerar produkter och tjänster för att tillfredsställa
marknadens behov. Den juridiska formen på företaget kan variera.
Deltagandet kan vara ett enstaka tillfälle exempelvis vid ett seminarium eller en konferens.
Mätmetod
Räkna in samtliga företag som deltar i aktiviteter i regi av projektet. Räkna även in de företag som
endast deltar vid enstaka tillfällen. De behöver inte vara finansierande partners. Ett företag ska
bara räknas en gång oavsett hur många aktiviteter man deltar i.

Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antalet deltagande företag 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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4.2 Öka antalet gränsarbetspendlare
 Antal deltagare i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ
Mätenhet
Antal personer
Definition
Antalet deltagare i de projektaktiviteter som syftar till att öka den gränsöverskridande rörligheten.
Även om personer deltar i flera aktiviteter/projekt ska de endast räknas en gång.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal deltagare.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal deltagare i gränsöverskridande rörlighetsinitiativ 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. De gränsöverskridande rörlighetsinitiativen ska
beskrivas i er läges- och slutrapport. Slutredovisning av det totala antalet deltagare i
gränsöverskridande rörlighetsinitiativ sker i samband med slutrapporten.

 Antal samarbeten, planer och nätverk
Mätenhet
Antal
Definition
Samarbeten och nätverk bör vara formaliserade avtal mellan aktörer med rätt mandat och
kompetens med relevant innehåll som kan medverka till att målet Öka antalet gränsarbetspendlare
uppnås.
Planer bör vara formaliserade dokument som tas fram av relevanta aktörer som på ett tydligt sätt
bidrar till projektets målsättning.
Mätmetod
Indikatorn mäts och följs upp genom att ange antal.
Rapportering
Ni förväntas lämna uppgifter om antal samarbeten, planer och nätverk 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. Samarbeten, planer och nätverk ska beskrivas i er läges- och
slutrapport och ska kunna styrkas. Slutredovisning av det totala antalet samarbeten, planer och
nätverk sker i samband med slutrapporten.
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