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BILAGA I 1
Gemensamma indikatorer för allmänt stöd från ESF+-delen inom ramen för delad
förvaltning
Alla personuppgifter ska delas upp efter kön (kvinna, man, ickebinär person). Om det inte går
att få fram resultat för en viss indikator behöver data för denna inte samlas in och rapporteras.
1. Gemensamma outputindikatorer som rör insatser för enskilda personer:
1a) Gemensamma outputindikatorer för deltagare
–

De gemensamma outputindikatorerna för deltagare är följande:

–

Arbetslösa, inklusive långtidsarbetslösa*.

–

Långtidsarbetslösa*.

–

Utanför arbetskraften*.

–

Anställda, inklusive egenföretagare*.

–

Under 30 år*.

–

Över 54 år*.

–

Med högst grundskoleutbildning (ISCED 0-2)*.

–

Med gymnasieutbildning (ISCED 3) eller eftergymnasial utbildning (ISCED 4)*.

–

Med högskoleutbildning (ISCED 5–8)*.

Det totala antalet deltagare kommer att beräknas automatiskt på grundval av de gemensamma
outputindikatorer som rör sysselsättningsstatus.
1b) Andra gemensamma outputindikatorer
Om uppgifter för dessa indikatorer inte samlas in från dataregister kan värdena för dessa
indikatorer fastställas på grundval av välgrundade uppskattningar från stödmottagaren.
–

Deltagare med funktionsnedsättning**.

–

Tredjelandsmedborgare*.

–

Deltagare med utländsk bakgrund*.

–

Minoriteter (inklusive marginaliserade grupper som romer)**.

–

Hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden*.
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Uppgifter som lämnas för indikatorer markerade med * är personuppgifter enligt artikel 4.1 i förordning
(EU) 2016/679. Uppgifter som lämnas för indikatorer markerade med ** är en särskild uppgiftskategori
enligt artikel 9 i förordning (EU) 2016/679.
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–

Deltagare från landsbygdsområden*.

2. Gemensamma outputindikatorer för enheter:
–

Antalet offentliga förvaltningar eller offentliga tjänster på nationell, regional eller
lokal nivå som får stöd.

–

Antalet mikroföretag, små och medelstora företag (inbegripet kooperativa företag
och sociala företag) som får stöd.

3. Gemensamma omedelbara resultatindikatorer för deltagare:
–

Deltagare som söker arbete efter avslutad åtgärd*.

–

Deltagare i utbildning efter avslutad åtgärd*.

–

Deltagare som erhåller en kvalifikation efter avslutad åtgärd*.

–

Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, efter avslutad åtgärd*.

4. Gemensamma långsiktigare resultatindikatorer för deltagare:
–

Deltagare i sysselsättning, inklusive egenföretagande, sex månader efter avslutad
åtgärd*.

–

Deltagare med förbättrad arbetsmarknadssituation sex månader efter avslutad
åtgärd*.

Dessa uppgifter ska minst samlas in från ett representativt urval deltagare inom varje särskilt
mål. Urvalets interna validitet ska säkerställas på ett sådant sätt att uppgifterna kan
generaliseras för varje särskilt mål.
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BILAGA II
Gemensamma indikatorer för ESF+-stöd för att motverka materiell fattigdom
1) Outputindikatorer
a) Sammanlagt värde på utdelade livsmedel och varor.
i) Sammanlagt värde på livsmedelsbiståndet.

ii)

ia)

Sammanlagt värde på livsmedel till barn.

ib)

Sammanlagt värde på livsmedel till hemlösa personer.

ic)

Sammanlagt värde på livsmedel till andra målgrupper.

Sammanlagt värde på utdelade varor.
iia)

Sammanlagt värde på varor till barn.

iib)

Sammanlagt värde på varor till hemlösa personer.

iic)

Sammanlagt värde på varor till andra målgrupper.

b) Den sammanlagda mängden utdelat livsmedelsbistånd (i ton),
varav 2:
(a) andel (%) livsmedel för vilka endast transport, distribution och lagring har betalats av
programmet,
(b) del (%) av livsmedelsprodukter som medfinansierats av ESF+ av den totala mängden
livsmedel som delats ut till stödmottagare.
Gemensamma resultatindikatorer 3
Antal slutmottagare som får livsmedelsbistånd
– Antal barn under 18 år.
– Antal unga i åldern 18–29 år.
– Antal slutmottagare över 54 år.
– Antal slutmottagare med funktionsnedsättning.
– Antal tredjelandsmedborgare.
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Värdena för dessa indikatorer ska fastställas på grundval av välgrundade uppskattningar från
stödmottagarna.
Se ovan.
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– Antal slutmottagare med utländsk bakgrund och antal slutmottagare som tillhör en minoritet
(inklusive marginaliserade grupper som romer).
– Antal slutmottagare som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden.
Antal slutmottagare som får materiellt bistånd
– Antal barn under 18 år.
– Antal unga i åldern 18–29 år.
– Antal slutmottagare över 54 år.
– Antal slutmottagare med funktionsnedsättning.
– Antal tredjelandsmedborgare.
– Antal slutmottagare med utländsk bakgrund och antal slutmottagare som tillhör en minoritet
(inklusive marginaliserade grupper som romer).
– Antal slutmottagare som är hemlösa eller utestängda från bostadsmarknaden.
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BILAGA III
Indikatorer för hälsodelen
Integrerat arbete inom hälsoområdet och användning av programmets resultat i
nationell hälso- och sjukvårdspolitik
1. Antal patienter som får stöd av europeiska referensnätverk.
2. Antal gemensamma kliniska granskningar av medicinsk teknik.
3. Antal exempel på bästa metoder som överförts.
4. Användningsgraden av programmets resultat i nationell hälso- och sjukvårdspolitik,
uppmätt med hjälp av undersökningar ”före” och ”efter”.
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