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Slututvärdering och indikatorer 

Ni har skickat in er slutredovisning till Jordbruksverket. Innan den kan bli godkänd ska vi på 
LLUH yttra oss om den. För det ändamålet vill vi att ni svarar på nedanstående frågeformulär. 

Projektnamn: 

Projektnummer: 

Är ni nöjda med stödet ni fått från verksamhetskontoret under ansökningsförfarandet? 

D.v.s. tiden från idé tills att ni fått projektet beviljat av Jordbruksverket.  

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Delvis 

 Nej 

Kommentarer:  

 

 

 

 

Är ni nöjda med stödet ni fått från verksamhetskontoret under genomförandet av ert 

projekt? D.v.s. tiden från att ni startade genomföra aktiviteter i projektet tills ni slutade 

genomföra aktiviteter.  

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

Delvis 

Nej 

Kommentarer:  

 

 

 



 

Lokalt Ledd Utveckling Halland www.lluh.se 
Fabriksgatan 1a info@lluh.se 
314 80 Hyltebruk 

 

Är ni nöjda med stödet ni fått från verksamhetskontoret när ni ansökt om utbetalningar?  

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Delvis 

 Nej 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

Är ni nöjda med stödet ni fått från verksamhetskontoret när ni avslutat ert projekt?  

 Mycket nöjd 

 Nöjd 

 Delvis 

 Nej 

Kommentarer:  
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Har ni fått stöd av verksamhetskontoret i att hitta och knyta till er nya kontakter som varit 

till nytta för projektet? 

I hög grad 

Delvis 

I låg grad 

Nej 

Kommentarer:  

 

 

 

 

 

 

Har informationen från verksamhetskontoret varit tydlig?  

I hög grad 

Delvis 

I låg grad 

Nej 

Kommentarer:  
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Har ni vidareutvecklat ert projekt till att bli mer nytänkande/innovativt genom 

kontakterna med vårt verksamhetskontor? 

I hög grad 

Delvis 

I låg grad 

Nej 

Kommentarer: 

Områdesspecifika indikatorer 

Uppge vad ni uppnått under de specifika indikatorerna. Är det inte relevant uppger ni 0. 

Hur många personer har deltagit i projektet:      

Varav kvinnor över 25år:     

Varav kvinnor under 25år:     

Varav män över 25år:    

Varav kvinnor under 25år:     

Varav deltagare med minst en utlandsfödd förälder:  

Beskriv hur personerna deltagit projektet (exempelvis åskådare, genomförare mm.) : 
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Har projektet bidragit till ökad social inkludering?  Ja          Nej 
Beskriv hur: 

Har projektet bidragit till ökad kunskap om jämlikhet?   Ja            Nej 
Beskriv hur: 

Har projektet bidragit till en hållbar tillväxt?  Ja  Nej 
Beskriv hur: 
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Hur många lösningar på lokala och/eller globala miljö och/eller klimatproblem skapade 

projektet:  

Beskriv dessa: 

Hur många systeminnovationer har projektet skapat: 
Beskriv systeminnovationerna: 

Hur många företag har ökat sin konkurrenskraft genom projektet: 
Beskriv hur detta har skett:  
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Hur många innovationer inom grön eller blå tillväxt har skapats genom projektet: 
Beskriv innovationerna: 

Hur många nya/utvecklade servicelösningar har skapats genom projektet: 
Beskriv servicelösningarna:  

Hur många nya, utvecklade eller marknadsförda besöksanledningar har skapats genom 

projektet: 

Beskriv dessa: 
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Hur många marknadsförda produkter har skapats genom projektet: 
Beskriv dessa: 

Hur många innovativa finansieringslösningar har skapats genom projektet: 
Beskriv dessa:

Var ert projekt ett miljöprojekt?     Ja   Nej 
Om ja, beskriv varför: 
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Hur många sociala innovationer har skapats i projektet: 
Beskriv dessa: 

Hur många samhällsentreprenörer har fått stöd i projektet: 
Beskriv dessa: 

Hur många boendelösningar har skapats i projektet: 
Beskriv dessa: 



Lokalt Ledd Utveckling Halland www.lluh.se 
Fabriksgatan 1a info@lluh.se 
314 80 Hyltebruk 

Hur många lösningar som bidrar till ökad mobilitet är skapade genom projektet: 
Beskriv dessa: 

Hur många lösningar för bredbandsutnyttjande är skapade genom projektet: 
Beskriv dessa: 

Hur många arbetstillfällen har bevarats genom projektet (i timmar): 
Beskriv dessa:
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Hur många innovationer bland deltagande företag har skapats: 
Beskriv dessa: 

Hur många nya små och medelstora företag har skapats genom projektet: 
Beskriv dessa: 

Tack så mycket! 

Skicka in rapporten per mail till info@lluh.se så ska vi ta tag i den snarast. 

mailto:info@lluh.se
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