Anvisning till slutrapport för
projektstöd och Leader inom
landsbygdsprogrammet

www.jordbruksverket.se

Så här fyller du i blanketten
Ange det projektnamn som du har
angivit i projektplanen och som även anges i
ditt beslut.

Journalnumret hittar du längst upp
till höger i ditt beslut.

A. Uppgifter om stödmottagaren
Namn och adress

Journalnummer

Projektnamn

B. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

Telefonnummer
Mobiltelefonnummer
Faxnummer

Tänk på att kontaktpersonerna
måste godkänna att deras
uppgifter publiceras (se bilaga 1)

E-postadress

C. Sammanfattning av projektet
C1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

Var genomfördes projektet?

Här ska du kort och konkret beskriva projektet (ca 20 rader).
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•

Vad är bakgrunden till projektidén?

•

Vad planerade ni att genomföra?

•

Vad genomförde ni i projektet?

•

Vad blev det för resultat?

•

Vilka positiva effekter har projektet haft?

•

Vilka erfarenheter av projektet kan vara
till nytta för andra?

D. Målgruppen – Vem riktade sig projektet till?
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

E. Genomförandet av projektet
E1. Varför ville ni genomföra projektet?

Konstaterade ni behov,
möjligheter eller problem som
motiverade projektet?

E2. Vilka har varit med och genomfört projektet?
(ange inga namn på personer)
Kön

Antal

Beskriv deras roll i projektet?

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken

Män

Vilka ansvarsområden
har de aktiva i projektet
haft?   
Kvinnor

E3. Hur har ni förankrat projektet?

Hur lyckades ni få
uppmärksamhet och
gensvar för projektets
idéer?  
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E4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller

Ange
vilka kontakter
och samarbetspartners
projektet har haft.
Ja

Nej

myndigheter under projektet?
Om ”Ja”, vilka
..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?

Ja

Nej

Om ”Ja”, med vilka
..................................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................

E5. Vad har ni genomfört i projektet?
Här
ska du beskriva vad
projektet fick stöd för att
genomföra. Vad har ni gjort
för att nå målen?   

E6. Har något gått bättre än planerat?
Beskriv
de oväntade
positiva effekterna som
projektet har lett till.

E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under
projektets gång?
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F. Projektets mål och resultat
F1. Vilka resultat skapade projektet?
Vad
har ert projekt
lett till? Vilka effekter
har ni kunnat se?

F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
Mål

Resultat

Är målet
uppfyllt?
(Ja/Nej)

Om målet är bara delvis uppfyllt, ange orsaken

F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande
prioriteringar?
Ja/nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Funktionshindrade
Hållbar utveckling
Integration
Kompetenshöjning
Jämställdhet
Kvinnor
Miljö
Ungdomar
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Fyll i tabellen även om resultatet
är noll

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Mätbara resultat

Resultat direkt
efter projekt

Kommentera och
beskriv

Antal nya företag
Antal nya produkter
Antal nya tjänster
Antal nya tekniker
Antal nya nätverk och mötesplatser
Antal bevarande arbetstillfällen

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal nya arbetstillfällen

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal deltagare i utbildningar

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Totalt antal nya övernattningar per år
Antal nya övernattningar för besökare
från andra kommuner eller länder
per år
Totalt antal nya dagsbesökare per år
Antal nya dagsbesökare från andra
kommuner eller länder per år

Detta
fyller du i om ditt
projekt har bidragit till
utveckling av turism.
Observera!
Du ska räkna besökare bara en gång!
Exempel: Du har en ökning av
dagsbesökare med 500 personer. Om 100
av dessa stannar för övernattning ska de
ingå i ”antalet nya övernattningar”
och räknas bort från gruppen
”dagsbesökare”.

Dagsbesökare: besökare som inte övernattar på platsen
för besöket. De kan delas upp på dagsbesökare som är
turister och de som är lokalbefolkning (besökare som
vistas i sin vanliga omgivning).
Övernattningar: Antal nätter som turister övernattar
på platsen för besöket. Övernattningarna kan göras på
kommersiella boendeformer (hotell, pensionat, stugby,
vandrarhem, camping, etc.) eller på icke-kommersiella
boendeformer (fri camping, släkt och vänner etc.). Antal
övernattningar är lika med antalet turister x antalet
nätter de övernattar.
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G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål
för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
Observera att detta gäller endast
projekt inom Leader
Mätbara resultat

Resultat direkt efter projekt

Kommentar

Här
ska du ange resultat
för de särskilda mål för ditt
leaderområde som inte finns
med i tabellen ovan. Kontakta
ditt leaderområde för mer
information.

H. Hur har ni spridit projektets resultat

• Hur har ni spridit resultatet av projektet?
• Vilka aktörer kan vara intresserade av att
ta del av resultatet?
• Hur kan resultatet av projektet vara
till nytta för andra som arbetar med
landsbygdsutveckling?

I. Slutsatser från projektet och
rekommendationer till andra
•
•
•
•

Vilka slutsatser kan du dra från projektet?
Vad har varit svårt, oförutsett, intressant eller nytt?
Vilka mervärden har projektet tillfört?
Vilka rekommendationer kan du ge till andra som
vill genomföra ett liknande projekt?
• Kunde du ha genomfört projektet utan stöd?

J. Hur fortsätter verksamheten efter projektets 		
slut? Hur kommer ni att använda det resultat 		
som projektet skapat?
• Vad har hänt efter projekttidens slut?
• Hur blir fortsättningen?
• Hur kommer det som projektet
skapat att användas?
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K. Bilagor
• Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel, broschyrer, filmen, bilder
eller annat material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt
• Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
• Bilaga 2. Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband
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Bilaga 1
Bilaga till blanketten "Projektstöd slutrapport", LSB12:13

GODKÄNNANDE
- publicering av personuppgifter

Godkännandet skickar du i original tillsammans
med ansökan om slututbetalning.
Du ska fylla i godkännandet oavsett om du
finns med som kontaktperson i ansökan om stöd
eller i ansökan om utbetalning.

• Jag samtycker enligt 10 § personuppgiftslagen (1998:204) att personuppgifter publiceras i
Jordbruksverkets projektdatabas där slutrapporten görs tillgänglig för andra som arbetar med
landsbygdsutveckling och för allmänheten.
• Jag samtycker enligt 10 § personuppgiftslagen till att PTS (Post- och telestyrelsen) får behandla
mina personuppgifter för statistiska ändamål såsom kartläggning och redovisning av insatser på
bredbandsområdet.

Kontaktpersoner i slutrapporten

Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Roll i projektet

E-postadress

SJV LSB 12:14 2012-03

Datum

Underskrift

Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

Roll i projektet

E-postadress

Datum

Underskrift

Bilaga nr 1

Bilaga 2

SLUTREDOVISNING för
- Anläggning, utbyggnad eller
uppgradering av bredband

Observera! Detta avsnitt ska fyllas i av dig som slutredovisar ett projekt för att anlägga,
bygga ut eller uppgradera bredband

Ange antal hushåll och antal företag som har fått tillgång till bredband genom projektet.
Befolkning, personer........................................st.
Företag .............................................................st.
Anslutningar.....................................................st.
Antal km anlagt bredband................................km

Har ni arbetat ideellt?

Ja

Nej

Antal timmar
Ideellt arbete

Om ditt projekt har medfinansierats
från Post- och telestyrelsen (PTS)

Om
ditt projekt har
medfinansierats från PTS intygar du
här att du har följt PTS villkor.

Jag försäkrar att projektet under projektets utförande har följt PTS villkor
• öppenhet och icke-diskriminerande behandling i enlighet med bilaga 1a i Riktlinjer
för ansökan om medfinansiering hos PTS
• robust och driftsäker IT-infrastruktur i enlighet med bilaga 2 i Riktlinjer för ansökan
om medfinansiering hos PTS
Stödmyndigheten kan komma att kontrollera att projektet har följt PTS villkoren.

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande
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