
 

 
Slutrapport regional projektverksamhet 

 
 
 
 

Projektnamn ÄrendeID  

Projektägare Redovisningsperiod Delrapport nr 

   
Projektledning och projektorganisation 
Beskriv hur projektet har varit organiserat under projektgenomförandet 

 
 
 
 
 
 
 

 
Genomförda aktiviteter under projektet 
Beskriv hur projektets aktiviteter har genomförts och hur projektet har följt projektbudgeten. Beskriv hur projektets  
målgrupp deltagit i projektet. 

 

 
Måluppfyllelse, resultat och resultat-spridning 
Beskriv hur projektet uppnått syfte och mål samt eventuella avvikelser från indikatorer. Beskriv även hur projektets resultat spridits till en bredare 
målgrupp. 
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Beskriv hur projektet arbetat för att bidra till en hållbar utveckling 
Beskrivningen bör utgå de horisontella kriterierna och i förekommande fall målen i Agenda 2030 

Övriga upplysningar och erfarenheter 

Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter är korrekta 
Ort och datum Underskrift Namnförtydligande 

Allmänna indikatorer Antal Eventuell kommentar/fördelning 
Aktiviteter som direkt syftar till att främja mångfald 

Aktiviteter som direkt syftar till att främja jämställdhet 
Aktiviteter som direkt syftar till att främja 
miljö/klimat/energi 
Aktiviteter som riktar sig till unga (18-30 år) 
Antal miljökvaliteters mål som projektet bidrar till att 
uppfylla 
Antal aktiviteter som bidrar till att minska 
växthusgasutsläpp (CO2-ekv) 
Nya arbetstillfällen (kvinnor/män) 
Innovation och företagande Antal Eventuell kommentar/fördelning 
Antal företag som får stöd (ekonomisk eller i annan 
form) (kvinnor, män delat ägande) 
Privat finansiering som matchar offentligt stöd till 
projekt (kr) 
Antal kommersiella produkter eller tjänster som följd 
av projektet 
Nya företag (kvinnor/män/delat ägande 
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Attraktiva miljöer och tillgänglighet Antal Eventuell kommentar/fördelning 

Antal deltagande organisationer i projekt som syftar 
till att öka tillgängligheten genom transportsystemet 
Antal deltagande organisationer i projekt som främjar 
planering av hållbara städer och samhällen 
Antal deltagande organisationer som deltar i projekt 
som främjar utvecklingen av kultur och fritid 
Kompetensförsörjning Antal Eventuell kommentar/fördelning 

Antal individer som deltar i kompetenshöjande 
aktiviteter 
Internationellt samarbete Antal Eventuell kommentar/fördelning 

Antal organisationer som deltagit i projekt som inlett 
gränsöverskridande samarbeten 
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