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BILAGA I
Gemensamma output- och resultatindikatorer för Eruf och Sammanhållningsfonden – artikel 7.1 1
Tabell 1: Gemensamma output- och resultatindikatorer för Eruf (Investering för sysselsättning och tillväxt samt Interreg) och Sammanhållningsfonden**
Politiskt mål
(1)

1. Ett smartare
Europa genom
innovativ och
smart ekonomisk
omvandling

1
2
3

Output

Resultat

(2)
RCO 201 – Företag som får stöd (fördelade per mikroföretag, små,
medelstora, stora företag)*
RCO 02 – Företag som får stöd genom bidrag*
RCO 03 – Företag som får stöd genom finansieringsinstrument*
RCO 04 – Företag som får icke-ekonomiskt stöd*
RCO 05 – Nystartade företag som får stöd*
RCO 06 – Forskare som arbetar vid forskningsanläggningar som
får stöd
RCO 07 – Forskningsinstitut som deltar i gemensamma
forskningsprojekt
RCO 08 – Nominellt värde på forsknings- och
innovationsutrustningen
RCO 10 – Företag som samarbetar med forskningsinstitut
RCO 96 – Interregionala investeringar i EU-projekt*

(3)
RCR 301 – Antal skapade arbetstillfällen i enheter som får stöd*
RCR 02 – Privata investeringar som matchar offentligt stöd (fördelade per: bidrag,
finansieringsinstrument)*
RCR 03 – Små och medelstora företag som inför produkt- eller processinnovationer*
RCR 04 – Små och medelstora företag som inför marknadsförings- eller
organisationsinnovationer*
RCR 05 – Små och medelstora företag som gör innovationer inom företaget*
RCR 06 – Patentansökningar till Europeiska patentverket*
RCR 07 – Varumärkes- och designansökningar*
RCR 08 – Offentlig-privata sampublikationer

RCO 12 – Företag som får stöd att digitalisera sina produkter och
tjänster
RCO 13 – Digitala tjänster och produkter som utvecklats för
företag
RCO 14 – Offentliga institutioner som får stöd att digitalisera
tjänster och tillämpningar

RCR 11 – Användare av nya offentliga digitala tjänster och tillämpningar*
RCR 12 – Användare av nya digitala produkter, tjänster och tillämpningar som
utvecklats av företag*
RCR 13 – Företag med hög digital intensitet*
RCR 14 – Företag som använder offentliga digitala tjänster*

RCO 15 – Skapad kapacitet för företagsinkubation*

RCR 16 – Högtillväxtföretag som får stöd*
RCR 17 – Företag som överlevt tre år på marknaden*
RCR 18 – Små och medelstora företag som använder inkubationstjänster ett år efter
inkubationens inrättande

Ska användas för Investering för sysselsättning och tillväxt samt Interreg i enlighet med artikel [12.1] andra stycket a och artikel [36.2] b [dataöverföring] i förordning (EU) [new CPR] och för
Investering för sysselsättning och tillväxt i enlighet med artikel [17.3] d ii i förordning (EU) [new CPR] samt Interreg i enlighet med artikel 17.4 e ii i förordning (EU) [new ETC regulation].
RCO: Gemensam outputindikator för regionalpolitik.
RCR: Gemensam resultatindikator för regionalpolitik.
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RCR 19 – Företag med högre omsättning
RCR 25 – Mervärde per arbetstagare i små och medelstora företag som får stöd*
RCR 24 – Små och medelstora företag som har nytta av verksamhet för
kompetensutveckling som tillhandahålls av lokala/regionala ekosystem
RCR 97 – Antal lärlingsutbildningar som fått stöd i små och medelstora företag
RCR 98 – Personal i små och medelstora företag som avslutar vidareutbildning (per
färdighet: teknik, förvaltning, entreprenörskap, ekologi, annan)
RCR 99 – Personal i små och medelstora företag som avslutar alternativ utbildning i
kunskapsintensiva tjänsteverksamheter (per färdighet: teknik, förvaltning,
entreprenörskap, ekologi, annan)

RCO 16 – Intressenter som deltar i entreprenörsprocessen
RCO 17 – Investeringar i regionala/lokala ekosystem för
kompetensutveckling
RCO 101 – Små och medelstora företag som investerar i
kompetensutveckling
RCO 102 – Små och medelstora företag som investerar i
utbildningsförvaltningssystem*

2. Ett grönare och
koldioxidsnålare
Europa genom
ren och rättvis
energiomställning,
gröna och blå
investeringar, den
cirkulära
ekonomin,
klimatanpassning,
riskförebyggande
och riskhantering

RCR 100 – Personal i små och medelstora företag som avslutar formell utbildning i
kompetensutveckling (per färdighet: teknik, förvaltning, entreprenörskap, ekologi,
annan)*

RCO 18 – Hushåll som får stöd att förbättra bostadens
energiprestanda
RCO 19 – Offentliga byggnader som får stöd att förbättra
energiprestanda
RCO 20 – Fjärrvärmenät som nyligen skapats eller förbättrats

RCR 26 – Årlig slutlig energiförbrukning (fördelad per bostadshus, andra privata
och offentliga byggnader än bostadshus)
RCR 27 – Hushåll där bostadens energiprestanda förbättrats
RCR 28 – Byggnader med förbättrad energiklassning (fördelad per bostadshus, andra
privata och offentliga byggnader än bostadshus)
RCR 29 – Uppskattade växthusgasutsläpp*
RCR 30 – Företag med förbättrad energiprestanda

RCO 22 – Extra produktionskapacitet för förnybar energi (fördelad
per el, värme)
RCO 97 – Antal lokala energisamhällen och lokala samhällen med
förnybar energi som får stöd*

RCR 31 – Total mängd förnybar energi som producerats (fördelad per el, värme)
RCR 32 – Förnybar energi: (drifts)kapacitet ansluten till nät*

RCO 23 – Digitala förvaltningssystem för smarta nät
RCO 98 – Hushåll som får stöd att använda smarta energinät

RCR 33 – Användare som anslutits till smarta nät
RCR 34 – Lansering av projekt för smarta nät
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RCO 24 – Ny eller uppgraderad övervakning av, beredskap vid,
varning för och reaktion vid katastrofer*
RCO 25 – Kustremsa, flodbankar och insjöstränder samt
jordskredsskydd som nyligen byggts eller stärkts för att skydda
människor, tillgångar och naturen
RCO 26 – Grön infrastruktur för anpassning till
klimatförändringarna
RCO 27 – Nationella/regionala/lokala strategier för anpassning till
klimatförändringarna
RCO 28 – Områden som omfattas av skyddsåtgärder mot
skogsbränder

RCR 35 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot översvämning
RCR 36 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot skogsbränder
RCR 37 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot klimatrelaterade
naturkatastrofer (andra än översvämningar och skogsbränder)
RCR 96 – Antal människor som omfattas av åtgärder för skydd mot ickeklimatrelaterade naturrisker och risker i samband med mänsklig verksamhet*
RCR 38 – Uppskattad genomsnittlig insatstid vid katastrofsituationer*

RCO 30 – Längd på nya eller förbättrade vattenledningar till
hushåll
RCO 31 – Längd på nya eller förbättrade avloppsledningar
RCO 32 – Ny eller uppgraderad kapacitet för avloppsrening

RCR 41 – Antal människor som är anslutna till förbättrad vattenförsörjning
RCR 42 – Antal människor som åtminstone är anslutna till sekundär avloppsrening
RCR 43 – Vattenförlust
RCR 44 – Avloppsvatten som renats ordentligt

RCO 34 – Extra kapacitet för avfallsåtervinning

RCR 46 – Antal människor som betjänas av avfallsåtervinningsanläggningar och
små avfallshanteringssystem
RCR 47 – Avfall som återvunnits
RCR 48 – Återvunnet avfall som använts som råmaterial
RCR 49 – Avfall som återanvänts

RCO 36 – Yta grön infrastruktur som får stöd i stadsområden
RCO 37 – Yta Natura 2000-områden som omfattas av skydds- och
återställandeåtgärder i enlighet med den prioriterade åtgärdsramen
RCO 99 – Yta områden utanför Natura 2000 som omfattas av
skydds- och återställandeåtgärder
RCO 38 – Yta återställd mark som får stöd
RCO 39 – Installerade system för övervakning av luftföroreningar

RCR 50 – Antal människor som omfattas av åtgärder för luftkvalitet
RCR 95 – Antal människor som har tillgång till ny eller uppgraderad grön
infrastruktur i stadsområden
RCR 51 – Antal människor som omfattas av åtgärder för bullerminskning
RCR 52 – Återställd mark som används för grönområden, subventionerade bostäder,
ekonomisk eller lokal verksamhet
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3. Ett mer
sammanlänkat
Europa genom
förbättrad
mobilitet och
regional IKTkonnektivitet

RCO 41 – Extra hushåll med bredband med mycket hög kapacitet
RCO 42 – Extra företag med bredband med mycket hög kapacitet

RCR 53 – Hushåll som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet
RCR 54 – Företag som abonnerar på bredband med mycket hög kapacitet

RCO 43 – Längd på nya vägar som får stöd – TEN-T 4
RCO 44 – Längd på nya vägar som får stöd – övrigt
RCO 45 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – TEN-T
RCO 46 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt
RCO 47 – Längd på nya järnvägar som får stöd – TEN-T
RCO 48 – Längd på nya järnvägar som får stöd – övrigt
RCO 49 – Längd på ombyggda eller uppgraderade järnvägar – TENT
RCO 50 – Längd på ombyggda eller uppgraderade vägar – övrigt
RCO 51 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – TENT
RCO 52 – Längd på nya eller uppgraderade inre vattenvägar – övrigt
RCO 53 – Järnvägsstationer och järnvägsanläggningar – nya eller
uppgraderade
RCO 54 – Intermodala förbindelser – nya eller uppgraderade
RCO 100 – Antal hamnar som får stöd

RCR 55 – Användare av nyligen byggda, ombyggda eller uppgraderade vägar
RCR 56 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad väginfrastruktur
RCR 101 – Tidsinbesparingar till följd av förbättrad järnvägsinfrastruktur

RCO 55 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer – nya
RCO 56 – Längd på spårvagns- och tunnelbanelinjer –
ombyggda/uppgraderade
RCO 57 – Miljövänlig rullande materiel för kollektivtrafik
RCO 58 – Särskild cykelinfrastruktur som får stöd
RCO 59 – Alternativ bränsleinfrastruktur (påfyllnings- och
laddningspunkter) som får stöd
RCO 60 – Städer med nya eller uppgraderade digitaliserade urbana
transportsystem
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RCR 57 – Längd på järnväg i drift som styrs av det europeiska trafikstyrningssystemet
för tåg
RCR 58 – Antal passagerare per år på järnvägar som får stöd
RCR 59 – Godstransport på järnväg
RCR 60 – Godstransport på inre vattenvägar

RCR 62 – Passagerare i kollektivtrafik per år
RCR 63 – Användare av nya/uppgraderade spårvagns- och tunnelbanelinjer per år
RCR 64 – Användare av särskild cykelinfrastruktur per år

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1315/2013 av den 11 december 2013 om unionens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska transportnätet och om
upphävande av beslut nr 661/2010/EU (EUT L 348 20.12.2013, s. 1)
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4. Ett mer
socialt Europa
genom den
europeiska
pelaren för
sociala
rättigheter

5. Ett Europa
närmare
medborgarna
genom hållbar
och integrerad
utveckling av
stads-,
landsbygds- och
kustområden
och lokala
initiativ

RCO 61 – Antal arbetslösa per år som betjänas av förbättrade
möjligheter till sysselsättningstjänster (kapacitet)

RCR 65 – Arbetssökande per år som använder de sysselsättningstjänster som får stöd

RCO 63 – Kapacitet för tillfällig mottagningsinfrastruktur som
inrättats
RCO 64 – Kapacitet för återställda bostäder – migranter, flyktingar
och personer som står under eller ansöker om internationellt skydd
RCO 65 – Kapacitet för återställda bostäder – övrigt

RCR 66 – Beläggning på tillfällig mottagningsinfrastruktur som byggts eller
renoverats
RCR 67 – Beläggning på återställda bostäder – migranter, flyktingar och personer som
står under eller ansöker om internationellt skydd
RCR 68 – Beläggning på återställda bostäder – övrigt

RCO 66 – Klassrumskapacitet hos barntillsynsinfrastruktur som får
stöd (ny eller uppgraderad)
RCO 67 – Klassrumskapacitet hos utbildningsinfrastruktur som får
stöd (ny eller uppgraderad)

RCR 70 – Antal barn per år som använder barntillsynsinfrastruktur som får stöd
RCR 71 – Antal studerande per år som använder utbildningsinfrastruktur som får stöd

RCO 69 – Kapacitet hos hälso- och sjukvårdsinfrastruktur som får
stöd
RCO 70 – Kapacitet hos social infrastruktur som får stöd (annat än
bostäder)

RCR 72 – Människor med tillgång till förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster
RCR 73 – Antal personer per år som använder de hälso- och sjukvårdsinrättningar
som får stöd
RCR 74 – Antal personer per år som använder de socialvårdsinrättningar som får stöd
RCR 75 – Genomsnittlig insatstid vid medicinska nödsituationer i det område som får
stöd

RCO 74 – Antal människor som omfattas av strategier för integrerad
stadsutveckling
RCO 75 – Integrerade strategier för stadsutveckling
RCO 76 – Samarbetsprojekt
RCO 77 – Kapacitet hos kultur- och turistinfrastruktur som får stöd

RCR 76 – Intressenter som deltar i förberedelserna och genomförandet av strategier
för stadsutveckling
RCR 77 – Antalet turister/besök till platser som får stöd*
RCR 78 – Användare som har nytta av kulturinfrastruktur som får stöd

RCO 80 – Strategier för lokalt ledd utveckling för lokal utveckling
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Övergripande –
Genomförande

RCR 91 – Genomsnittlig tid för att inleda ansökningsomgångar, välja projekt och
underteckna kontrakt*
RCR 92 – Genomsnittlig tid för anbudsgivning (från det att upphandlingen inleds tills
det att kontraktet undertecknas) *
RCR 93 – Genomsnittlig tid för projektets genomförande (från det att kontraktet
undertecknas till den sista utbetalningen)*
RCR 94 – En enda anbudsgivare för interventioner inom ramen för Eruf och
Sammanhållningsfonden*

RCO 95 – Personal som finansieras genom Eruf och
Sammanhållningsfonden

** För att göra framställningen klarare har indikatorerna samlats under, men är inte begränsade till, ett politiskt mål. Framför allt får särskilda mål som sorterar under de politiska
målen 1–4 användas med relevanta indikatorer under det politiska målet 5. För att få en fullständig bild av programmens förväntade och faktiska prestationer får indikatorer som
markerats med (*) i tillämpliga fall användas av särskilda mål som sorterar under mer än ett av de politiska målen 1–4.

Tabell 2: Extra gemensamma output- och resultatindikatorer för Eruf – Interreg

Interregspecifika
indikatorer

RCO 81 – Deltagare i initiativ för gränsöverskridande mobilitet
RCO 82 – Deltagare i gemensamma insatser för jämlikhet, lika
möjligheter och social delaktighet
RCO 83 – Gemensamma strategier/handlingsplaner som planerats eller
genomförts
RCO 84 – Gemensam pilotverksamhet som genomförts i projekt
RCO 85 – Antal deltagare i gemensamma utbildningssystem
RCO 96 – Rättsliga eller administrativa hinder som identifierats
RCO 86 – Gemensamma administrativa eller rättsliga avtal som
undertecknats
RCO 87 – Organisationer som samarbetar över gränserna
RCO 88 – Gränsöverskridande projekt för ömsesidigt lärande för att
stärka samarbetet
RCO 89 – Gränsöverskridande projekt för att förbättra flernivåstyrning
RCO 90 – Gränsöverskridande projekt för att skapa nätverk/kluster
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RCR 79 – Gemensamma strategier/handlingsplaner som
organisationer inlett vid/efter avslutat projekt
RCR 80 – Gemensam pilotverksamhet som organisationer inlett eller
utökat vid/efter avslutat projekt
RCR 81 – Deltagare som slutför gemensamma utbildningssystem
RCR 82 – Rättsliga eller administrativa hinder som avlägsnats eller
sänkts
RCR 83 – Personer som omfattas av gemensamma avtal som
undertecknats
RCR 84 – Organisationer som samarbetar över gränserna 6–12
månader efter avslutat projekt
RCR 85 – Antal deltagare i gemensamma insatser 6–12 månader efter
avslutat projekt
RCR 86 – Intressenter/institutioner med ökad samarbetskapacitet över
de nationella gränserna

