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ÅTGÄRDENS / INVESTERINGENS MÅL 
OCH RESLUTAT 

FÖRETAGSSTÖDETS INDIKATORBLAN-
KETT 

3305ind 

 
Åtgärdens nummer Åtgärdens namn 

            

 

Åtgärdens/investeringens kvantitativa mål och resultat 
Arbetsplatser Utgångsläge Mål Utfall Utfall 

 I samband 

med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över 5 000 
euro) 

Arbetsplatser 
(omvandlade till 
heltidsanställ-
ningar) 

Män under 29 
år, st.                         

Män 29 år eller 
äldre, st.                         

Kvinnor under 
29 år, st.                         

Kvinnor 29 år el-
ler äldre, st.                         

     

     

 
Alla företag fyller i: 
Omsättning Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

Omsättning, euro                          

 
Ekonomiskt resultat Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över 
5 000 euro) 

Näringsverksamhetens resultat, euro                          

 
 

Uppskattning av det eventuellt beviljade stödets inverkan 
 

Med hjälp av det beviljade stödet kan åtgärden utföras snabbare                       

 

Med hjälp av det beviljade stödet kan åtgärden utföras med högre kvalitet             

  

Med hjälp av det beviljade stödet kan åtgärden utföras i större omfattning         

  

Åtgärden skulle inte utföras alls utan det beviljade stödet                         
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Turistföretag fyller i tillämpliga delar: 
Turismprodukter eller tjänster, st.  Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

Turismprodukter/tjänster, st.                         

 
Bäddplatser året om Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

Bäddplatser, st.                         

 
Säsongbundna bäddplatser Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

Bäddplatser, st.                         

 
Antal inkvarteringsdygn/år Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

Inkvarteringsdygn, st./år                         

 
Programtjänsternas kunddygn eller 
besökare/år 

Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

Besökare, st./år                         

 

Företag i energibranschen: 
Produktionen av energi MWH/år  Utgångsläge Målnivå Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

Elektricitet MWH/år                         

Värme MWH/år                         
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Företag om producerar råmaterial för bioenergi 
Produkt som säljs Enhet 

 
Utgångsläge 

(enheter per 
år) 

Målnivå 

(enheter per 
år) 

Utfall Utfall 

 I samband 
med den sista be-
talningsansökan 

(enheter per år) 

 2 år efter den 
sista utbetalningen 
(Åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet över  
5 000 euro) 

(enheter per år) 

Flis m
3
s

 
                         

Brännved m
3
t                         

Pellet m
3
s                         

Brikett m
3
s                         

Åkerbiomassa ton                         

Biogas m
3
s                         

Biovätska liter                         

Annat, vad                                     

 
 
Fylls i när utfallsblanketten fylls i 

Har nya produktionsmetoder tagits i bruk i företaget under åtgärden? 

 ja  nej 

Vilka nya produktionsmetoder har tagits i bruk? 

      

Har man börjat producera nya produkter under åtgärden? 

 ja  nej 

Vilka nya produkter har man börjat producera? 

      

 
 

 
Ort och datum Den sökandes underskrift och namnförtydligande 
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IFYLLNIG AV INDIKATORBLANKETTEN FÖR FÖRETAGSSTÖD 
 
Åtgärdens nummer och namn ifylls i blanketten. Un-
der stödets ansökningsfas fyller myndigheten i num-
merpunkten. 
 
Under stödets ansökningsfas ifylls kolumnerna för ut-
gångsläge och målnivå. Under ansökningsfasen ifylls 
också en uppskattning av det eventuellt beviljade stö-
dets inverkan. Blanketten lämnas in till närings-, tra-
fik- och miljöcentralen (NTM-centralen).  
 
Stödets verkliga inverkan konstateras i utfallskolum-
nen. Nystartade företag fyller i endast målkolumnen. 
Utfallskolumnerna fylls i samband med den sista be-
talningsansökan och 2 år efter den sista utbetalning-
en. Den senare gäller endast åtgärder för vilka det of-
fentliga stödet överstiger 5 000 euro i den sista utbe-
talningen.  
 
Arbetsplatser kan vara på heltid eller deltid och 
också periodiska. Arbetsplatserna uppges omvand-
lade till heltidsanställningar. Om en arbetsplats är en 
deltidsanställning, skapar man 0,5 nya arbetsplatser. 
Om arbetsplatsen är för en del av året, skapar man 
av t.ex. en tremånaders årlig arbetstid 0,25 arbets-
platser. I blanketten uppges separat män och kvinnor 
som är under 29 år och 29 år eller äldre. 
 
I utgångsläget uppges arbetstagarna som för tillfället 
arbetar i företaget så att arbetsinsatsen omvandlas till 
hela arbetsplatser. I målkolumnen ställs målet för an-
talet arbetsplatser i företaget efter investeringen eller 
annan stödd åtgärd.  
 
När målet uppställs behöver man inte gissa om det 
vid denna tidpunkt finns män/kvinnor enligt ålders-
grupperingen i tabellen. Målet för det sammanlagda 
antalet arbetsplatser kan uppges på första raden.   
 
I utfallskolumnen berättas sedan i sinom tid på nytt 
antalet arbetstagare i företaget under den då aktuella 
tidpunkten omvandlad till hela arbetsplatser enligt ål-
ders- och könsgrupp.  
 
För den övriga företagsverksamheten som utövas vid 
sidan om jordbruket uppges i blanketten endast ar-
betsplatserna som finns i denna övriga företagsverk-
samhet.  
 
Nystartade företag och när övrig företagsverksamhet 
vid sidan om jordbruket startas uppges 0 i kolumnen 
för utgångsläge. 
 
I punkten Omsättning uppges företagets omsättning 
före åtgärden/investeringen samt uppskattas hur stor 
företagets omsättning är efter en investering eller an-
nan utvecklingsåtgärd. Utfallet uppges i samband 
med den sista utbetalningen och två år efter den sista 
utbetalningen.  
 
Ekonomiskt resultat 
Näringsverksamhetens resultat, som uppges i ut-
gångsläget, målnivån och utfallspunkterna, fås genom 
att avdra från näringsverksamhetens sammanlagda 

skattepliktiga avkastning summan av de i beskatt-
ningen avdragsgilla kostnaderna för näringsverksam-
heten. De skattepliktiga företagen i jordbruket uppger 
här ur sin skattebokföring den stödda företagsverk-
samhetens vinst, dvs. utgifterna (inkl. avskrivningar) 
avdras från försäljningsinkomsterna. 
 
Turistföretag 
När det gäller ett turistföretag som erbjuder inkvarte-
ring, uppges separat antalet bäddplatser som finns 
året om och säsongvis och inkvarteringsdygn samt 
antalet inkvarteringsdygn i året innan åtgärden vidta-
gits (utgångsläge) och det antal bäddplatser och in-
kvarteringsdygn som företaget har som mål efter in-
vesteringen/stödda åtgärd. 
 
När det gäller inkvarteringsföretag som erbjuder pro-
gramtjänster uppges programtjänstens omfattning ut-
tryckt i antalet kunddygn eller besökare per år. 
 
Företag i energibranschen 
Företag som producerar förnybar energi (elektricitet 
och/eller värme) uppger utgångsläget, målet och ut-
fallet för årsproduktionen. 
 
Företag om producerar råmaterial för bioenergi upp-
ger den årliga mängden av produkten som de säljer 
vid utgångsläget, målet och utfallet.  
 
 
 
I de sista punkterna tillfrågas alla företag om nya pro-
duktionsmetoder som de tagit i bruk och nya produk-
ter som de börjat producera under åtgärden.  Dessa 
uppgifter uppges först när utfallet ges. 
 
 
 


