
 

  

Tillæg om administrative samarbejder 
 

Tillæg til aftale om vækstplan for Bornholm for 2014 mellem regeringen og Bornholms 

Vækstforum  

 
o Øget fokus på effekt og læring  

Som led i opfølgningen på evalueringen af kommunalreformen i 2012 aftalte parterne i de 

regionale vækstpartnerskaber 2013 et styrket samarbejde om evaluering og effektmåling og 

har som led heri: 

� Videreudviklet og forbedret det registerbaserede system således, at der kan opgøres 

effekter af regionale projekter på de deltagende virksomheders omsætning, jobskabelse, 

eksport mv. i forhold til en kontrolgruppe af sammenlignelige virksomheder. Systemet er 

etableret af de regionale vækstfora, Danmarks Statistik og Erhvervs- og Vækstministeriet. I 

2014 udvikles et lignende system til at effektmåle personrettede projekter baseret på en 

systematisk indsamling af deltagernes CPR-numre.  

� Aftalt, at der i forbindelse med de konkrete projektansøgninger til Regionalfonden og 

Socialfonden 2014-2020 skal opstilles klare og logiske effektkæder med tilhørende kritiske 

antagelser. Projektansøger redegør for projektets forventede effekter og forklarer, hvordan 

projektets aktører og aktiviteter konkret bidrager til de opstillede effektmål. Om muligt skal 

effektkæderne baseres på evidensbaseret forskning, erfaringer, evalueringer mv. Der 

opstilles målbare indikatorer for alle led i effektkæden, så man kan følge, om projektet er 

på rette spor.  

 

Der er hermed etableret et godt afsæt for at få øget viden om effekten af en række regionale 

erhvervsfremmeindsatser.  Den ny viden kan dog kun føre til øget effekt på længere sigt, hvis 

erfaringerne - efterhånden som de opsamles og systematiseres - bringes med i det 

fremadrettede arbejde. Parterne vil arbejde for følgende leverancer og milepæle: 

 

a. Udbredelse af effektmålingssystemet.  

Udenrigsministeriet vil senest i foråret 2015 gå i dialog med KL og Danske Regioner med 

henblik på at aftale relevante rapporterings- og dataindsamlingskrav, der kan sikre et 

kontinuerligt fokus på måling af eksporteffekt på tværs af de offentlige 

eksportstøtteordninger.  

 

De regionale vækstfora har besluttet, at principperne om monitorering og effektmåling 

omfatter alle regionale erhvervsfremmeprojekter, og ikke blot dem, som er støttet med 

strukturfondsmidler.  

 

b. Viden om effekt som grundlag for udvikling af regionale strategier og projekter. 

De regionale vækstfora har i dag hver deres evalueringspraksis, hvilket gør det svært at 

sammenligne projekters effekter og lære på tværs af regionsgrænserne. De regionale 

vækstfora vil senest i foråret 2015 have aftalt en model, der sikrer, at viden om effekter 

mv. opsamles og formidles på en måde, som muliggør vidensdeling på tværs af vækstfora, 

både til brug for den overordnede strategiudvikling og til vurdering af konkrete projekter. 
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Erhvervs- og Vækstministeriet bidrager til at understøtte og udbrede erfaringer på tværs af 

vækstfora. Den nye model skal ses i sammenhæng med Danmarks Vækstråds nye opgave i 

at benchmarke den regionale vækstindsats og understøtte læring på tværs. 

Erhvervsstyrelsen vil i efteråret 2014 invitere de regionale vækstfora til en drøftelse herom. 

 

o Midlerne skal hurtigere ud at virke hos virksomhederne 

Parterne er enige om, at der bør tilstræbes at være så kort tid som muligt fra virksomhederne 

ansøger om EU-medfinansiering til godkendte projekter omsættes til handling til gavn for vækst 

og beskæftigelse. Både de regionale vækstfora og Erhvervsstyrelsen har hver for sig fokus på at 

sagsbehandlingen er god og effektiv. Når virksomhederne vurderer sagsbehandlingen af deres 

ansøgninger, er det imidlertid den samlede sagsbehandlingstid fra ansøgning hos vækstfora til 

kontrakt om medfinansiering fra Erhvervsstyrelsen, som afgør, om de oplever 

sagsbehandlingstiden som tilfredsstillende. Den samlede sagsbehandlingstid kan fx trække ud, 

hvis en ansøgning ikke vurderes at være fyldestgørende oplyst. Derfor er parterne enige om at 

arbejde for følgende leverancer og milepæle: 

 

c. Etablering af et fælles servicemål for administration.  

Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora vil senest i sommeren 2015 udarbejde et 

fælles servicemål for den samlede sagsbehandling af regional- og socialfondsansøgninger, 

der fastlægger den tidsmæssige ramme for sagsbehandlingstiden fra ansøgningens 

modtagelse til tilsagnets udstedelse. Erhvervsstyrelsen vil i foråret 2015 indlede et 

samarbejde med vækstfora herom.  

 

o Øget hjemtag af forskningsmidler fra EU 

I forbindelse med den nye finansielle ramme for EU’s budget 2014-2020 øges de midler, som 

medlemslande kan hjemtage på bl.a. forsknings- og erhvervsområdet. Det gælder særligt 

forsknings- og innovationsprogrammet Horizon 2020, hvor budgettet øges med 24 pct. i forhold 

til det tidligere 7. rammeprogram. Samtidig vurderes det, at konkurrencen om midlerne vil blive 

skærpet. Danmark får desuden færre EU-midler fra EU’s Regionalfond og Socialfond, der skal 

anvendes i nationale programmer til blandt andet innovation, forbedret konkurrenceevne i 

SMV’er, grøn omstilling, iværksætteri, social inklusion og uddannelsesløft. For at skabe de 

bedst mulige forudsætninger for at virksomheder og forskningsinstitutioner kan hjemtage EU-

midler i international konkurrence har parterne med afsæt i de regionale vækstpartnerskaber i 

2013  

� Indgået aftaler med andre rådgivere fra erhvervsfremme-, innovations- og 

forskningsområdet i maj 2013 om at etablere en fælles indgang ”EU-DK-Support 

netværk”, der skal give danske forskere og virksomheder velkvalificeret, effektiv og 

rettidig hjælp og rådgivning, når de ansøger EU-programmer inden for forskning, 

innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri. Partnerne i EU-DK Support samarbejder 

inden for fire indsatsområder a) Nem og overskuelig adgang til rådgivning, b) 

Målgrupperelevant og opsøgende informations- og rådgivningsindsats c) Formidling af 

cases og succeshistorier og d) Matchmaking.  

Parterne vil tilstræbe, at samarbejdet bidrager til at øge hjemtag af EU-midler i budgetperioden 

2014-2020 ift. 2007-2013: 2,5 pct. for Horizon 2020, 2,2 pct. for COSME og for et Kreativt 
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Europa hhv. Mediadelprogrammet 4, 9 pct. og Kulturdelprogrammet 8,4 pct. Udfordringen for 

medlemmerne af EU-DK Support er at øge antallet af ansøgere, samtidig med at sikre en høj 

kvalitet af ansøgningerne til EU-programmerne. Endvidere betyder de ambitiøse målsætninger, 

at en højere andel af innovationsaktive virksomheder end hidtil skal deltage i EU-programmer. 

Som led i gennemførelsen vil parterne arbejde for følgende leverancer og milepæle: 

d. Opsøgning af innovative virksomheder.  

På landsplan skal i der i 2015 samlet opsøges 1700 virksomheder. I forlængelse heraf vil 

vækstforum understøtte, at den for Bornholm udpegede koordinator sikrer, at der i 2015 

bliver opsøgt 50 virksomheder på øen.   

 

Forudsætningen for at øge hjemtaget af EU-midler til Danmark er, at virksomheder får 

viden og mulighed for at deltage i EU-programmer. Derfor sættes i 2014 og 2015 særlig 

fokus på den opsøgende indsats overfor virksomheder, der blandt andet har deltaget i 

nationale innovationsprogrammer. Erhvervs- og Vækstministeriet samt Uddannelses- og 

Forskningsministeriet stiller følgende til rådighed for de regionale koordinatorer: 

- en webbaseret platform for videndeling 

- kontaktoplysninger på virksomheder, der har søgt relevante nationale puljemidler  

 

Der er udpeget seks regionale koordinationer for den opsøgende indsats (Væksthus 

Hovedstadsregionen, Syddanmarks EU-kontor, Norddanmarks EU-kontor, Væksthus 

Midtjylland, Europe Direct Bornholm, ZealandDanmark EU Office). De rådgivende aktører, 

herunder de regionale vækstfora, udarbejder årligt handlingsplaner for den opsøgende 

indsats. 

 

 


