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%" 5^dçæ���̂ èç��]ðæXbe``Wb��XW^dW]_d�̀ b_Xbç]`WbZ_V��&$$+!&$%'

&" Hur många personer \_]]Wb�çdd�VWædç i projektet:

'" Içbçf�\fZ^^_b��fWb�&)ðb.

(" Içbçf�\fZ^^_b�e^VWb�&)ðb.

)" Içbçf�]î^��fWb�&)ðb.

*" Içbçf�]î^�e^VWb�&)ðb.

+" Içbçf�VWædçXçbW�]WV�]Z^st en utlandsfödd förälder: 

>_]]Wb projektet çdd�bidra till ökad social inkludering3��
Beskriv hur: 

�AW[ 

B]bðVWcfZcç�<^VZ\çd_bWb

�AW[ >_]]Wb�projektet çdd�bidra till en hållbar tillväxt?���
Beskriv hur: 

>_]]Wb projektet çdd�TZVbç till ökad kunskap om jämlikhet3����
Beskriv hur: 

�AW[ 

=ç

=ç

=ç
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-" Hur många lösningar på lokala och/eller globala miljö�och/eller
klimatproblem�>_]]Wb projektet�çdd�c\ç`ç3
@_dZfWbç:

," 5^dçæ�å�bWdçX�c_]�Z^Xðb�Z�CW^dç�;WæZh�cç]çbTWdW^3
5^XW�fZæ\ç.

%$" Hur många systeminnovationer \_]]Wb projektet�çdd�skapa3
@_dZfWbç.

%%" Hur många företag \_]]Wb�çdd öka sin konkurrenskraft genom
projektet3
@_dZfWbç.

%&" Hur många innovationer inom grön eller blå tillväxt \_]]Wb�çdd
skapac�genom projektet3
@_dZfWbç.
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%'" Hur många nya/utvecklade servicelösningar \_]]Wb�çdd�skapac
genom�projektet3
@_dZfWbç:

%(" Hur många nya, utvecklade eller marknadsförda besöksanledningar
\_]]Wb�çdd�ckapac genom projektet3
@_dZfWbç.

%)" Hur många marknadsförda produkter \_]]Wb�çdd�skapas�genom
projektet3
@_dZfWbç.

%*" Hur många innovativa finansieringslösningar \_]]Wb�çdd�skapas
genom projektet:
@_dZfWbç:

%+" nb ert projekt ett miljöprojekt?
Om ja, beskriv varför:

 Nej =ç
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%-" Hur många samhällsentreprenörer \_]]Wb�çdd�åð� stöd i projektet3
@_dZfWbç:

&$" Hur många boendelösningar \_]]Wb�çdd skapas i projektet3
@_dZfWbç.

&%" Hur många lösningar som bidrar till ökad mobilitet \_]]Wb�çdd
c\ç`çc genom projektet3
@_dZfWbç:

%," Hur många sociala innovationer \_]]Wb�çdd� skapas i�projektet3
@_dZfWbç:

&&" Hur många lösningar för bredbandsutnyttjande \_]]Wb�çdd�c\ç`çc
genom�projektet3
@_dZfWbç:
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&(" Hur många arbetstillfällen \_]]Wb�çdd bevaras genom projektet
�Z�dZ]]çb �Wdd�çbTWdcdZææåîææW�îb�æZ\ç�]WV�%�+&$�dZ]]çb�

@_dZfWbç:

&'" ;eb�]ð^Xç�^îdfWb\�_UY�edTèdW^�\_]]Wb�çdd�cdçbdçc�3
@_dZfWbç.

&+" Hur många nya små och medelstora företag \_]]Wb�çdd�c\ç`çc
genom�projektet3
@_dZfWbç.

&*" Hur många innovationer bland deltagande företag \_]]Wb�çdd
c\ç`çc
@_dZfWbç:

&)" ;eb�]ð^Xç�VZfWbcZåZWbZ^Xc�`b_[W\d�\_]]Wb�çdd��c\ç`çc3
@_dZfWbç.

Tack så mycket! 

Skicka in per mail till info@lluh.se  snarast.
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