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BILAG  

Fælles output- og resultatindikatorer for EGF-ansøgninger 

Alle personoplysninger1 skal opdeles efter køn (mand, kvinde, ikke-binær). 

1) Fælles outputindikatorer for støttemodtagere 

– arbejdsløse* 

– erhvervsinaktive* 

– beskæftigede* 

– selvstændige erhvervsdrivende*. 

– under 30 år* 

– over 54 år* 

– med uddannelse på første sekundærtrin eller lavere (ISCED 0-2)* 

– med uddannelse på andet sekundærtrin (ISCED 3) eller niveauet mellem 
sekundær og tertiær uddannelse (ISCED 4)* 

– med tertiær uddannelse (ISCED 5-8)*. 

Det samlede antal støttemodtagere beregnes automatisk på grundlag af fælles 
outputindikatorer vedrørende beskæftigelsesmæssig status2. 

Disse oplysninger om støttemodtagere, der deltager i EGF's medfinansierede foranstaltninger, 
skal angives i den endelige rapport som omhandlet i artikel 20, stk. 1. 

2) Fælles resultatindikatorer for støttemodtagere 

– procentdel af EGF-støttemodtagere i beskæftigelse (opdelt efter 
ansættelseskontraktens type: fuld tid/deltid, tidsbegrænset/tidsubegrænset) og i 
selvstændig erhvervsvirksomhed 6 måneder efter afslutningen af 
gennemførelsesperioden* 

– procentdel af EGF-støttemodtagere, der erhverver en kvalifikation 6 måneder 
efter afslutningen af gennemførelsesperioden* 

– procentdel af EGF-støttemodtagere, der er under uddannelse 6 måneder efter 
afslutningen af gennemførelsesperioden*. 

Disse oplysninger forelægges i den endelige rapport, jf. artikel 20, stk. 1, og skal indsamles 
ved hjælp af oplysninger fra de kompetente myndigheder i medlemsstaten samt undersøgelser 
blandt støttemodtagere (jf. artikel 20, stk. 1, litra d). De pågældende oplysninger skal dække 
det beregnede samlede antal støttemodtagere som indberettet under de fælles 
outputindikatorer (1). Procenterne skal således også henvise til dette beregnede samlede antal. 

                                                 
1 Forvaltningsmyndighederne skal oprette et system, hvorved individuelle deltageroplysninger registreres 

og opbevares i elektronisk form. De af medlemsstaterne indførte regler for databehandlingen skal følge 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om 
beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling 
af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1), særlig 
artikel 4, 6 og 9. Data, som indberettes under de indikatorer, der er markeret med *, er 
personoplysninger i henhold til artikel 4, stk. 1 i forordning (EU) 2016/679. Behandlingen af disse er 
nødvendig for at overholde den retlige forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige (artikel 6, stk. 1, 
litra c), i forordning (EU) 2016/679). 

2 Arbejdsløse, erhvervsinaktive, beskæftigede, selvstændige erhvervsdrivende. 
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3) Fælles, mere langsigtede resultatindikatorer for støttemodtagere 

– procentdel af EGF-støttemodtagere, der er i beskæftigelse, herunder i 
selvstændig erhvervsvirksomhed, 18 måneder efter afslutningen af 
gennemførelsesperioden, der er specificeret i finansieringsafgørelsen*. 

Disse oplysninger skal stilles til rådighed ved udgangen af den nittende måned efter 
afslutningen af gennemførelsesperioden. Oplysningerne skal dække det beregnede samlede 
antal støttemodtagere som indberettet under de fælles outputindikatorer (1). Procenterne skal 
således også henvise til dette beregnede samlede antal. For større sager, der omfatter mere end 
1 000 støttemodtagere, kan der alternativt indsamles oplysninger baseret på en repræsentativ 
stikprøve af det samlede antal støttemodtagere indberettet som en outputindikator (1).  


