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Ärendeprocess och rutiner
Vi kommer att prata om
• olika IT-system
•

processen från ansökan om stöd till ansökan om
slututbetalning

•

handläggningsrutiner

•

hur projekten ska följas upp och hur resultatet samlas in.

Sibel Ademi, Maria Gustavsson och Börje Karlsson.
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Kundakt

Skanning

ALF

FLIT
Ankomsthantering

Utredning och beslut
(stöd)

Pappersblanketter
och handlingar
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Utredning och beslut
(utbetalning)

Ciceronen

Elektronisk ansökan
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Handläggningsrutiner
Samma rutiner som för andra stöd
Specifika rutiner som leaderkontoret ska använda finns för
• Underlag till LAG
• LAG:s prioritering av ansökan
• LAG:s underlag till Jordbruksverket
• Leaderkontorets information till projekt
• Leaderkontorets genomgång av ansökan om utbetalning,
läges- och slutrapport
Dessa rutiner har varit på remiss till kvalitetsgruppen inom
samordningsgruppen.
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Sammanställa och rapportera resultat
med mera inom lokalt ledd utveckling

Börje Karlsson, Landsbygdsanalysenheten
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IT-stöd baseras på så kallad insatsmatris
Kolumn

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ansökans- Program Åtgärd Delåtgärds- Fokus- Verksamhet Insats- Kategori Under- Insatstyp
typ
kod
område
grupp
kategori
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Landsbygdsfonden, Table B2

Tabell med genomförda LEADER insatser…(Årsrapporter)-KUMULATIVT
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Landsbygdsfonden (lokalt ledd utveckling)indelning av projekt
Indelning enligt fokusområden (1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E,
6A, 6B, 6C)

Exempel:
1A=Främja innovation, samarbete, och utveckling av kunskap på landsbygden
3A=Förbättra primärproducenternas konkurrenskraft genom att på ett bättre sätt
integrera dem i livsmedelskedjan med hjälp av kvalitetssystem, skapa mervärde för
jordbruksprodukter, säljfrämjande åtgärder på lokala marknader och inom korta
leveranskedjor, producentgrupper och producentorganisationer samt
branschorganisationer
6A= Främja diversifiering, skapande samt utveckling av småföretag och arbetstillfällen
6B=Främja lokal utveckling på landsbygden

-----------------------------------Primärt fokusområde + i tillämpliga fall kompletterat med
sekundärt/sekundära fokusområden
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Landsbygdsfonden, Table B2 forts.

LEADER
Datauppgifter
för att följa
upp bidrag
till huvudfokusområden
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Landsbygdsfonden (lokalt ledd utveckling)Indikator + uppgifter för uppföljning enl. EU
dokument

Gemensam resultatindikator för alla fokusområden 1A-6C:
Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)
Uppföljningsuppgifter för resp. fokusområde
Fokusområde Uppföljningsuppgifter
1A
Offentliga utgifter (hänger på ärendet)
1B
1C
2A, 2B

Samarbeten som fått stöd
Deltagare i kompetensutveckling
Jordbruksföretag med investeringsstöd/startstöd

3A

Jordbruksföretag som får stöd för att delta i lokala
marknader och korta livsmedelskedjor
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Enhet
SEK
(Euro)
Antal
Antal
Antal
Antal

Forts: Landsbygdsfonden (lokalt ledd
utveckling)-uppgifter för uppföljning
enligt EU-dokument
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Fokusområde Uppföljningsuppgifter

Enhet

4A, 4B, 4C

Ha

4A, 4B, 4C
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Jordbruksmark som
• omfattas av åtagande som främjar biologisk
mångfald
• omfattas av åtagande som förbättrar
vattenkvaliteten
• omfattas av åtaganden som förebygger
markerosion och förbättrar markskötseln
Skogsmark som
• omfattas av åtagande som främjar biologisk
mångfald
• omfattas av åtagande som förbättrar
vattenkvaliteten
• omfattas av åtaganden som förebygger
markerosion och förbättrar markskötseln

Ha

Forts: Landsbygdsfonden (lokalt
ledd utveckling)-uppgifter för
uppföljning enligt EU-dokument
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Fokusområde

Uppföljningsuppgifter

Enhet

5A

Jordbruksmark som omfattas av mer effektiva
bevattningssystem

Ha

5B, 5C

Investeringar i
• energieffektivisering
• förnybar energi

SEK (Euro)

5D

Areal/djurenheter som berörs av investeringar som
minskar utsläpp av växthusgaser och ammoniak

Ha, djurenheter

5E

Jordbruks- och skogsmark som omfattas av åtaganden
som främjar bevarande av kolsänkor och kolinbindning

Ha

6A (+övr. fokusomr.) Antal nya arbetstillfällen

Antal

6B

Landsbygdsbefolkningen som får tillgång till förbättrad
service eller infrastruktur

Antal

6C

(Landsbygdsbefolkningen som får tillgång till bredband)
Endast förstudier är tillåtet inom lokalt ledd utveckling

(Antal)
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Regionalfonden (lokalt ledd utveckling) - 2015-10-09
Indikatorer (EU-förordningarna 480/2014,
2015/207)
ID
0301
0306

Indikator
Sysselsättning i små och
medelstora företag (SMF)
SMF med 0-249 anställda
per 1 000 invånare,
medelbefolkning (16-64 år)

Mätenhet
Antal anställda omräknat till
heltidstjänster
SMF

ID
COI01
COI02
COI04

Indikator
Antal företag som får stöd
Antal företag som får bidrag
Antal företag som får annat stöd än ekonomiskt

Mätenhet
Företag
Företag
Företag

COI06

Euro

PSI01
COI08

Privata investeringar som matchar offentligt stöd
till företag
Antal organisationer som får stöd
Sysselsättningsökning i företag som får stöd

PSI02

Antal projekt i stadsområden (> 5 000 invånare)

Projekt

PSI03

Antal projekt som främjar länkar mellan stad och
land

Projekt
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Antal
Årsarbetskrafter

Källa
SCB
SCB

Socialfonden (lokalt ledd utveckling)Indikatorer (EU-förordningarna 480/2014,
2015/207)
ID
CR04-2.2

PSI05-2.1

ID
PSI04

2015-10-09

Mätenhet för
Mätenhet för
indikatorn
utgångsläge och mål
Deltagare i sysselsättning,
Antal arbetslösa
Andel
inklusive egenföretagande, fyra
inklusive
veckor efter avslutad åtgärd
långtidsarbetslösa
Anställda, inklusive
Antal anställda
Andel
egenföretagare, med förbättrad
arbetsmarknadssituation, fyra
veckor efter avslutad åtgärd
Indikator

Indikator
Deltagare i projekt

Mätenhet
Antal

+ 20-tal gemensamma aktivitetsindikatorer (huvudsakligen
genom registerbearbetningar)
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Havs- och fiskerifonden-lokalt ledd
utveckling-Indikatorer (EUförordningar 1014/2014, 1242/2014, 1243/2014)
Indikatorer
Antal nyskapade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)
Antal bevarade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)

Antal skapade företag
Antal miljöprojekt (nationell)
Antal diversifieringsprojekt (nationell)
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Egna indikatorer
•
•
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Beskrivande innehåll i årsrapporter
Särskilda behov av uppföljningar och
redovisningar (initierade av EU, Departement,
Jordbruksverket, ÖK)

