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Antal totalt,
antal män,
antal kvinnor

Nya permanenta arbetstillfällen i
företaget eller institutionen räknade i
årsarbetskrafter (=1650 tim) och
om inte skulle ha funnits utan
projektets insatser

Bevarade arbetstillfällen De arbetstillfällen som bevarats i
företagen eller institutionen räknade i
årsarbetskrafter (=1650 tim) och som
ett resultat av projektets insatser och
som annars skulle ha förlorats

Antal totalt,
antal män,
antal kvinnor

Tillfälliga arbetstillfällen Nya tillfälliga arbetstillfällen i
företagen, organisationer eller
institutionen som ett resultat av
projektet

Antal totalt,
antal män,
antal kvinnor

Nya arbetstillfällen

Nätverk Interregionala befintliga eller nya
nätverk som får stöd eller bildas
som resultat av stödet , tre eller
flera ingående aktörer

Antal nätverk

MåttenhetInnehållProgramindikatorer Förväntat resultat

5

2

3

Med hjälp av indikatorer kan förväntade resultat mätas. Program- och gränsöverskridande indikatorer gäller för alla projekt.
För respektive åtgärd gäller vissa åtgärdsspecifika indikatorer. Ange förväntat resultat i högra kolumnen.

INDIKATORER

ÅTGÄRD 6.1 Samisk samhällsutveckling

Bilaga till ansökan avseende projektet:
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Engagemang Företag, myndigheter, organisa-
tioner och institutioner som deltar i
eller omfattas av gränssamarbetet

Antal företag, myndigheter
organisationer, institutioner 3

Kompetens Gemensamma utbildnings- och
kompetenshöjande aktiviteter

Antal aktiviteter
8

Samiska språket Aktiviteter som förstärker samiska
språket

Antal aktiviteter
8
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Åtgärdsindikatorer Innehåll Måttenhet

Samarbete inom tradionella
näringar, kombinations-
näringar, nya näringar

Nätverk mellan företag, organisa-
tioner, institutioner som främjar
traditionella näringar, kombinations-
näringar, nya näringar

Antal total*,
manliga nätverk,
kvinnliga nätverk

Företagsengagemang Företag eller personer som har
dragit nytta av samarbetsnätverk

Antal företag,
antal personer

Förväntat resultat

IT-teknik, media Aktiviteter som bidrar till ökade
möjligheter att nyttja IT, media eller
ökade kunskaper om IT och media

Antal aktiviteter
8

Samiska kulturaktiviteter Aktiviteter som syftar till att utveckla
den samiska kulturen

Antal aktiviterer

Samiska kulturaktiviteter Antal personer som deltagit i
kulturaktiviteter

Antal

* om mixade nätverk, ange bara totala antalet.

Övriga egna indikatorer Innehåll Måttenhet Förväntat resultat
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