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ERHVERVSMINISTERIET 

Bilag 3.2.7: Finansiering af projektevalueringer 

 

Sagen vedrører 

Der skal tages stilling til den fremadrettede finansiering af den evalueringsplan, 

som alle strukturfondsprojekter og udvalgte større regionale udviklingsprojekter 

indtil videre har fulgt. Samtidig skal det besluttes, om der skal afsættes midler 

til, at strukturfondsprojekter, der igangsættes i resten af den nuværende struktur-

fondsperiode, skal følge samme evalueringspraksis.    

 

Sagsfremstilling 

Erhvervsstyrelsen og regionerne besluttede i 2014, at alle strukturfondsprojekter 

(Regionalfonden og Socialfonden) over 2 mio. kr. samt udvalgte større projekter 

finansieret med regionale erhvervsudviklingsmidler fremover skulle evalueres af 

én og samme eksterne evaluator. Efter udbud blev COWI A/S valgt som evalu-

ator. Aftalen med COWI løber indtil udgangen af 2021. Evalueringsplanen er 

godkendt af overvågningsudvalget og EU-Kommissionen. 

 

Evaluering af strukturfondsprojekterne finansieres 50/50 mellem EU-

kommissionen og tilsagnsgiver. Nogle regioner har også valgt at evaluere større 

projekter finansieret af regionale udviklingsmidler efter samme model. Her fi-

nansieres hele beløbet af tilsagnsgiver. Hver evaluering koster 85.000 kr. Udgif-

terne til evalueringerne afholdes i tre faser: Fastlæggelse af evalueringsdesign, 

midtvejsevaluering og slutevaluering.  

 

Evalueringsplanen indebærer, at én evaluator evaluerer alle projekter, hvilket har 

tre fordele. Dels giver evalueringer med ekstern evaluator armslængde fra pro-

jektholder, dels giver det mulighed for at se på tværs af evalueringsresultaterne 

og uddrage viden om effektskabelse og læring, og dels har det givet mulighed 

for at høste stordriftsfordele i form af lavere udgifter til evalueringerne.  

 

Evaluering af overdragne igangværende projekter 

Regionerne har aftalt med COWI A/S, hvilke projekter der skal evalueres, og 

dette er indsat som et vilkår for projekterne i deres tilsagnsskrivelser. Regionerne 

afsatte (i lighed med Erhvervsstyrelsen) hvert år erhvervsfremmemidler, der 

skulle dække udgifter til evalueringer i det pågældende år. Regionerne har såle-

des finansieret udgifterne frem til udgangen af 2018, men fra 2019 kan regio-

nerne ikke længere finansiere udgifterne, idet de ikke råder over erhvervsfrem-

memidler.  

 

Kravet om evalueringer er skrevet ind i de enkelte tilsagn, som ERST skal admi-

nistrere projekterne i overensstemmelse med. Dertil er det Erhvervsstyrelsens 
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vurdering, at de hos COWI A/S bestilte evalueringer af de enkelte projekter ud-

gør en juridisk forpligtelse, og at denne overtages af staten.  

 

Der er tale om i alt 311 erhvervsfremmeprojekter og den overdragede evalue-

ringsforpligtigelse vurderes at være i alt 6,3 mio. kr. i perioden 2019-2021. 

 

Evaluering af overdragne nye projekter til igangsættelse 

Erhvervsstyrelsen har medio januar 2019 en pulje på 41 strukturfondsprojekter, 

der endnu ikke har modtaget tilsagn, og hvor det enkelte projekt er indstillet til 

et strukturfondstilskud på mere end 2 mio. kr.  

 

Der er et forventet finansieringsbehov på i alt 1,9 mio. kr. i perioden 2019-2023 

til afholdelse af udgifter til evaluering af disse 41 projekter. 

 

Evalueringsomkostninger til nye strukturfondsprojekter i 2019 

Bestyrelsen skal i 2019 igangsætte en række nye projekter finansieret med struk-

turfondsmidler. Det foreslås, at disse følger samme evalueringspraksis som hid-

til, dvs. at strukturfondsprojekter over 2 mio. kr. evalueres. Denne praksis vil 

være i overensstemmelse med den evalueringsplan, der er aftalt med EU-

kommissionen og godkendt af overvågningsudvalget. Ligeledes vil kommende 

projekter også nyde godt af de tre fordele, der er ved at samle evalueringerne ved 

én ekstern evaluator (armslængde, effektskabelse og læring, stordriftsfordele), 

jf. ovenfor.  

 

Udgifterne til evaluering af strukturfondsprojekter vil afhænge af, hvor mange 

projekter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vælger at indstille til tilskud på 

mere end 2 mio. kr. af strukturfondsmidlerne.  

 

Hvis bestyrelsen indstiller 30 strukturfondsprojekter til støtte i 2019 betyder det 

en samlet evalueringsudgift på 1,3 mio. kr.  

 

Hvis bestyrelsen indstiller 50 strukturfondsprojekter til støtte betyder det en sam-

let evalueringsudgift over årene 2019-2023 på i alt 2,2 mio. kr. 

  

Tabel 1. Overblik over forventede udgifter til evaluering i 2019-2023, 

mio.kr.  

 2019 2020 2021 2022/2023 I alt 

 

Igangværende 

projekter 
3,5  1,9  0,9  - 6,3  

Projekter til 

igangsættelse 
[0,5] [0,2] [0,7] [0,5] 1,9 

Estimat for be-

styrelsens pro-

jekter, hhv. 30 

og 50 projekter 

 

 

[0,3-0,5] 

 

 

[0,1-0,2] 

 

 

[0,4-0,6] 

 

 

[0,5-0,9] 

 

 

[1,3-2,2] 

I alt  [4,3-4,5] [2,2-2,3] [2,0-2,2] [1,0-1,4] [9,5-10,4] 

 

Anm: Udgifterne til evaluering i årene vil variere afhængigt af antallet af projekter over 

2 mio.kr. samt projekternes projektperiode. [Kantede parenteser] illustrerer usikkerhe-

derne. Udgifterne betales i takt med, at ydelserne leveres.  
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