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INDIKATORER TIL EVALUERING AF PROGRAMMET 

 

Programmet vil blive fulgt nøje på grundlag af et sæt indikatorer, der er beregnet til at måle, i 
hvilket omfang de specifikke målsætninger for programmet er nået, og med henblik på at 
minimere de administrative byrder og omkostninger. Med henblik herpå vil der blive 
indsamlet data for så vidt angår følgende sæt af nøgleindikatorer: 

Indikatorerne bør være knyttet til de specifikke målsætninger, men uden at gentage dem for at 
undgå manglende sammenhæng.  

 

Specifik målsætning nr. 1: at levere avancerede og i givet fald sikre positions-, navigations- 
og tidsbestemmelsestjenester 

Indikator 1: Signalets nøjagtighed (GNSS) 

 

Specifik målsætning nr. 2: at levere nøjagtige og pålidelige jordobservationsdata og -
informationer til støtte for gennemførelsen og overvågningen af politikkerne i Unionen og 
dens medlemsstater inden for miljø, klimaændringer, landbrug og udvikling af landdistrikter, 
civilbeskyttelse, sikkerhed samt den digitale økonomi 

Indikator 1: Antal brugere af Copernicus 

Indikator 2: Tilføjelse af nye Copernicustjenester 

 

Specifik målsætning nr. 3: at forbedre SST-kapaciteter til at overvåge, spore og identificere 
rumobjekter, overvåge vejret i rummet og kortlægge og netværksbasere Unionens NEO-
kapaciteter 

Indikator 1: Antal brugere af SSA-komponenter  

Indikator 2: Tjenesternes tilgængelighed 

 

Specifik målsætning nr. 4: at sikre langsigtet tilgængelighed af pålidelige, sikre og 
omkostningseffektive satellitkommunikationstjenester med passende garanti for adgang og 
robusthed til at modstå skadelige handlinger 

Indikator 1: Antal brugere af GOVSATCOM 

Indikator 2: Tjenesternes tilgængelighed 

 

Specifik målsætning nr. 5: at bidrage til en selvstændig, sikker og omkostningseffektiv 
kapacitet til at få adgang til rummet 

Indikator 1: Antal opsendelser vedrørende EU-rumprojekter 

 

Specifik målsætning nr. 6: vedrørende foranstaltninger til støtte for rumsektoren: at støtte og 
styrke konkurrenceevnen, iværksætteri, færdigheder og evnen til at innovere hos juridiske og 
fysiske personer fra Unionen, der er aktive eller ønsker at være aktive i denne sektor, med 
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særlig hensyntagen til små og mellemstore virksomheder og nystartede virksomheders 
position og behov. 

Indikator 1: Vækst i aftagerleddet i forbindelse med rumprojekter 


