
AKKE-SLUTRAPPORT 

BEVILJAT STÖD 

Beviljat stöd 

☐

☐

☐ 

 Anslag för stödjande av hållbar tillväxt och livskraft i regionerna (AKKE) 
Anslag för regionala innovationer och försök (AIKO)  
Egeninitierad utveckling (AKKE) 
 

UPPGIFTER OM PROJEKTET 

Projektets namn 

Projektets faktiska kostnader totalt, € 

AKKE / AIKO-anslagets andel, € 

SAMPROJEKT 

Är det fråga om ett samprojekt? 
☐ Ja
☐ Nej

Delgenomförare A: 

Delgenomförare B: 

Delgenomförare C: 

Delgenomförare D: 

Delgenomförare E: 

Delgenomförare F: 

Datum för projektstart

Datum för projektslut

Projektets faktiska kostnader totalt, €

AKKE / AIKO-anslagets andel, €



UPPFÖLJNINGSUPPGIFTER 

Beskrivning av projektet (vilken var målsättningen?) 
 

Projektets personal, organisation och centrala samarbetsparter 
 

Vidtagna åtgärder och uppnådda resultat 
 

Förekom avvikelser från det planerade? 
 

Projektets effekter (vilka resultat har uppnåtts genom projektets verksamhet?) 
 

Projektresultatens varaktighet (hur utnyttjas resultaten och hur kommer de att fortsätta användas?) 
 

Hur informerades det om projektet, hur syntes det i offentligheten? 
 

Styrgruppens och övriga utomstående parters (t.ex. målgruppens) utvärdering av genomförandet och 
resultaten 
 

Var förvaras materialet om projektet? 
 

  



INDIKATORER 
(Beskriv de uppnådda resultaten med text, hur de är dokumenterade och kan verifieras. Om de förväntade resultaten 
inte uppnåddes, beskriv varför.) 

Försök som inletts 
Målsättning_____ (st.) 
Uppnått _____ (st.) 

Ny verksamhetsmodell eller utvecklingsprocess som inletts 
☐ Ja
☐ Nej

Företag eller andra organisationer som deltagit 
Målsättning _____ (st.) 
Uppnått _____ (st.) 

Nya företag som uppkommit genom projektets medverkan 
Målsättning _____ (st.) 
Uppnått _____ (st.) 

Nya jobb som uppkommit genom projektets medverkan 
Målsättning _____ (st.) 
Uppnått _____ (st.) 

Projektet främjade regionens livskraft     
☐ Ökade regionens dragnings-/hållkraft
☐ Främjade tillgången på kompetent arbetskraft
☐ Förnyade regionens näringsstruktur och gjorde den mångsidigare
☐ Ökade delaktigheten och välbefinnandet (jämlikhet, olika befolkningsgrupper)

Projektet främjade internationell verksamhet  
☐ Ja
☐ Nej

Projektet stödde begränsning av eller anpassning till klimatförändringarna  
☐ Ja
☐ Nej



Projektet främjade invånarnas och/eller företagens digitala tjänster och tjänsternas tillgänglighet 
☐ Ja 
☐ Nej 

 

Om det i projektplanen angavs andra indikatorer eller andra uppgifter som samlas in, rapportera dem här 
(kvalitativ/kvantitativ) 

 

 

SAMMANFATTNING 

Offentlig sammanfattning av projektets verksamhet och resultat 
 

 
  



UNDERSKRIFTER 

Ort och datum 

/ / 

Sökandes underskrift (person med namnteckningsrätt i organisationen) 

Namnförtydligande 

Ansökan kan signeras elektroniskt eller undertecknas på papper och sändas som en skannad fil till Österbottens 
förbunds registratur kirjaamo@obotnia.fi. Ansökan kan också sändas per post till Österbottens förbund, Sandögatan 6B, 
PB 174, 65101 Vasa. 
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