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GLOSSAR 

De europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-fondene): ESI-fondene er fem særskilte 

fonde, hvis formål er at mindske regionale skævheder i Unionen, og hvis politiske rammer er 

fastsat for den syvårige FFR-budgetperiode: Der er tale om Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling (EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF), Samhørighedsfonden, Den 

Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og Den Europæiske 

Hav- og Fiskerifond (EHFF). 

Europa 2020-strategien: EU's vækststrategi for perioden 2010-2020, der tager sigte på at 

hjælpe EU ud af krisen. Strategien er opdelt i fem overordnede mål vedrørende 

beskæftigelse, forskning og udvikling, klima og energi, uddannelse, social integration og 

fattigdomsbekæmpelse. 

Europæisk adfærdskodeks om partnerskab: Et sæt principper fastsat i Kommissionens 

delegerede forordning (EU) nr. 240/2014, som skal støtte medlemsstaterne i at tilrettelægge 

partnerskaber med henblik på udarbejdelsen og gennemførelsen af partnerskabsaftaler og 

operationelle programmer. 

Finansielle indikatorer: Værdier, der anvendes til at overvåge fremskridt med hensyn til den 

(årlige) indgåelse af forpligtelser for og udbetaling af de midler, som er til rådighed til 

dækning af støtteberettigede omkostninger i forbindelse med projekter, foranstaltninger 

eller programmer. 

Forhåndsbetingelser: Betingelser, som medlemsstaterne skal opfylde, før de kan modtage 

finansiering under de europæiske struktur- og investeringsfonde. Ved udarbejdelsen af 

operationelle programmer for programperioden 2014-2020 skulle medlemsstaterne 

vurdere, om disse betingelser var opfyldt. Hvis det ikke var tilfældet, skulle de udarbejde 

handlingsplaner for at sikre, at de var opfyldt senest den 31. december 2016. 

Forvaltningsmyndighed: En forvaltningsmyndighed er et offentligt eller privat organ, som en 

medlemsstat har udpeget til at forvalte et operationelt program. Den har bl.a. til opgave at 

udvælge projekter til finansiering, overvåge projekternes gennemførelse og rapportere til 

Kommissionen om finansielle aspekter og opnåede resultater. 
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Indikator: En målbar proxyvariabel for et mål, som giver oplysninger, der kan bruges til at 

vurdere, i hvilket omfang målet er opfyldt. 

Interventionslogik: Forbindelsen mellem vurderede behov, mål, input (planlagte og tildelte), 

output (planlagte og opnåede) og resultater (tilsigtede og faktiske). 

Investeringsprioriteter: For hver prioritetsakse skal medlemsstaterne i deres operationelle 

programmer fastsætte investeringsprioriteter og tilsvarende specifikke mål. De er opført i de 

specifikke forordninger for EFRU, ESF og Samhørighedsfonden. 

Operationelt program (OP): Et dokument, der fastsætter medlemsstatens prioriteter og 

specifikke mål og beskriver, hvordan midlerne (EU-midler og national offentlig og privat 

medfinansiering) vil blive anvendt i en given periode (for tiden syv år) til finansiering af 

projekter. Projekterne i et OP skal bidrage til at opfylde et bestemt antal mål, der er fastsat 

for OP'ets prioritetsakse. Der kan ydes støtte til OP'er inden for rammerne af EFRU, 

Samhørighedsfonden og/eller ESF. Et OP udarbejdes af medlemsstaten og skal godkendes af 

Kommissionen, før der kan foretages betalinger fra EU-budgettet. OP'er kan kun ændres i 

løbet af programperioden, hvis parterne er enige om det. 

Output: Det, der er produceret eller opnået med de ressourcer, der er tildelt en intervention 

(f.eks. afholdte uddannelseskurser for unge arbejdsløse, opførte rensningsanlæg eller 

anlagte veje). 

Outputindikatorer: Værdier, der anvendes til at måle de støttede operationers output eller 

de operationelle programmers output. 

Overvågning: Regelmæssig undersøgelse af udgifter, output og resultater, der giver 

opdaterede oplysninger om, hvorvidt projekterne/programmerne skrider frem efter 

hensigten. 

Overvågningsudvalg: Et udvalg, som overvåger gennemførelsen af et OP. Det består af 

"repræsentanter for den pågældende medlemsstats myndigheder" (f.eks. repræsentanter 

for forvaltnings-, attesterings- og revisionsmyndigheden, gennemførelsesorganer, 

arbejdsgiver- eller arbejdstagerorganisationer og civilsamfundet). Kommissionen har også en 

observatørrolle. 
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Prioritetsakse: En eller flere investeringsprioriteter forbundet med et tematisk mål. 

Finansieringen i et operationelt program er tilrettelagt efter prioritetsakser. 

Resultater: De umiddelbare ændringer, der indtræffer for støttemodtagerne, når deres 

deltagelse i en intervention er afsluttet (f.eks. bedre adgangsforhold takket være en nyanlagt 

vej eller arbejdsløse, der har fundet et job efter at have deltaget i et kursus). 

Resultatindikatorer: Værdier, der anvendes til at måle de støttede projekters resultater eller 

de operationelle programmers resultater. 

Resultatramme: Et sæt af delmål og mål, der er defineret for hver prioritetsakse i et 

operationelt program, og udgør en vigtig søjle i den resultatorienterede tilgang. 

Resultatreserve: Ressourcer, der udgør 6 % af de midler, der afsættes til EFRU, ESF og 

Samhørighedsfonden eller til ELFUL og EMFF, og som stilles til rådighed efter 

resultatgennemgangen 2019, hvis visse krav er opfyldt eller overskredet. 

Specifikt mål: Det planlagte resultat, som EU's foranstaltning skal bidrage til. 

Udvælgelses-/tildelingskriterier: Foruddefinerede kriterier, der anvendes i 

udvælgelsesprocedurer til at vurdere ansøgernes evne til at fuldføre aktionen eller 

arbejdsprogrammet. 
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FORKORTELSER 

EFRU Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 
ESF Den Europæiske Socialfond 
ESI-fondene De europæiske struktur- og investeringsfonde 
OP Operationelt program 
PA Prioritetsakse 
SMV'er Små og mellemstore virksomheder 
SO Specifikt mål 
TO Tematisk mål 
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RESUMÉ 

I. For programmeringsperioden 2014-2020 har EU bevilget næsten 349,4 milliarder euro 

til at nå sine mål for samhørighedspolitikken. Samhørighedspolitikken har til formål at støtte 

jobskabelse, konkurrenceevne i erhvervslivet, økonomisk vækst, bæredygtig udvikling og 

forbedring af livskvaliteten. For at nå disse mål tildeles der midler til projekter, som 

gennemføres af støttemodtagere i medlemsstaterne. Myndighederne i medlemsstaterne 

udvælger de projekter, der skal finansieres, og overvåger deres gennemførelse. Det er 

afgørende, at denne støtte fordeles effektivt, så de forventede resultater opnås. 

II. For at støtte dette mål gennemførte Kommissionen forskellige foranstaltninger, som 

skulle øge fokus på resultater i perioden 2014-2020. I vores tidligere beretninger har vi 

bifaldet de forbedringer, som disse foranstaltninger har medført. Men vi har også 

fremhævet alvorlige svagheder med hensyn til foranstaltningernes effektivitet og kvaliteten 

af overvågningsoplysningerne vedrørende udgifterne til samhørighedspolitikken. I denne 

beretning konsolideres og uddybes disse tidligere revisionsresultater. 

III. Vi undersøgte, om der er fokus på resultater i udvælgelsen af projekterne, og om 

Kommissionen og medlemsstaterne kan påvise, at EU-budgettet anvendes hensigtsmæssigt. 

Vi undersøgte således ordningerne for udvælgelse og overvågning af projekter, der 

finansieres med samhørighedsmidler. 

IV. Vi konkluderer, at der i udformningen af udvælgelsesprocedurerne og selve processerne 

trods mangeårige intentioner fortsat er fokus på output og absorption snarere end 

resultater. Desuden gjorde mangler ved overvågningsordningerne det svært at vurdere, i 

hvor høj grad EU's støtte har bidraget til at opfylde EU's og medlemsstaternes mål. For de 

OP'er, vi besøgte, konstaterede vi følgende: 

• Projektudvælgelse: De potentielle støttemodtagere var velinformerede og fik passende 

støtte til at opnå EU-finansiering. De procedurer, vi undersøgte, var udformet til at 

understøtte udvælgelse af projekter, der var relevante i forbindelse med OP-målene, 

men udvælgelseskriterierne indeholdt kun sjældent krav om, at ansøgerne skulle 

fastsætte kvantificerede resultatindikatorer på projektniveau. Endvidere foregik de 
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fleste projektudvælgelser efter først til mølle-princippet. Vi fandt kun én 

udvælgelsesprocedure, hvor ansøgningerne fik point og blev rangordnet. 

• Overvågning: Vi konstaterede, at overvågningssystemerne først på et sent tidspunkt var 

blevet funktionsdygtige, hvilket primært skyldtes forsinkelser i vedtagelsen af de 

lovgivningsmæssige rammer. Der er fortsat svagheder i nogle af de IT-systemer, der 

anvendes til indsamling og aggregering af overvågningsdata. Desuden medfører de 

langsomme fremskridt i revisionerne af de respektive overvågningssystemer en risiko 

for, at der nu muligvis ikke er nok tid til at træffe de nødvendige korrigerende 

foranstaltninger før resultatgennemgangen i 2019. 

• Overvågningsoplysningerne er stadig primært outputorienterede. Kommissionens 

vigtigste rapport til måling af fremskridt viser udviklingen i de vigtigste 

outputindikatorer sammen med gennemførelsen af finansieringen. Der er dog kun 

begrænsede oplysninger om, hvorvidt resultaterne er nået. 

V. Vi anbefaler derfor følgende: 

• For at sikre en konsekvent og reelt resultatorienteret tilgang til udvælgelse af projekter 

bør medlemsstaterne sikre, at der foretages en sammenligning af 

projektansøgningerne, kræve, at støttemodtagerne definerer mindst én reel 

resultatindikator for hvert projekt, og medtage en vurdering af de forventede resultater 

og indikatorer i vurderingsrapporten om ansøgningerne. 

• For at sikre en resultatorienteret overvågning bør medlemsstaterne i tilskudsaftalen 

medtage en eller flere reelle og kvantificerede resultatindikatorer, som bidrager til at 

opfylde resultatindikatorerne på OP-niveau, og Kommissionen bør definere fælles 

resultatindikatorer for EFRU baseret på en fælles definition af "resultater". 

• Kommissionen bør forbedre rapporteringen om resultater og sikre, at der foretages en 

meningsfuld resultatgennemgang i 2019. 
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INDLEDNING 

Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste investeringspolitik 

1. Samhørighedspolitikken er EU's vigtigste investeringspolitik. Den har til formål at støtte 

jobskabelse, konkurrenceevne i erhvervslivet, økonomisk vækst, bæredygtig udvikling og 

forbedring af livskvaliteten. Omkring en tredjedel af EU's budget er afsat til 

samhørighedspolitikken. I løbende priser udgjorde dette omkring 230 milliarder euro i 

programperioden 2000-2006, 346,5 milliarder euro i perioden 2007-2013 og 

349,4 milliarder euro i perioden 2014-2020. 

2. Samhørighedspolitikken gennemføres via Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

(EFRU), Den Europæiske Socialfond (ESF) og Samhørighedsfonden. Disse fonde udgør 

sammen med Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og 

Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) de europæiske struktur- og investeringsfonde 

(ESI-fondene). De gennemføres ved hjælp af operationelle programmer (OP'er), som 

fastsætter investeringsprioriteringer og specifikke mål1. De beskriver også, hvordan 

finansieringen skal bruges til at finansiere projekter i løbet af programperioden. OP'erne 

gennemføres af medlemsstaterne og deres regioner. Det betyder, at medlemsstaterne og 

deres regioner udvælger, overvåger og evaluerer projekterne. 

Resultatorientering er en vigtig prioritet for Kommissionen og medlemsstaterne i perioden 

2014-2020 

3. Europa 2020-strategien er EU's tiårsstrategi for beskæftigelse og vækst. Den blev 

lanceret i 2010 for at skabe betingelserne for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. Med 

henblik på at opfylde målene og målsætningerne i Europa 2020-strategien understregede 

                                                      

1 Investeringsprioriteter og specifikke mål fastsættes på grundlag af den pågældende 
medlemsstats partnerskabsaftale, som er en aftale mellem medlemsstaten og Kommissionen 
om landets strategiske mål og investeringsprioriteter. 
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Kommissionen i 2010 behovet for at forbedre effektiviteten af samhørighedspolitikken ved 

at fokusere på resultater2. 

4. Lovgivningspakken for samhørighedspolitikken i programperioden 2014-2020 indførte 

derfor væsentlige ændringer, som skulle øge fokuseringen på resultater3. De vigtigste 

foranstaltninger er: 

• Indførelse af bestemte forhåndsbetingelser4 vedrørende effektiv udnyttelse af ESI-

midlerne (f.eks. fastlæggelse af politiske/strategiske rammer), som medlemsstaterne 

skulle opfylde inden udgangen af 2016. En af disse, forhåndsbetingelse nr. 75, kræver, at 

der "foreligger et system af resultatindikatorer, som er nødvendige for at vælge de 

tiltag, der mest effektivt bidrager til at opnå de ønskede resultater, overvåge fremskridt 

mod resultater". 

• Indførelse af en resultatreserve, som tilsidesætter en del af de EU-midler, som er afsat 

til OP'erne, og som kun må frigives, hvis et undersæt af indikatorer (hovedsagelig 

udgifts-/outputindikatorer) når foruddefinerede delmål. Frigivelsen af denne reserve i 

2019 vil være baseret på en resultatgennemgang foretaget i 20196. 

                                                      

2 KOM(2010) 700 endelig af 19. oktober 2010, "Gennemgang af EU's budget". 

3 Alle disse aspekter blev behandlet i vores særberetning nr. 2/2017 "Kommissionens forhandling 
af partnerskabsaftaler og programmer på samhørighedsområdet for perioden 2014-2020: 
Udgifterne er i højere grad rettet mod Europa 2020-prioriteterne, men ordningerne for 
resultatmåling bliver stadig mere komplekse" og særberetning nr. 15/2017 
"Forhåndsbetingelser og resultatreserve på samhørighedsområdet: innovative, men endnu ikke 
effektive instrumenter". 

4 Artikel 19 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 af 17. december 2013 
om fælles bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske 
Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af 
Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden og 
Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006 
(EUT L 347 af 20.12.2013, s. 320). 

5 Generel forhåndsbetingelse nr. 7, bilag XI, del II, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

6 Artikel 20, 22 og 96 og bilag II i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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• En forstærket interventionslogik under programmeringen7, der kræver, at 

medlemsstaterne vurderer deres behov og forpligter sig til et sæt resultater, før de 

overvejer, hvor og hvordan samhørighedsmidlerne skal bruges. 

• En mere sammenhængende brug af resultatindikatorer til at måle fremskridt hen imod 

opnåelsen af resultaterne8. 

Projektudvælgelsens og -overvågningens betydning for opnåelsen af resultater 

5. I 2017 konkluderede vi9, at det var lykkedes Kommissionen og medlemsstaterne at 

udvikle OP'er med en mere solid interventionslogik. Det betyder, at OP'erne på en 

konsekvent måde fastsætter målene for interventionerne (specifikke mål/resultater) og 

angiver, hvordan de skal opnås (krævet finansiering, aktioner, der skal gennemføres, og 

forventede output). 

6. Men for at sikre en effektiv politik er det ikke kun vigtigt at fastsætte klare mål og 

overveje resultaterne i løbet af programmeringen. Det er også afgørende at følge en 

resultatorienteret tilgang i OP'ets gennemførelsesfase, da det primært er kvaliteten af de 

finansierede projekter og deres merværdi med hensyn til konkrete resultater, som 

bestemmer politikkens effektivitet. Projektudvælgelse, -overvågning og -rapportering har 

således stor betydning for opnåelsen af resultater. En oversigt over Et OP's 

gennemførelsescyklus og de involverede organer ses i figur 1. De relevante processer i 

forbindelse med vores revision er fremhævet med gult. 

                                                      

7 Artikel 9 og 96 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

8 Bilag I i forordning (EU) nr. 1300/2013, nr. 1301/2013 og nr. 1304/2013, artikel 5 i forordning 
(EU) nr. 1301/2013, artikel 3 i forordning (EU) nr. 1304/2013 og artikel 96, stk. 2, litra b), nr. ii), i 
forordning (EU) nr. 1303/2013. 

9 Særberetning nr. 2/2017. 
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Figur 1 - Oversigt over et OP's gennemførelsescyklus 
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De vigtigste deltagere og deres rolle i forbindelse med projektudvælgelse og -overvågning 

7. Projekterne udvælges af de nationale og regionale myndigheder, som er ansvarlige for 

at forvalte OP'erne. Disse forvaltningsmyndigheder - eller de bemyndigede organer, som de 

uddelegerer beføjelser til - fastsætter udvælgelseskriterier, nedsætter udvælgelseskomitéer 

og beslutter, hvilke projekter der skal modtage EU-støtte. Kommissionen er ikke involveret i 

projektudvælgelsen, hvilket udgør en skarp kontrast til dens afgørende rolle i 

forhandlingerne om OP'erne. Den har dog en rådgivende rolle i OP'ernes 

overvågningsudvalg10, hvor metodologien og kriterierne for udvælgelse af projekter 

godkendes. Den yder også vejledning baseret på bedste praksis og delte erfaringer med 

medlemsstaterne. 

8. Ansvaret for overvågningen af projekterne påhviler medlemsstaterne. 

Forvaltningsmyndighederne overvåger gennemførelsen af OP'erne og projekterne, 

aggregerer overvågningsoplysninger og forelægger årlige gennemførelsesrapporter for 

Kommissionen. Overvågningsudvalget gennemgår også gennemførelsen af OP'erne og 

godkender de årlige gennemførelsesrapporter. Også her er Kommissionens rolle begrænset 

til at udsende vejledning, undersøge OP'ernes resultater sammen med 

forvaltningsmyndighederne og fremsætte bemærkninger til de årlige 

gennemførelsesrapporter. 

9. Ikke desto mindre er det Kommissionen, der i sin rapporteringsrolle forelægger en årlig 

syntese af medlemsstaternes årlige gennemførelsesrapporter og strategiske rapporter (i 

2017 og 2019) for dechargemyndigheden (Europa-Parlamentet) og for Det Europæiske 

Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget11. 

REVISIONENS OMFANG OG REVISIONSMETODEN 

10. Formålet med denne revision var at besvare spørgsmålet om, hvorvidt 

projektudvælgelsen og overvågningssystemerne vedrørende EFRU- og ESF-projekterne i 

                                                      

10 Artikel 48, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

11 Artikel 53, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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programperioden 2014-2020 var resultatorienterede. Fordi gennemførelsen af OP'erne nu er 

så fremskreden, at de første resultater foreligger, kunne vi - på grundlag af de allerede 

foretagne revisioner - ved denne revision for første gang følge den "resultatorienterede 

tilgang" gennem hele gennemførelsesfasen. Dette er også af stor betydning for den 

resultatgennemgang, som er planlagt i 2019. 

11. I den første del rapporterer vi om vores analyse af udvælgelsesprocedurerne i de 

reviderede OP'er. Vi vurderer udformningen af disse udvælgelsesprocedurer, især 

fastlæggelsen af udvælgelseskriterierne og deres resultatorientering, samt fasen med 

evaluering af ansøgningerne. I den anden del undersøger vi de indførte forvaltnings- og 

kontrolsystemer og den overvågning, som forvaltningsmyndighederne/de bemyndigede 

organer hidtil har foretaget af de besøgte OP'er for at måle de operationelle resultater på 

programniveau og på nationalt plan. Vi gennemgår pålideligheden og tilgængeligheden af 

data samt kapaciteten til at producere relevante oplysninger for forvaltningen og for 

rapporteringen til Kommissionen. 

12. I alt undersøgte vi 34 projekter (jf. listen over projekter i bilag I). Vi fokuserede på EFRU 

og ESF og mere specifikt på tre tematiske mål12 (jf. beskrivelsen af de 11 tematiske mål i 

bilag II): 

• tematisk mål nr. 3: styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne (16 projekter) 

• tematisk mål nr. 8: fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til 

arbejdskraftens mobilitet (12 projekter) 

• tematisk mål nr. 9: fremme af social integration, bekæmpelse af fattigdom og enhver 

forskelsbehandling (6 projekter). 

13. Vi så på projekter, der var udvalgt direkte af forvaltningsmyndigheden (eller det 

bemyndigede organ) ved hjælp af 20 udvælgelsesprocedurer (jf. listen i bilag III), fra syv 

OP'er i fire medlemsstater: Den Tjekkiske Republik, Frankrig, Italien og Finland (jf. listen i 

                                                      

12 Artikel 9 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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bilag IV). Disse OP'er og medlemsstater blev udvalgt efter de tildelte midlers omfang og 

projekternes gennemførelsesfase. Vi udvalgte projekterne baseret på størrelsen af det 

modtagne tilskud og deres gennemførelsesstatus på revisionstidspunktet. De prioritetsakser, 

investeringsprioriteter og specifikke mål, som de udvalgte projekter er forbundet med, er 

anført i bilag V. De relaterede output- og resultatindikatorer er anført i bilag VI for EFRU's 

vedkommende og i bilag VII for ESF's vedkommende. 

14. Vi gennemgik også de foranstaltninger, som Kommissionen havde truffet 

projektudvælgelse og overvågning af operationelle programmer under ESF og EFRU i 

almindelighed. 

BEMÆRKNINGER 

Projektudvælgelsen har ikke tilstrækkelig fokus på resultater 

15. De udvælgelsesprocedurer, som forvaltningsmyndighederne indfører, bør prioritere 

udvælgelse af de projekter, som er mest relevante i forbindelse med målene og har størst 

sandsynlighed for at levere resultater, samt sikre, at de tilgængelige midler anvendes i 

overensstemmelse med reglerne. Vi kontrollerede, i hvilket omfang resultaterne var 

afspejlet i udformningen af udvælgelsesprocedurerne (f.eks. udvælgelseskriterierne til 

vurdering af ansøgninger, metoden til vurdering af projekter og den tilgængelige 

dokumentation for potentielle tilbudsgivere) såvel som i gennemførelsen af 

udvælgelsesprocedurerne og dermed i de udvalgte projekter. 

16. Det fremgår af Revisionsrettens tidligere revisionsarbejde13, at Kommissionen og 

medlemsstaterne har haft held til at udvikle OP'er med en mere solid interventionslogik, dvs. 

med en klar sammenhæng mellem udviklingsbehov, specifikke mål og resultatindikatorer. 

Denne interventionslogik bør afspejles i projektudvælgelsesprocedurerne. Vi mener, at der 

er en række vigtige kriterier, som forvaltningsmyndighederne bør tage i betragtning, når de 

udformer procedurerne, for at sikre, at de er resultatorienterede: 

                                                      

13 Jf. Revisionsrettens særberetning nr. 2/2017. 
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• De anvendte udvælgelseskriterier bør sikre, at projekterne er afstemt med OP'ernes 

mål. 

• Udvælgelseskriterierne bør understøtte udvælgelse af projekter, der ikke kun har 

kvantificerede outputindikatorer, men også kvantificerede resultatindikatorer til at måle 

projektresultaterne. 

• Støttemodtagerne bør opfordres til at indsende ansøgninger for at sikre, at der er et 

stort antal projekter at vælge imellem. 

• Endelig bør projektudvælgelsen baseres på en direkte sammenligning af ansøgningerne 

for at identificere og prioritere de projekter, der bedst egner sig til finansiering. 

17. I hvor høj grad forvaltningsmyndighederne anvendte disse variabler under 

behandlingen af ansøgningerne, og hvordan de påvirkede udvælgelsen af 

resultatorienterede projekter, er beskrevet i de følgende punkter (jf. punkt 18-38). 

Udvælgelsesprocedurerne understøtter udvælgelse af projekter, der er relevante i 

forbindelse med OP'ernes mål 

18. I den lovgivningsmæssige ramme for programperioden 2014-2020 er der indført to 

foranstaltninger, som har til formål at sikre udvælgelse af projekter, der er relevante i 

forbindelse med OP'ernes mål: 

• OP'erne skal angive "vejledende principper" for udvælgelsen af projekter under hver 

prioritetsakse14. 

• Forvaltningsmyndighederne skal udforme udvælgelsesprocedurerne og -kriterierne 

således, at de "sikrer operationernes bidrag til at nå de specifikke mål for og resultater 

af den relevante prioritet"15. 

                                                      

14 Artikel 96, stk. 2, litra b), i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

15 Artikel 125, stk. 3, litra a), nr. i) i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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19. Herudover blev følgende krav indført for perioden 2014-2020 med henblik på at sikre 

udvælgelse afmere resultatorienterede projekter: 

• I henhold til forhåndsbetingelse nr. 7 (jf. også punkt 4) skal der indføres "et system af 

resultatindikatorer, som er nødvendige for at vælge de tiltag, der mest effektivt 

bidrager til at opnå de ønskede resultater". 

• Forvaltningsmyndighederne skal derudover udforme udvælgelsesprocedurerne og 

kriterierne således, at de "sikrer operationernes bidrag til at nå [resultaterne] af den 

relevante prioritet"16. 

20. De "vejledende principper" fungerer som vejledning for projektudvælgelsen, idet de 

angiver de vigtigste udvælgelseskriterier, der skal anvendes. Kombineret med beskrivelsen af 

de projekter, som skal tildeles midler - med eksempler - og beskrivelsen af 

støttemodtagerne, giver de et godt overblik over den type projekter, der skal finansieres 

under hvert specifikt mål. Disse principper anvendes som grundlag for udarbejdelsen af 

udvælgelseskriterierne, og der kan henvises direkte til disse principper i 

udvælgelseskriterierne. 

21. Vi konstaterede, at principperne i nogle tilfælde var af generel karakter, men de 

henviste alle til, at de valgte projekter skulle være i overensstemmelse med de specifikke 

mål for OP'et som beskrevet under den enkelte prioritetsakse. Udvælgelseskriterierne i de 

udvælgelsesprocedurer, vi undersøgte, var i overensstemmelse med de vejledende 

principper. Hver procedure indeholdt mindst ét kriterium om projekternes relevans og deres 

bidrag til det specifikke mål. 

22. Generelt blev de udvalgte programmer, vi undersøgte, vurderet på baggrund af de 

kriterier, der var defineret i udvælgelsesproceduren. Vi konstaterede, at de 34 projekter, vi 

undersøgte under denne revision, var relevante i forbindelse med de OP-specifikke mål. 

                                                      

16 Artikel 125, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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Vurderingen af projektansøgninger havde ringe fokus på resultater og omfattede sjældent 

kvantificerede resultater 

23. Vi undersøgte, hvordan forvaltningsmyndighederne foretog deres udvælgelse af 

projekter i praksis, herunder navnlig om der i indkaldelsen af forslag var fastsat klare 

forventede resultater og mål ledsaget af klart definerede og kvantificerede output- og 

resultatindikatorer (knyttet til de specifikke mål). Vi vurderede også, om 

forvaltningsmyndighederne havde vurderet hver enkelt ansøgers evne til at opnå de 

forventede resultater. 

24. Vi konstaterede, at 18 af de 20 udvælgelsesprocedurer, vi undersøgte, omfattede 

kriterier, som krævede, at modtagerne beskrev deres projekters forventede resultater (jf. 

bilag VIII). Det var imidlertid kun fire af de 20 procedurer, der omfattede kriterier, som 

krævede kvantificerede resultatindikatorer på projektniveau (udvælgelsesprocedure nr. 17, 

18, 19 og 20). Og i tre tilfælde svarede disse resultatindikatorer ikke direkte til de definerede 

indikatorer på OP-niveau (jf. eksemplet i tekstboks 1). 

Tekstboks 1 - Eksempel på manglende overensstemmelse mellem resultatindikatorer på 

projektniveau og OP-niveau: projekt nr. 32 - udvælgelsesprocedure nr. 17 

Resultatindikatorer på projektniveau 

(jf. bilag I, projekt nr. 32) 

• Ekstra genereret omsætning 

• Yderligere direkte eksport 

• Antal nye job 

Resultatindikatorer på OP-niveau 

(jf. også bilag VI, PA 1, SO 3d) 

• Udvikling i det erhvervsdynamiske indeks 

• Antal vækstvirksomheder 

25. Vores gennemgang af de 34 ansøgninger vedrørende de udvalgte projekter bekræfter 

disse resultater. Alle ansøgningerne indeholdt kvantificerede oplysninger om 

outputindikatorer, der svarede til dem, der blev brugt på OP-niveau, eller også kunne 

sådanne data hentes direkte fra IT-systemet (f.eks. for indikatorer såsom antal 

støttemodtagende virksomheder). Det var dog kun 14 ansøgninger, som indeholdt 

kvantitative oplysninger om indikatorerne for de forventede resultater. I seks af disse 
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svarede resultatindikatorerne ikke direkte til OP-indikatorerne. De andre ansøgninger 

indeholdt hovedsagelig en uddybende beskrivelse (jf. figur 2 og bilag VIII). 

Figur 2 - Ansøgningernes oplysninger om de forventede output og resultater 

 

26. I forbindelse med vurderingen af ansøgningerne konstaterede vi, at 

forvaltningsmyndighederne havde vurderet den samlede gennemførlighed og 

sandsynligheden for, at projekterne ville lykkes. Der var foretaget en vurdering af de 

forventede resultaters opnåelighed for alle 18 EFRU-projekter, men kun for to af de 16 ESF-

projekter, vi undersøgte. Vi konstaterede også, at opnåelighedsvurderingen var uklar i 

vurderingsrapporterne, undtagen i syv tilfælde17, hvor der blev givet en mere detaljeret 

beskrivelse af indikatorernes relevans og sandsynligheden for, at målene ville blive opfyldt. 

27. Med hensyn til pointgivning i forbindelse med vurderingen af ansøgningerne 

konstaterede vi, at det kun i 11 tilfælde gav point, hvis ansøgningerne indeholdt forventede 

resultater. Dette viser, at så længe de planlagte projekter var i overensstemmelse med de 

typer aktioner, som var fastlagt i udvælgelsesproceduren, antog forvaltningsmyndighederne, 

at de ville bidrage til OP'ernes mål. De fokuserede imidlertid ikke på omfanget af dette 

bidrag. 

                                                      

17 Projekt nr. 27, 28, 30, 31, 32, 33 og 34. 
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Undersøgte projekter (resultater)
34

JA, ansøgningerne indeholder kvantificerede resultatindikatorer, der svarer/ikke svarer til OP-
resultatindikatorerne
NEJ, men ansøgningerne beskriver de forventede resultater og deres bidrag til OP-målene

NEJ, ansøgningerne indeholder ikke kvantificerede resultatindikatorer
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Støttemodtagerne blev opfordret til at søge om finansiering 

28. For at sikre rettidig absorption i hele programmeringsperioden og samtidig sikre, at der 

er fokus på resultater, skal der være tilstrækkelig mange tilbudsgivere, som indsender gode 

ansøgninger. Det er en vigtig variabel med afgørende betydning for 

udvælgelsesprocedurernes samlede effektivitet, at forvaltningsmyndighederne gør reklame 

for en indkaldelse og giver potentielle ansøgere relevant vejledning. Et bredere udvalg af 

ansøgere vil kunne sikre, at der udvælges bedre projekter. 

29. De foranstaltninger, der sigtede mod at gøre reklame for indkaldelser over for 

potentielle tilbudsgivere, blev udarbejdet af forvaltningsmyndighederne på grundlag af de 

detaljerede krav i EU-forordningen. De blev forelagt overvågningsudvalgene til godkendelse 

som led i den OP-kommunikationsstrategi, der kræves i forordningen18. 

30. Vi konstaterede, at forvaltningsmyndighederne havde opfordret støttemodtagerne til at 

deltage i udvælgelsesprocedurerne. Forvaltningsmyndighederne anvendte først en række 

forskellige kanaler til at reklamere for indkaldelsen over for potentielle tilbudsgivere. Disse 

omfattede handelskamre, lokale erhvervssammenslutninger og onlineværktøjer. 

Forvaltningsmyndighederne benyttede også partnere til at rundsende oplysninger om 

kommende indkaldelser i deres netværk baseret på den viden, de havde erhvervet i 

overvågningsudvalgene. 

31. Desuden var vejledningerne om finansiering fra forvaltningsmyndighederne offentligt 

tilgængelige, og undtagen i forbindelse med én forvaltningsmyndighed indeholdt de på 

revisionstidspunktet klare betingelser for modtagelse af støtte, detaljerede oplysninger om 

ansøgningsproceduren og finansieringsordningerne og specifikke henvisninger til de 

udvælgelsesprocedurer, som skulle anvendes. 

                                                      

18 Artikel 116 og bilag XII, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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Udvælgelsesprocedurerne omfattede normalt ikke en sammenligning af 

projektansøgningerne, hvilket medførte en risiko for, at det ikke var de bedste projekter, 

der blev udvalgt 

32. I vores gennemgang af procedurerne kontrollerede vi, om de projekter, der var indsendt 

til finansiering, blev vurderet i forhold til hinanden. Dette er også en vigtig foranstaltning til 

sikring af, at det er de mest resultatorienterede projekter, der udvælges. 

33. Inden for rammerne af delt forvaltning blev udvælgelsesprocedurerne defineret af 

forvaltningsmyndighederne og godkendt af overvågningsudvalgene baseret på kravene i EU-

forordningerne19 og Kommissionens vejledning20. Hverken forordningerne om ESI-fondene 

eller Kommissionens retningslinjer angiver, hvilken type udvælgelsesprocedure der skal 

anvendes; dette er op til forvaltningsmyndighederne. 

34. Ud af de 20 procedurer, vi undersøgte, var 10 midlertidige forslagsindkaldelser, seks var 

permanente indkaldelser, tre var direkte tildelingsprocedurer, og én var en gentaget 

indkaldelse (se flere oplysninger i bilag III). Vi konstaterede i alle udvælgelsesprocedurerne 

undtagen én (IT, OP Piemonte, nr. 13), at der ikke var foretaget sammenligninger af 

projektansøgningerne. Det er derfor ikke sikkert, at finansieringen blev tildelt de bedste 

projekter. Denne risiko var til en vis grad imødegået i nogle af de besøgte OP'er, hvor der var 

foretaget en uformel (OP'erne i Frankrig og Finland) eller en formel (Italien, Puglia) 

forhåndsudvælgelse, som gav forvaltningsmyndighederne mulighed for kun at behandle de 

ansøgninger, der vedrørte de mest egnede projekter. Vi konstaterede følgende: 

• 15 af de 20 procedurer var baseret på først til mølle-princippet, hvor en ansøgning blev 

udvalgt, hvis den opfyldte kriterierne, og der var tilstrækkelige midler til rådighed. I 13 

af disse var der foretaget en formel eller uformel forhåndsudvælgelse. Vi bemærkede, 

                                                      

19 Artikel 132 i finansforordningen (EU, Euratom) nr. 966/2012 og artikel 34 og 125 i forordning 
(EU) nr. 1303/2013. 

20 Kommissionens retningslinjer: 
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/legislation/guidance/. 
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at nogle krævede en minimumsscore for udvælgelse (jf. udvælgelsesprocedure nr. 4 og 

5 under det tjekkiske OPEIC og nr. 16, 17, 18, 19 og 20 under det finske OP). 

• I de tre direkte tildelinger var der pr. definition ingen konkurrence (jf. 

udvælgelsesprocedure nr. 1, 3 og 12). 

• I et enkelt tilfælde (IT, OP Piemonte, udvælgelsesprocedure nr. 8)21 var der tildelt 

finansiering til projekter, som allerede var blevet udvalgt i den foregående 

programmeringsperiode 2007-2013, idet deres varighed blot var blevet forlænget. Det 

betød, at det bemyndigede organ kunne undgå afbrydelser i uddannelsen af unge, og 

gav projektet mulighed for at begynde at absorbere midlerne. Men det forhindrede 

også potentielle nye ansøgere i at deltage. 

Overvågningsdataene er af tvivlsom kvalitet og primært outputorienterede 

35. Vi kontrollerede, om overvågningssystemerne muliggjorde systematisk indsamling af 

data om de angivne indikatorer, så fremskridtene på projekt-, program- og EU-niveau kunne 

måles. Vi undersøgte også, om dataene var blevet rapporteret på en måde, der gjorde det 

muligt at påvise, at de finansierede projekter var vellykkede, og dermed at EU-budgettet var 

blevet brugt på en effektiv og produktiv måde. 

36. Nedenstående afsnit indeholder vores vurdering af de nødvendige betingelser for at 

muliggøre overvågning og rapportering om opfyldelsen af mål. Vi kontrollerede først, om 

forvaltningsmyndighederne havde etableret funktionsdygtige overvågningssystemer, før de 

begyndte at anvende midlerne. Vi så også på, om resultatoplysningerne fra 

støttemodtagerne havde været pålidelige, fuldstændige og rettidige. Vi undersøgte 

endvidere forvaltningsmyndighedernes og Kommissionens rolle. 

37. Til sidst vurderer vi, om de indførte systemer leverede resultatorienterede oplysninger, 

og om de specifikt leverede meningsfulde aggregerede oplysninger, da dette er et vigtigt 

                                                      

21 OP Piemonte, Italien, indkaldelse om "Obbligo d'istruzione" 2015/2016. 
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element for at kunne rapportere om den effektive anvendelse af midlerne på medlemsstats- 

og EU-niveau i den årlige overvågning og rapportering. 

Der kan muligvis ikke gives sikkerhed for overvågningsdataenes kvalitet i tide med henblik 

på resultatgennemgangen i 2019 

38. Overvågningen af et OP's fremskridt med hensyn til at opfylde sine mål foretages på 

grundlag af data indsamlet fra forskellige kilder. Disse data aggregeres på OP- og 

medlemsstatsplan og danner grundlag for de rapporter, der sendes til OP'ernes 

overvågningsudvalg og til Kommissionen. For at kunne give et retvisende billede af 

situationen på OP- eller medlemsstatsplan er det vigtigt, at de indsamlede data er pålidelige, 

fuldstændige og rettidige. For at sikre dette skal forvaltningsmyndighederne etablere et 

overvågningssystem, som omfatter indsamling af data og kontrol af datakilden. Til at opnå 

sikkerhed for dataenes kvalitet benytter Kommissionen sig af det revisionsarbejde, der er 

udført af revisionsmyndighederne i medlemsstaterne, samt sit eget revisionsarbejde. 

39. Specifikt i forbindelse med resultatgennemgangen er det også vigtigt, at dataene og de 

systemer, der leverer dem, revideres så tidligt som muligt, så medlemsstaternes 

myndigheder kan rette op på eventuelle svagheder med hensyn til dataenes kvalitet i god tid 

inden udgangen af juni 2019. På det tidspunkt sendes de årlige gennemførelsesrapporter for 

2018 - grundlaget for resultatgennemgangen og fordelingen af resultatreserven - til 

Kommissionen. 

Omfattende EU-regler fastsætter, hvordan medlemsstaterne skal etablere deres 

overvågningssystemer for perioden 2014-2020 

40. Med henblik på at opnå en systematisk indsamling og overvågning af data produceret 

på OP-niveau blev der med de lovgivningsmæssige rammer for programperioden 2014-2020 

indført adskillige ændringer vedrørende ordningerne for dataindsamling og overvågning: 



 25 

 

• Forvaltningsmyndighederne skal indføre et forvaltnings- og kontrolsystem, som 

omfatter passende systemer til rapportering og overvågning22. 

• Forvaltningsmyndighederne er ansvarlige for at etablere et IT-system til registrering af 

alle data vedrørende OP'ernes indikatorer23 med henblik på overvågning og 

rapportering. 

• I henhold til forhåndsbetingelse nr. 7 skal forvaltningsmyndighederne indføre "et 

system af resultatindikatorer, som er nødvendige for at vælge de tiltag, der mest 

effektivt bidrager til at opnå de ønskede resultater, overvåge fremskridt mod [disse] 

resultater"24. OP'erne skulle opfylde alle forhåndsbetingelserne senest den 

31. december 201625 (jf. punkt 4). 

• Senest den 31. december 201526 skulle medlemsstaterne sikre, at alle udvekslinger af 

oplysninger mellem støttemodtagerne og en forvaltningsmyndighed, en 

attesteringsmyndighed, en revisionsmyndighed og bemyndigede organer kunne 

foretages elektronisk27. 

41. Kommissionen har også udarbejdet en særlig vejledning28 for sit personale og 

medlemsstaternes ansvarlige myndigheder om en fælles metode til vurdering af 

                                                      

22 Artikel 72, 73 og 74 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

23 Artikel 125, stk. 2, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013. Dette er også en del af forvaltnings- 
og kontrolsystemet, jf. artikel 72, litra d), i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

24 Forhåndsbetingelse nr. 7, bilag XI, del II, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

25 Artikel 19 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

26 Artikel 122 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

27 Artikel 122, stk. 3, i forordning (EU) nr. 1303/2013. Det er ikke obligatorisk for 
støttemodtagerne at anvende dem. 

28 Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode til vurdering af 
forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne, EGESIF_14-0010-final af 18.12.2014. 
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forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne, og den omfatter bl.a. kontrol af, om der 

er tilstrækkelige systemer til overvågning og rapportering. 

Resultatoplysningerne er ikke altid pålidelige, fuldstændige og rettidige, og dette har en 

indvirkning på medlemsstaternes gennemførelsesrapporter 

Data rapporteret af støttemodtagerne 

42. I forbindelse med EFRU indsamles dataene vedrørende resultatindikatorerne i mange 

tilfælde fra nationale statistiske organer (jf. eksemplerne i bilag VI). De resterende data 

kommer fra støttemodtagerne. I forbindelse med ESF indsamles de fleste af de rapporterede 

data fra støttemodtagerne (jf. bilag VII). Forvaltningsmyndighederne kontrollerer, om de 

indsamlede data fra støttemodtagerne er korrekte ved projektets afslutning, når de 

modtager den endelige rapport. Under projektgennemførelsen kan der også foretages 

stikprøvekontrol på stedet. 

43. Systemerne udfører automatisk en række troværdigheds- og konsekvenskontroller af de 

data, som støttemodtagerne har leveret, navnlig under ESF. Forvaltningsmyndighederne har 

også værktøjer til at overvåge, om de modtagne data om deltagerne er fuldstændige, 

hvorefter de kan minde støttemodtagere, der har indsendt ufuldstændige data, om at 

indsende yderligere oplysninger. 

44. Vores revision afslørede problemer med kvaliteten af de indsamlede data. Vi 

identificerede et generelt problem vedrørende fuldstændigheden og korrektheden af 

dataene om deltagerne i aktioner, der medfinansieres af ESF. Disse data er klassificeret som 

følsomme i den nationale lovgivning29, så det er op til deltagerne at beslutte, om de vil 

indsende dem. Det er også vanskeligt for medlemsstaterne og Kommissionen at kontrollere, 

om de er korrekte. En yderligere svaghed med hensyn til indsamlingen af data er beskrevet i 

tekstboks 2. 

                                                      

29 F.eks. oplysninger om deltagernes baggrund: migranter, deltagere med udenlandsk baggrund, 
deltagere fra mindretal, herunder marginaliserede mindretal såsom romaer, deltagere med 
handicap og andre dårligt stillede personer. 
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Tekstboks 2 - Eksempel 

Problemer med dataenes rettidighed 

Under Frankrigs nationale ESF-OP indsendte større støttemodtagere deres data for perioden 2014-

2015 for sent. Dette blev korrigeret i 2016 og resulterede i betydelige forskelle mellem de 

rapporterede værdier i den årlige gennemførelsesrapport for 2015 og dem, der i den årlige 

gennemførelsesrapport for 2016 blev rapporteret for 2015. 

45. I sin revision vedrørende pålideligheden af resultatdata (2014-2020) rapporterede 

Kommissionen om andre problemer vedrørende pålideligheden af data, for eksempel: 

• manglende indsamling af data og dermed manglende registrering af resultater, som 

derfor ikke blev taget i betragtning ved vurderingen af et OP's fremskridt, hvilket førte 

til en forkert forståelse af situationen 

• en misforståelse fra forvaltningsmyndighedernes side med hensyn til definitionen af 

fælles indikatorer (f.eks. fælles outputindikator nr. 26, "Virksomheder, der samarbejder 

med forskningsinstitutioner"), som førte til, at det rapporterede antal virksomheder 

under denne indikator var for højt 

• dobbelttælling/manglende begrænsning af værdien for indikatoren "Borgere, der 

benytter tjenesteydelserne" til antallet af beboere i det pågældende område, hvilket 

førte til misvisende værdier. 

Tilgængelighed og pålidelighed af resultatoplysninger 

46. Eksistensen af funktionsdygtige overvågningssystemer på det tidspunkt, hvor 

forvaltningsmyndighederne begynder at gennemføre programmerne, er et centralt element 

til sikring af, at resultatdataene genereres i tide, så der kan foretages overvågning. 

47. Det forhold, at EU's lovgivningsmæssige rammer for perioden 2014-2020 først blev 

vedtaget i december 2013, forsinkede udviklingen af de IT-systemer, der anvendes til 

overvågning. Med hensyn til ESF-indikatorerne krævede den øgede kompleksitet vedrørende 

dataenes følsomhed og definitionen af indikatorerne yderligere drøftelser et godt stykke ind 

i 2014. Dette forsinkede yderligere færdiggørelsen af IT-systemerne. I to tilfælde førte andre 
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faktorer til forsinkelser: omorganisering af regioner (Frankrig, OP Lorraine et Vosges) og 

udformning af et nyt fælles IT-system i Den Tjekkiske Republik for alle ESI-fondene i perioden 

2014-2020. 

48. Virkningerne af forsinkelsen kan ses på status for opfyldelsen af forhåndsbetingelse 

nr. 7 om eksistensen af et system af resultatindikatorer. Ved udgangen af 2016, som var 

fristen for at gennemføre handlingsplanerne, var 50 planer stadig ikke gennemført, dvs. 

omkring 11 % af alle OP'erne opfyldte stadig ikke dette krav. Ved udgangen af februar 2018 

var alle handlingsplanerne vedrørende forhåndsbetingelse 7 imidlertid gennemført. 

49. I første halvdel af 2017, det fjerde år efter starten af programperioden, konstaterede vi, 

at nogle IT-systemer stadig ikke var fuldt funktionsdygtige, og dette udgør en risiko for 

fuldstændigheden og nøjagtigheden af de indsamlede data (jf. eksemplerne i tekstboks 3). I 

sin revision vedrørende pålideligheden af resultatdata (2014-2020)30 gjorde Kommissionen 

opmærksom på, at der ikke fandtes systemer, som muliggjorde elektronisk dataudveksling 

med støttemodtagerne, og at forvaltningsmyndighederne derfor måtte indlæse data 

vedrørende indikatorerne manuelt i systemet, hvilket potentielt kan føre til skrivefejl. 

Tekstboks 3 - Eksempler på IT-systemer, som stadig ikke er fuldt funktionsdygtige, og relaterede 

risici 

Den Tjekkiske Republik - OPE 

• Problemer med at overføre data mellem arbejdsformidlingen og OP'et. Data begyndte først at 

blive rapporteret elektronisk til OP'et fra den 31. marts 2017. Indtil da blev data delt via Microsoft 

Excel-filer. Dette udgør en risiko for overførslen af data mellem systemerne, især i betragtning af den 

store mængde data, der er involveret. 

• Den årlige gennemførelsesrapport for 2016 var den første, der indeholdt relevante data. 

Forvaltningsmyndigheden opdagede uoverensstemmelser i de data, systemet leverede til den årlige 

gennemførelsesrapport. Den måtte derfor genberegne dem og indføre dem manuelt i rapporten. 

                                                      

30 På grundlag af 20 af Kommissionens revisioner om pålideligheden af resultatdata, hovedsagelig 
udført i 2017. 
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Italien - OP Puglia 

De værktøjer, der blev anvendt til elektronisk udveksling af data med støttemodtagerne, fungerede 

ikke ordentligt på tidspunktet for revisionen31, og systemet til indsamling og lagring af data var tomt. 

Dataene blev blot lagret på personalets computere. Som følge heraf blev aggregeringen af data med 

henblik på udarbejdelsen af den årlige gennemførelsesrapport for 2016 (der skulle forelægges for 

Kommissionen senest den 30. juni 2017) foretaget manuelt i separate filer. 

Medlemsstaternes gennemførelsesrapporter 

50. Forvaltningsmyndighederne skal for hvert OP forelægge Kommissionen en årlig 

gennemførelsesrapport, som er godkendt af overvågningsudvalget. Den årlige 

gennemførelsesrapport indeholder vigtige oplysninger om gennemførelsen af OP'et, for det 

meste i form af kvantitative og kvalitative oplysninger om fælles og programspecifikke 

indikatorer32. De årlige gennemførelsesrapporter for 2016, som blev forelagt i juni 2017, var 

de første rapporter, som blev sendt til Kommissionen om "fremskridt med hensyn til at nå 

programmets mål"33. Kommissionen foretager en kvalitetskontrol af de årlige 

gennemførelsesrapporter (f.eks. om der er overensstemmelse mellem antallet af deltagere 

og befolkningen i de dækkede områder). 

51. Ved udgangen af 2017 var 26 årlige gennemførelsesrapporter stadig ikke blevet 

accepteret af Kommissionen, fordi der manglede data for de indikatorer, der var brugt i 

resultatrammen, fordi der ikke var overensstemmelse mellem de rapporterede data og de 

angivne oplysninger om gennemførelsen af OP'et, eller fordi der manglede forklaringer på 

nogle af de rapporterede data. Omkring 40 % af EFRU-OP'erne havde ikke rapporteret nogen 

værdier for deres resultatrammeindikatorer i 2017, og Kommissionen havde ikke foretaget 

nogen analyse af disse indikatorer på tidspunktet for revisionen. 

                                                      

31 Forvaltningsmyndigheden formåede at løse dette problem senere i 2017. 

32 Artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

33 Artikel 50, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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52. De konstaterede mangler i de årlige gennemførelsesrapporter rejser spørgsmål om 

pålideligheden af oplysningerne og den beskrivelse af de hidtidige fremskridt, som 

Kommissionen har givet i de dokumenter, der er baseret på de årlige 

gennemførelsesrapporter34: den årlige sammenfatning, der sendes til Parlamentet og Rådet, 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Det Europæiske Regionsudvalg, og - 

udelukkende i 2017 og 2019 - de strategiske statusrapporter, som sammenfatter de 

fremskridt, der er gjort. 

Revisionerne vedrørende forvaltnings- og kontrolsystemerne og de indsamlede datas 

pålidelighed startede sent, hvilket begrænser graden af sikkerhed med hensyn til 

overvågningssystemerne og reducerer den tid, der er til rådighed til at adressere de 

konstaterede svagheder 

53. Passende ordninger for verifikation og korrektion af resultatoplysningerne er 

nødvendige for at sikre deres kvalitet og dermed deres anvendelighed i forbindelse med 

overvågning og rapportering. Ifølge god praksis skal revisioner af de systemer, der leverer 

data - og de nødvendige korrigerende handlinger - foretages og afsluttes, inden dataene 

inkluderes i de årlige gennemførelsesrapporter og de strategiske rapporter. 

54. I henhold til de lovgivningsmæssige rammer skal både medlemsstaternes 

revisionsmyndigheder og Kommissionen35 revidere den måde, hvorpå 

                                                      

34 Samt på medlemsstaternes statusrapporter for 2017. I henhold til artikel 52 i forordning (EU) 
nr. 1303/2013, der seneste den 31. august 2017 og den 31. august 2019 forelægges 
statusrapporter om gennemførelsen af partnerskabsaftalerne pr. 31. december 2016 og 
31. december 2018. Statusrapporter beskriver nærmere bestemt "fremskridt hen imod 
virkeliggørelse af EU-strategien for intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst samt de 
fondsspecifikke missioner, jf. artikel 4, stk. 1, via bidrag fra ESI-fondene til de valgte temamål, og 
navnlig hvad angår de delmål, der er fastsat i resultatrammen for hvert enkelt program, og den 
støtte, der er anvendt til målene vedrørende klimaforandringer". 

35 Jf. artikel 75 og artikel 127, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og bilag VII i Kommissionens 
gennemførelsesforordning (EU) 2015/207 af 20. januar 2015 om nærmere 
gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1303/2013 
for så vidt angår modeller til statusrapporten, indsendelse af oplysninger om et stort projekt, 
den fælles handlingsplan, gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om investeringer i 
vækst og beskæftigelse, forvaltningserklæringen, revisionsstrategien, revisionserklæringen og 
den årlige kontrolrapport samt metoden til udførelse af cost-benefit-analysen og til Europa-
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overvågningssystemerne fungerer. Disse revisioner bør navnlig sikre, at der findes pålidelige 

systemer til indsamling, registrering og lagring af resultatdata, og vurdere, om disse 

resultatdata er pålidelige. 

Revisionsmyndighedernes vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemernes funktionsmåde 

55. Som led i udpegelsesproceduren blev der foretaget en vurdering af 

forvaltningsmyndighedernes systemer i de tidlige stadier af OP-gennemførelsen36. I denne 

procedure skulle et uafhængigt revisionsorgan (ofte revisionsmyndigheden) udarbejde en 

rapport og en udtalelse om, hvorvidt forvaltningsmyndigheden havde opfyldt kriterierne 

vedrørende det interne kontrolmiljø, risikostyring, forvaltnings- og kontrolaktiviteter og 

overvågning37. Udpegelsen skulle finde sted før den første forelæggelse af en 

mellemliggende betaling for OP'erne. Uden denne udpegelse kan OP'erne således ikke få 

betaling. På dette stadium omfatter revisionen eksistensen af systemer og procedurer, men 

ikke god gennemførelse, som kontrolleres i forbindelse med revisionsmyndighedernes 

systemrevisioner af forvaltnings- og kontrolsystemerne. 

56. På grund af den sene godkendelse af OP'erne og den sene færdiggørelse af IT-

systemerne (jf. punkt 47) blev udpegelsen forsinket. Processen blev også påvirket af 

nationale faktorer (såsom omorganiseringen af regionerne i Frankrig i 2015 og eksistensen af 

komplekse forvaltningsstrukturer - eksempelvis har det franske nationale ESF-OP 13 

delegerede forvaltningsmyndigheder og 120 bemyndigede organer). For de OP'er, der blev 

undersøgt i forbindelse med denne revision, blev forvaltningsmyndighederne udpeget 

mellem september 2016 og februar 2018, henholdsvis mere end to og fire år inde i 

programperioden (jf. bilag IV). 

                                                      

Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår modellen til 
gennemførelsesrapporterne vedrørende målet om europæisk territorialt samarbejde (EUT L 38 
af 13.2.2015, s. 1) samt "Vejledning til Kommissionen og medlemsstaterne om en fælles metode 
til vurdering af forvaltnings- og kontrolsystemer i medlemsstaterne", EGESIF_14-0010-final af 
18.12.2014 - centrale krav nr. 6 og 15. 

36 Artikel 123 og 124 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 

37 Artikel 124, stk. 2, og bilag XIII i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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57. På grund af den forsinkede gennemførelse af OP'erne og den deraf følgende 

begrænsede mængde indsamlede data var systemrevisionerne først lige begyndt på 

tidspunktet for vores revisionsbesøg, dvs. i løbet af første halvdel af 2017. Eventuelle 

problemer med hensyn til datakvaliteten viste sig således ikke før anden halvdel af 2017. 

Dette var næsten fire år efter starten af den syvårige programperiode og halvandet år inden 

de årlige gennemførelsesrapporter for 2018, som danner grundlag for fordelingen af 

resultatreserven, fremsendes til Kommissionen. 

Kommissionens revisioner 

58. Ud over at basere sig på revisionsarbejdet og systemerne i medlemsstaterne foretager 

Kommissionen også sine egne revisioner. Der er to typer: "tidlige forebyggende 

systemrevisioner", som har til formål på et tidligt tidspunkt i gennemførelsen at opnå rimelig 

sikkerhed for, at forvaltnings- og kontrolsystemerne fungerer godt, og "revisioner af 

resultatdataenes pålidelighed". Men i lyset af de førnævnte forsinkelser og dermed den 

forsinkede færdiggørelse af overvågningssystemerne samt den minimale rapportering af 

relevante data blev disse revisioner foretaget senere end planlagt. Især i forbindelse med 

EFRU kunne revisionerne først starte, efter at de årlige gennemførelsesrapporter for 2016 

var modtaget. I alt var det lykkedes Kommissionen ved udgangen af 2017 at gennemføre 23 

revisioner i 12 medlemsstater: 12 revisioner af resultatdataenes pålidelighed og 11 tidlige 

forebyggende systemrevisioner. 

59. Med hensyn til de fleste af disse revisioner var rapporteringen stadig i gang i 

begyndelsen af 2018. Ifølge Kommissionen var de foreløbige resultater for de reviderede 

systemer ret positive, om end der blev fremhævet visse mangler. Omkring 40 % af EFRU-

OP'erne rapporterede imidlertid ingen værdier for deres resultatrammeindikatorer38 i de 

årlige gennemførelsesrapporter for 2016, som blev forelagt i 2017. Hverken 

revisionsmyndighederne eller Kommissionen havde i februar 2018 foretaget revisioner af 

                                                      

38 Resultatindikatorer er et sæt af indikatorer, der er defineret for hver prioritetsakse i et OP, hvis 
værdier Kommissionen ved udgangen af 2018 vil sammenligne med de fastlagte delmål for at 
træffe beslutning om frigivelsen af resultatreserven i 2019. 
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disse OP'er for at fastslå, om den manglende rapportering skyldtes, at gennemførelsen var 

forsinket, eller at der manglede et velfungerende datarapporteringssystem. 

60. Den sene gennemførelse af systemrevisionerne betyder, at overblikket over 

overvågningssystemernes status ikke er komplet. Mangler identificeres typisk sent, og der er 

måske ikke tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige justeringer. Dette udgør en risiko 

for resultatgennemgangen i 2019, som vil blive baseret på data rapporteret af 

medlemsstaterne i de årlige gennemførelsesrapporter for 2018 pr. 30. juni 2019. 

Resultatgennemgangen vil måske ikke blive baseret på realistiske delmål 

61. I de OP'er, vi besøgte, bemærkede vi, på grundlag af de årlige gennemførelsesrapporter 

for 2015 eller i de tilgængelige overvågningsoplysninger på tidspunktet for revisionen, at der 

både var tilfælde, hvor OP'er allerede havde nået de fastsatte mål for 2023, og tilfælde, hvor 

der var risici for, at OP'er havde underpræsteret. For de besøgte OP'er var der ikke indgivet 

anmodninger om ændringer med henblik på at justere målene til en mere realistisk værdi. 

Kun ét (Den Tjekkiske Republik, OPEIC) havde allerede anmodet om og fået foretaget 

ændringer i finansieringens fordeling på prioritetsakserne. Til gengæld oplyste 

Kommissionen i februar 2018, at der blandt de 17 480 indikatorer, der anvendes i de 

eksisterende 430 OP'er, var foretaget opjusteringer af målværdien for 2023 i 1 445 tilfælde 

og nedjusteringer i 941 tilfælde. 

62. Dette indikerer, at en række af delmålene39 i resultatrammen ikke længere er 

realistiske. Ændringer af delmålene kræver ændringer af OP'erne, og dette kan kun ske på 

medlemsstaternes initiativ40. I lyset af ændringsprocedurens varighed (i forordningen fastsat 

til tre måneder) er der en risiko for, at de værdier for resultatrammeindikatorerne, som er 

nået ved udgangen af 2018, ikke sammenlignes med realistiske delmål. 

                                                      

39 Delmålene er de værdier for indikatorerne i resultatrammen, som skal være nået ved udgangen 
af 2018. 

40 Jf. artikel 30, stk. 1, og bilag II i forordningen om fælles bestemmelser og artikel 5, stk. 6, i 
forordning (EF) nr. 215/2014. 
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De oplysninger, der genereres på grundlag af de indsamlede data, er stadig primært 

outputorienterede 

63. Der indsamles resultatoplysninger, så medlemsstaterne og Kommissionen kan bruge 

dem til rapporteringsformål og stå til ansvar for, hvad der er opnået med finansieringen. 

64. Resultatindikatorerne og målene i de tilskudsaftaler, som er indgået mellem 

støttemodtagerne og forvaltningsmyndighederne, er afgørende for at kunne måle de 

opnåede resultater. Dog er der flere centrale forhold ved overvågningssystemernes struktur, 

som påvirker målingen og overvågningen af det bidrag, projekterne yder til opfyldelsen af 

OP-målene. 

Strukturen bygger hovedsagelig på outputindikatorer, især i de tidlige år af EFRU-

gennemførelsen, og der mangler kvantificerede resultatindikatorer defineret på 

projektniveau 

65. Den nuværende struktur giver mulighed for en mere systematisk indsamling af data for 

en række veldefinerede indikatorer, om en antallet af indikatorer er meget højt. Eksistensen 

af fælles indikatorer giver også mulighed for at aggregere disse data på OP-, medlemsstats- 

og EU-niveau. I den logiske ramme for EFRU er mange resultatindikatorer på OP-niveau 

imidlertid ikke direkte relateret til de finansierede interventioner. Disse indikatorer er ofte 

nationale indikatorer, som tager hensyn til eksterne faktorers indvirkning, og deres kilder er 

hovedsagelig de nationale statistiske kontorer (jf. eksemplerne i tekstboks 4 og jf. endvidere 

bilag VI). Disse resultatindikatorer isolerer ikke den indvirkning, som skyldes EFRU-

interventionerne, og de kan derfor ikke anses for at beskrive OP'ernes umiddelbare 

resultater. 
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Tekstboks 4 - Eksempler på resultatindikatorer, for hvilke der indsamles data fra offentliggjorte 

statistikker og ikke fra de finansierede projekter 

Frankrig, OP Grand Est: 

• Prioritetsakse 2; tematisk mål nr. 3, 
investeringsprioritet A: udvikling af SMV'er: 

Specifik resultatindikator: udvikling af regionens 
industrielle SMV-investeringer 

Kilde: Banque de France. 

Den Tjekkiske Republik, OPEIC: 

• Prioritetsakse 2; tematisk mål nr. 3, 
investeringsprioritet 3b: øget eksport hos 
SMV'er: 

Specifik resultatindikator: eksportens andel i procent 
af virksomhedernes samlede omsætning 

Kilde: Industri- og handelsministeriet. 

Finland, OP Bæredygtig vækst og arbejde: 

• Prioritetsakse 1; tematisk mål nr. 3, 
investeringsprioritet 3d: 

Specifik resultatindikator: erhvervsdynamisk indeks 

Kilde: Finlands nationale statistiske kontor. 

66. Med henblik på at korrigere for det forhold, at EFRU-projekters resultater ofte først 

manifesterer sig (et godt stykke tid) efter projektafslutningen, når der ikke er nogen 

overvågning af projekterne som sådan, skal forvaltningsmyndighederne foretage 

evalueringer på prioritetsakseniveau41. Mindst én gang i løbet af programmeringsperioden 

vurderes det i disse evalueringer, hvordan støtten fra ESI-fondene har bidraget til at opfylde 

målene for hver prioritet. Men i betragtning af gennemførelsens sene start er antallet af 

allerede gennemførte evalueringer stadig begrænset. Som følge heraf måles OP'ernes 

fremskridt i øjeblikket hovedsagelig ved hjælp af outputindikatorer. 

                                                      

41 Artikel 56 i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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67. På projektniveau konstaterede vi, at resultatindikatorer ikke var nævnt systematisk i 

tilskudsaftalerne (jf. punkt 25). Kun seks42 af de 18 EFRU-projekter, som blev undersøgt i 

forbindelse med denne revision, indeholdt resultatindikatorer i ansøgningerne og dermed i 

tilskudsaftalen. Disse resultatindikatorer var dog ikke de samme som dem, der blev anvendt 

på OP-niveau. Det betyder, at de ikke kan bruges til rapporteringsformål eller til at måle 

fremskridtene med hensyn til at nå OP-målene. I fire andre tilfælde43 var 

resultatindikatorerne ikke kvantificeret (dvs. der var ikke opstillet en målsætning). Det var 

således ikke muligt at vurdere projekternes bidrag til at opfylde OP-målet, og målingen blev 

derfor begrænset til deres output. 

68. Hvad angår ESF-projekterne var resultatindikatorer nævnt i syv ud af 16 projekter. I de 

resterende projekter var de beskrevne resultater enten ikke relateret til OP-indikatorerne, 

eller også var de ikke kvantificeret. I sådanne projekter er det dermed umuligt at 

sammenligne den opnåede værdi med et anslået mål. Selv om resultater og 

resultatindikatorer ikke er defineret på projektniveau eller ikke er kvantificeret, måles 

værdierne for de fælles resultatindikatorer imidlertid stadig under ESF, eftersom 

projektstøttemodtagerne skal indberette disse data i forvaltningsmyndighedens IT-systemer. 

69. Vi har tidligere nævnt manglen på resultatindikatorer defineret på projektniveau44 i 

vores årsberetninger. Dette gør det svært at måle og overvåge, i hvilket omfang projekterne 

bidrager til opnåelsen af OP-målene. 

                                                      

42 Projekt nr. 27, 28, 31, 32, 33 og 34. 

43 Projekt nr. 6, 7, 8 og 9. 

44 F.eks. årsberetningen for 2015 - kapitel 6, punkt 6.86: "For 38 % af projekternes vedkommende 
var der ikke anført resultatindikatorer". Eller årsrapporten for 2016 - kapitel 6, punkt 6.56: "Med 
hensyn til 42 % af projekterne var det imidlertid ikke muligt at identificere og måle et specifikt 
bidrag til opfyldelsen af de overordnede programmål, eftersom der ikke var defineret 
resultatindikatorer eller målsætninger på projektniveau." 
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Frigivelsen af resultatreserven er baseret på indikatorer, der primært er input- og 

outputorienterede 

70. Medlemsstaterne kan påvise fremskridtet i programmets gennemførelse ved hjælp af 

delmålsværdier (som skal nås senest i 2018) og målværdier (som skal nås senest i 2023) for 

tre typer indikatorer: finansielle indikatorer, outputindikatorer og resultatindikatorer. De kan 

suppleres med centrale gennemførelsestrin til måling af projekter, som er i gang, eller som 

er planlagt, men sandsynligvis ikke kan levere output senest i december 2018. Generelt skal 

indikatorerne i resultatrammen være repræsentative for aktionerne under prioritetsaksen. 

For at udløse frigivelse af resultatreserven skal de værdier for disse indikatorer, som er nået 

ved udgangen af 2018, være oppe på mellem 75 % og 85 % af delmålsværdien. 

71. Som påvist i en tidligere beretning fra Revisionsretten45 vedrører langt størstedelen af 

de indikatorer, der anvendes i resultatrammen under samhørighedspolitikken, output 

(57 %), centrale gennemførelsestrin (9 %) og finansielle indikatorer (33 %), idet brugen af 

resultatindikatorer fortsat er marginal. Frigivelsen af reserven vil således i vid udstrækning 

fortsat være input- og outputbaseret og ikke have fokus på resultater (jf. også punkt 62). 

Hovedparten af rapporteringen på EU-niveau vedrører outputindikatorer 

72. Hovedformålet med Kommissionens strategiske rapport fra 201746, som omfatter den 

årlige sammenfatning for 2017 udarbejdet på grundlag af de årlige gennemførelsesrapporter 

for 2016, var at aflægge rapport om ESI-fondenes resultater med hensyn til at nå Europa 

2020-målene. Rapporten præsenterer dog hovedsagelig gennemførelsesniveauet samt de 

værdier, der var nået for de vigtigste outputindikatorer ved udgangen af 2016. Den 

indeholder ingen oplysninger om opnåelsen af resultater, undtagen ved hjælp af følgende 

ESF resultatindikatorer: antallet af deltagere, der fandt et job umiddelbart efter 

uddannelsen, og antallet af deltagere, der tilegnede sig en kvalifikation umiddelbart efter 

uddannelsen. Hvad angår EFRU skyldes manglen på oplysninger også, at der ikke er nogen 

                                                      

45 SB nr. 15/2017. 

46 COM(2017) 755 final af 13. december 2017: "Strategisk rapport 2017 om gennemførelsen af de 
europæiske struktur- og investeringsfonde". 
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fælles resultatindikatorer; de indikatorer, der anvendes på medlemsstatsniveau, kan derfor 

ikke aggregeres. 

73. Som vi har rapporteret for nylig, er der et grundlæggende problem, der navnlig påvirker 

resultatindikatorerne. Rent faktisk måler resultatindikatorerne for EFRU og ESF forskellige 

ting på forskellige måder47. Endvidere tolkes begrebet "resultat" forskelligt i de 

fondsspecifikke forordninger. Resultatindikatorerne for EFRU kan ikke bruges til at måle de 

umiddelbare resultater af OP'erne. Derudover udgør det store antal forskellige 

resultatindikatorer en reel udfordring i forbindelse med indsamling og rapportering af 

resultatoplysninger48. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

74. Selv om OP'ernes struktur nu er mere resultatorienteret med en stærkere 

interventionslogik og et omfattende sæt indikatorer, konkluderer vi samlet set, at 

udvælgelsen af projekter under EFRU og ESF ikke fuldt ud er resultatorienteret, og at 

overvågningen stadig er overvejende outputorienteret. 

Udvælgelsesprocedurerne var på vigtige punkter ikke resultatorienterede 

75. I de OP'er, vi besøgte, blev udvælgelsesprocedurerne brugt med henblik på at 

understøtte udvælgelse af projekter, der var relevante i forbindelse med OP'ernes mål. 

Procedurerne omfatter dog ikke systematisk udvælgelseskriterier, der kræver fastsættelse af 

kvantificerede resultatindikatorer på projektniveau svarende til indikatorerne på OP-niveau. 

Derfor var der sjældent resultatindikatorer i ansøgningerne, og selv når der var, svarede de 

ikke nødvendigvis til OP-indikatorerne, eller også var de ikke kvantificeret. Desuden 

indeholdt kun en tredjedel af vurderingsrapporterne en specifik vurdering af de forventede 

resultater i forhold til OP-målene (jf. punkt 18-27). 

                                                      

47 Jf. SB nr. 2/2017, punkt 150. 

48 Jf. SB nr. 2/2017, punkt 131. 
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76. Vi konstaterede, at forvaltningsmyndighederne gennem flere kanaler havde givet 

fyldestgørende oplysninger om OP'erne, om adgang til EU-finansiering og om 

udvælgelsesprocedurerne. Støttemodtagerne var generelt velinformerede eller kunne få 

støtte fra specialiserede organisationer (jf. punkt 28-31). 

77. Vi konstaterede imidlertid kun i én af de undersøgte 20 procedurer, at ansøgningerne 

fik point og blev rangordnet i forhold til hinanden. Projekterne blev generelt godkendt efter 

først til mølle-princippet. Det er derfor ikke sikkert, at finansieringen blev tildelt de bedste 

projekter (jf. punkt 32-34). 

Der er risici med hensyn til kvaliteten af overvågningsdataene, som stadig er mere 

outputorienterede end resultatorienterede 

78. Efter den sene vedtagelse af de lovgivningsmæssige rammer konstaterede vi, at nogle af 

OP'ernes overvågningssystemer ikke var operationelle i starten af programmet og heller ikke 

var fuldt operationelle, da revisionen fandt sted. Data blev derfor indført manuelt og på et 

senere tidspunkt. Dataindsamlingen foregik også uden for IT-systemerne, hvilket førte til fejl, 

som i nogle tilfælde påvirkede de data, der indgik i de årlige gennemførelsesrapporter (jf. 

punkt 35-52). 

79. Den sene vedtagelse af de lovgivningsmæssige rammer førte i de fleste OP'er til, at 

gennemførelsen startede sent. Indtil udgangen af 2016 blev der kun indsamlet en begrænset 

mængde data i IT-systemerne. De fleste af de revisioner, som var nødvendige for at give 

sikkerhed vedrørende overvågningssystemerne og dataenes pålidelighed og tilgængelighed, 

startede derfor i 2017. Resultaterne af disse revisioner blev først tilgængelige sidst i 2017, 

fire år inde i den syvårige programperiode. Det betyder, at der indtil videre kun er opnået 

delvis sikkerhed vedrørende overvågningsdatene. Kommissionen har således ikke et overblik 

over overvågningssystemernes - herunder IT-systemernes - funktionsmåde. 

Resultatgennemgangen finder sted i 2019, og i den resterende tid er der en risiko for, at 

korrigerende foranstaltninger ikke kan afsluttes tidligt nok, og at resultatgennemgangen ikke 

vil blive baseret på korrekte oplysninger (jf. punkt 53-60). 
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80. Vi konstaterede, at en række af delmålene i resultatrammen ikke længere er realistiske. 

Hvis delmålene skal ændres, er der ingen sikkerhed for, at de nødvendige OP-ændringer kan 

foretages i tide før resultatgennemgangen (jf. punkt 61 og 62). 

81. Med hensyn til resultatindikatorerne skal det bemærkes, at indikatorerne for EFRU og 

ESF måler forskellige ting på forskellige måder. Faktisk tolkes begrebet "resultat" forskelligt i 

de fondsspecifikke forordninger. I forbindelse med begge fonde konstaterede vi, at der var 

en risiko for, at det ikke vil være muligt at foretage en meningsfuld aggregering af data 

(navnlig vedrørende resultater) på EU-niveau49. Vi har tidligere anbefalet50, at Kommissionen 

fastlægger fælles definitioner på "output" og "resultater" (jf. punkt 73). 

82. Under EFRU bruger mange resultatindikatorer ofte andre kilder, f.eks. data fra de 

nationale statistiske kontorer. Evalueringer bør måle resultaterne i forhold til OP'ernes mål. 

Men da starten af gennemførelsen blev forsinket, var der på tidspunktet for vores revision 

kun få evalueringer til rådighed. For EFRU er det derfor svært at overvåge, i hvilket omfang 

projekterne bidrager til opnåelsen af OP-målene (jf. punkt 63-69). Dette problem gælder 

også ESF, da mange tilskudsaftaler ikke indeholder kvantificerede resultatindikatorer. 

83. Vi konstaterede også, at det i overvejende grad er outputindikatorer og finansielle 

indikatorer, der danner grundlag for resultatrammen. Det betyder, at frigivelsen af 

resultatreserven primært vil være baseret på disse typer indikatorer og ikke på de opnåede 

resultater og de faktiske fremskridt hen imod opfyldelsen af OP-målene. Endvidere er 

oplysningerne i Kommissionens rapporter primært outputrelaterede, undtagen i forbindelse 

med ESF, hvor der for nogle resultatindikatorer angives en aggregeret værdi (jf. punkt 70-

72). 

                                                      

49 Jf. SB nr. 2/17, punkt 150. 

50 Jf. SB nr. 2/17, anbefaling 3. 
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Anbefaling 1 - Resultatorienteret udvælgelse 

For at sikre en konsekvent og reelt resultatorienteret tilgang til udvælgelse af projekter bør 

medlemsstaterne: 

a) have udvælgelseskriterier, der kræver, at støttemodtagerne definerer mindst én reel 

resultatindikator baseret på en fælles definition af, hvad der udgør et "resultat" for 

deres projekt, herunder en basislinje og et mål. Denne resultatindikator bør bidrage til 

at opfylde de resultatindikatorer, som er fastsat på OP-niveau 

b) medtage en vurdering af de forventede resultater og indikatorer i vurderingsrapporten 

om ansøgningerne 

c) når de vælger udvælgelsesprocedurer, sikre, at der foretages en sammenligning af 

projektansøgningerne. 

Måldato for gennemførelsen: start i 2019 i forbindelse med kommende indkaldelser af 

forslag. 

 

Anbefaling 2 - Resultatorienteret overvågning 

a) For at gøre det muligt at overvåge projekternes bidrag til OP-målene bør 

medlemsstaterne i tilskudsaftalen medtage kvantificerede resultatindikatorer, der 

bidrager til at opfylde resultatindikatorerne på OP-niveau. 

Måldato for gennemførelsen: start i 2019 i forbindelse med kommende indkaldelser af 

forslag. 

b) For at gøre EFRU-overvågningsrammen mere resultatorienteret og navnlig gøre det 

muligt at aggregere resultatoplysninger bør Kommissionen definere fælles 

resultatindikatorer for denne fond baseret på en fælles definition af "resultater". 

Måldato for gennemførelsen: ved udarbejdelsen af den næste FFR. 
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Anbefaling 3 - Rapportering om resultater og forberedelse af resultatgennemgangen i 2019 

For at forbedre sin rapportering om resultater og foretage en meningsfuld 

resultatgennemgang med pålidelige data og realistiske delmål som sammenligningsgrundlag 

bør Kommissionen: 

a) have et overblik over de største svagheder og usikkerheder vedrørende OP'ernes 

overvågningssystemer baseret på både sine egne og revisionsmyndighedernes 

revisioner (de nødvendige systemrevisioner/pålidelighedsrevisioner) 

b) sikre, at de OP-ændringer, som medlemsstaterne anmoder om vedrørende berettigede 

ændringer af delmålene i resultatrammen, kan behandles i tide før resultatgennemgangen. 

Måldato for gennemførelsen: før afslutningen af resultatgennemgangen. 

 

Vedtaget af Afdeling II, der ledes af Iliana Ivanova, medlem af Revisionsretten, i Luxembourg 

på mødet den 27. juni 2018. 

 På Revisionsrettens vegne 

 

 

 Klaus-Heiner Lehne 

 Formand 
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BILAG I 

Liste over projekter udvalgt til denne revision 

(beløb i millioner euro) 

Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

Den Tjekkiske Republik - OP Beskæftigelse (OPE) 2014CZ05M9OP001 (beløb i millioner CZK) 
1 "Nye arbejdsmuligheder" 

(indkaldelse om instrumenter for 
aktiv arbejdsmarkedspolitik) 

Ja 4 011 3 304,6 ESF 8 1.1 1.1.1 1.4.2015 - i 
gang 

Deltagere i beskæftigelse: 
14 304 

1 

2 Børnepasning for førskolebørn 
nr. 1 (indkaldelse om støtte til 
oprettelse og drift af dagtilbud til 
børn i førskolealderen for 
virksomheder og offentlige 
institutioner uden for Prag) 

Ja 4,9 4,2 ESF 8 1.2 1.2.1 1.1.2016-
31.12.2017 

Pladser i børnehaver: 24 2 

3 Børnepasning for førskolebørn 
nr. 2 a) (indkaldelse om støtte til 
oprettelse og drift af dagtilbud til 
børn i førskolealderen for 
virksomheder og offentlige 
institutioner uden for Prag) 

Ja 4,1 3,4 ESF 8 1.2 1.2.1 1.1.2016 – 
31.12.2017 

Pladser i børnehaver: 20 2 

4 Børnepasning for førskolebørn 
nr. 2 b) (indkaldelse om støtte til 
oprettelse og drift af dagtilbud til 
børn i førskolealderen for 
virksomheder og offentlige 
institutioner uden for Prag) 

Ja 4,9 4,2 ESF 8 1.2 1.2.1 1.1.2016 - i 
gang 

Pladser i børnehaver: 20 
Antal personer, der benytter 
børnepasningsfaciliteter: 30 

2 

5 "Støtte til udvalgte sociale 
tjenesteydelser (asylcentre, 
dagcentre mv.) i én region" 

Ja 411,8 350 ESF 9 2.1 2.1.1 1.1.2016 – 
i gang 

Faktisk realisering: Endnu ikke 
relevant; projektet er i 
opstartsfasen 

3 
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Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

Den Tjekkiske Republik - OP Iværksætterånd og innovation for konkurrenceevne (OPEIC) 2014CZ16RFOP001 (beløb i millioner CZK) 
6 Eksportstøtte til virksomhederne Ja 1,2 0,6 EFRU 3 2.1 3b 

SO 2.2 
3.7.2015-
10.5.2016 

Antal deltagere i udstillinger og 
messer i udlandet 3 (men 
samme virksomhed): én støttet 
virksomhed 
Tidligere modtagne tilskud: 
12 OPPI-projekter 265,2 
millioner CZK, 
4 messetilskud 53 millioner CZK 

4 

7 Deltagere i messer i udlandet i 
2016 

Ja 3,3 1,6 EFRU 3 2.1 3 b 
SO 2.2 

9.9.2015-
21.12.2016 

Antal deltagere i udstillinger og 
messer i udlandet 3 (men 
samme virksomhed): én støttet 
virksomhed 
Tidligere modtagne tilskud:  
8 OPPI-projekter 117,3 
millioner CZK 
1 OPLZZ 5,3 millioner CZK 

4 

Den Tjekkiske Republik - OP Iværksætterånd og innovation for konkurrenceevne (OPEIC) 2014CZ16RFOP001 (beløb i millioner CZK) 
8 Opførelse af en produktionshal til 

træforarbejdningsdivision 
Ja 8,6 3,8 EFRU 3 2.1 3 c 

SO 2.2 
1.11.2015-
25.1.2016 

Revitalisering af virksomhedens 
lokaler (844 kvm) 
Antal virksomheder, der 
benytter den nye infrastruktur: 
1 
Tidligere modtagne tilskud: 
7,2 millioner CZK 

5 

9 Genopførelse af en bygning Ja 21,2 7,4 EFRU 3 2.1 3 c 
SO 2.2 

7.9.2015-
6.9.2016 

Revitalisering af virksomhedens 
lokaler (2 721 kvm) 
Antal virksomheder, der 
benytter den nye infrastruktur: 
1 
Tidligere modtagne tilskud: 

5 
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Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

12 OPPI-projekter 123,7 
millioner CZK 
OPLZZ-projekt 2,2 millioner CZK 

Fankrig - EFRU/ESF-OP Lorraine et Vosges - 2014FR16M0OP015 
10 Overtagelse af trykkeriaktivitet 

(da den tidligere ejer gik på 
pension) 

Nej 2 0,04 EFRU 3 2 2.3A 18.9.2014-
12.10.2015 

Antal virksomheder, som 
modtager støtte: 1 
Job: + 2 

6 

11 Køb af udstyr til produktion 
(f.eks.: 140 ton presse med bi-
indsprøjtningssystem) 

Nej 0,6 0,05 EFRU 3 2 2.3A 1.1.2014-
31.12.2016 

Antal virksomheder, som 
modtager støtte: 1 
Job: + 2 

6 

12 Investeringer i udvikling af et 
skisportssted 

Nej 6,7 1,1 EFRU 3 9 9.3A 1.1.2015-
31.12.2016 

Antal virksomheder, som 
modtager støtte: 1 
Antal virksomheder, som 
modtager tilskud: 1 

7 

13 Køb af udstyr til produktion 
(hydrauliske værktøjer) 

Nej 1,6 0,02 EFRU 3 2 2.3A 2.7.2014-
31.2.2016 

Antal virksomheder, som 
modtager støtte: 1 
Antal virksomheder, som 
modtager tilskud: 1 
Job: + 6 

6 

Frankrig - Nationalt ESF-OP (PON FSE) - 2014FR05SFOP001 
14 Støtte til personer i 

departementet, som modtager 
mindsteløn 

Ja 10,7 5,3 ESF 3 9 1.1 1.1.2014-
31.12.2016 

Forventet antal deltagere: 
6 360/år eller 19 080 i alt 

8 

15 Ledsage/vejlede folk i en 
integrationsproces, som 
omfattede at lære fransk 

Ja 2 1 ESF 3 9 1.1 1.1.2014-
31.12.2016 

Antal deltagere i aktionen 
(2014-2016): 657 
Positivt resultat inden for tre 
måneder efter deltagelse i 
projektet: 40 % 

9 
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Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

Frankrig - Nationalt ESF-OP (PON FSE) - 2014FR05SFOP001 
16 Videreuddannelse af ansatte i 

bygge- og anlægssektoren (Paris 
og naboregion) 

Ja 9,5 4,8 ESF 2 8 5.3 1.1.2014-
31.12.2015 

Antal deltagere i aktionen 
(2014-2016): 2 464 

10 

17 Professionalisering af netværk 
med hensyn til oprettelse af 
aktiviteter 

Ja 5,2 2,6 ESF 1 8 3.2 1.1.2014-
31.12.2016 

Ingen deltagere 11 

18 Uddannelsesaktiviteter for 
arbejdsløse 

Ja 80 30,7 ESF 2 8 5.4 1.1.2014-
31.12.2016 

Antal deltagere i uddannelsen: 
21 860 (mål: 22 734) 

12 

Italien - ESF-OP Piemonte - 2014IT05SFOP013 
19 Kurser til at hjælpe med 

integration på arbejdsmarkedet 
(teknisk e-handel) 

Ja 0,69 0,69 ESF 8 1 8.x 1.10.2015-
15.6.2016 

Kursus i teknisk e-handel (600 
timer) 

13 

20 Kurser til at hjælpe med 
integration på arbejdsmarkedet 
(frisør) 

Ja 0,69 0,69 ESF 8 1 8.x 1.10.2015-
15.6.2016 

Frisørkursus (600 timer) 13 

21 Erhvervsuddannelse som 
supplement til obligatorisk 
uddannelse (tømrer) 

Ja 0,99 0,99 ESF 8 2 8.x 1.10.2015 
– 
15.6.2016 

Tømrerkursus (1 050 timer) 14 

22 Erhvervsuddannelse som 
supplement til obligatorisk 
uddannelse (forarbejder af 
landbrugsfødevarer) 

Ja 0,99 0,99 ESF 8 2 8.x 1.10.2015-
15.6.2016 

Kursus i landbrugsfødevarer 
(1 050 timer) 

14 

Italien - EFRU/ESF-OP Puglia - 2014IT16M2OP002 
23 Køb af 10 nye busser til 

personbefordring 
Ja 4,12 1,41 EFRU 3 3 3a 5.5.2015-

31.12.2015 
Ingen 15 

24 Køb af udstyr til produktion af 
glutenfri pasta 

Ja 2,7 0,8 EFRU 3 3 3a 16.6.2015-
31.12.2015 

- Omsætning i 2017 
- Udvidet med fire 
arbejdsenheder 

15 
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Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

Italien - EFRU/ESF-OP Puglia - 2014IT16M2OP002 
25 Omstrukturering og ændring af en 

eksisterende skole til en 
vuggestue 

Ja 0,5 0,44 EFRU 9 9 9a 1.1.2016-
31.12.2016 

57 nye pladser oprettet i 
vuggestue 

16 

26 Omstrukturering og ændring af en 
eksisterende skole til en 
vuggestue 

Ja 0,35 0,31 EFRU 9 9 9a 1.1.2016 – 
31.12.2016 

42 nye pladser oprettet i 
vuggestue 

16 

Finland - OP Bæredygtig vækst og arbejde - Finlands strukturfondsprogram - 2014FI16M2OP001 
27 Investering i en 

pulvermalingsserie, en serie af 
akustiske vægelementer og en 
stålbøjningsmaskine. 
Produktionen omorganiseret 
efter LEAN 

Ja 0,85 0,32 EFRU 3 1 3d 2.1 16.2.2015-
30.6.2016 

Omsætning: + 
0,3 millioner euro, dvs. + 10 % 
Direkte eksport: + 
0,07 millioner euro, dvs. + 
100 % 
Job: + 2 (heraf 0 job til kvinder) 
Andet: Betydelige 
energibesparelser pr. 
produceret enhed, mindst 10 % 
af energiforbruget sparet 

17 

28 Investeringer i udvikling af 
betonproduktionslinje, 
omorganisering af intern logistik 
samt udvikling af en række nye 
produkter 

Ja 2,45 0,619 EFRU 3 1 3d 2.1 2.3.2015-
30.9.2016 

Lige efter afslutning: 
Omsætning: + 
0,41 millioner euro 
Job: + 1 
To år efter afslutning (endnu 
ikke kendt): 
Omsætning: + 
2,5 millioner euro, dvs. + 20 % 
Job: + 7 
Projektet bidrager til 
lavemissionsøkonomi 

17 
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Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

29 At udvikle og bekræfte den 
servicemodel, der anvendes i én 
bys arbejdsformidling for unge, 
som har en baggrund med 
stofmisbrug, for at tilskynde dem 
til at normalisere deres liv, så de 
kan forestille sig at begynde at 
lede efter et job 

Ja 0,24 0,17 ESF 9 5 8i 2.1.2015-
31.12.2016 

Støttemodtagere: 39 personer 
(mål: 80 personer) 

18 

Finland - OP Bæredygtig vækst og arbejde - Finlands strukturfondsprogram - 2014FI16M2OP001 
30 At tilbyde uddannelse til 

midlertidigt ansatte for at øge 
deres chancer for at finde job og 
støtte deres jobvalg 
(socialøkonomi) 

Ja 0,31 0,22 ESF 8 3 9i 1.1.2015-
31.12.2016 

Støttemodtagere: 82 personer 
(mål 100 personer) 

18 

31 Udvikling af software til en 
brugergrænseflade til medicinsk 
ultralydsscanning 

Ja 0,34 0,17 EFRU 3 1 3a 1.1 30.1.2015-
30.4.2016 

Ved projektets 
afslutning/anslået to år efter: 
Omsætning: + 
0,25 millioner euro + 100 %/+ 
10 millioner euro + 100 % 
Direkte eksport: + 
0,25 millioner euro + 100 %/+ 
9,8 millioner euro + 100 % 
Job: + 3/15 (heraf kvinder 0/5) 
(mål 35) Job inden for F&U: + 
3/10 (heraf kvinder 0/3) 
Andre immaterielle rettigheder 
0/3 (mål 4) 

17 

32 Udvikling af ny linje til maling af 
træbeklædningsprodukter 

Ja 1,4 0,56 EFRU 3 1 3d 2.1 27.1.2015-
27.1.2017 

Ved projektets 
afslutning/anslået to år efter 
afslutning: 
Omsætning: + 1 million euro 
+12 %/+ 2 millioner euro + 24 % 
(mål 3 millioner euro) 

17 
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Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

Direkte eksport: Ikke relevant/+ 
0,3 millioner euro + 33 % (mål 1 
million euro) 
Job: + 3/+ 6, heraf kvinder + 1 / 
+ 2 (mål 2) 

Finland - OP Bæredygtig vækst og arbejde - Finlands strukturfondsprogram - 2014FI16M2OP001 
33 Udvidelse af en fabrik til udvikling 

af produktion og logistik 
Ja 1,17 0,35 EFRU 3 1 3d 2.1 1.6.2014-

31.12.2014 
Ved projektets 
afslutning/anslået to år efter 
afslutning: 
Omsætning: + 10 millioner euro 
+ 150 % (mål 
11 millioner euro)/+ 35 
millioner + 350 % 
Direkte eksport: + 
9 millioner euro + 643 % (mål 
0,9 millioner euro)/+ 26 
millioner + 999 % 
Job: + 10/+ 50, heraf kvinder + 
3/+ 5 (mål 50) 
F&U-job: + 2/+ 2, heraf kvinder 
+ 0/+ 1 (mål 4) 
Andre immaterielle rettigheder 
1/3 
Projektet bidrager til 
lavemissionsøkonomi 

17 

34 Udvidelse af maskinpark med 
moderne teknologi til produktion 
af rør og stålstrukturer og 
omorganisering af 
produktionsstedet 

Ja 1,43 0,5 EFRU 3 1 3d 2.1 13.2.2015-
31.12.2016 

Ved projektets 
afslutning/anslået to år efter 
afslutning: 
Omsætning: 0/+ 
1,4 millioner euro + 34 % 
Direkte eksport: 0/+ 
0,46 millioner euro + 136 % 
(mål 0,75 millioner euro) 

17 
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Nr. Projektbeskrivelse 
Tidligere 

modtaget 
tilskud 

Samlet 
investerings-

beløb 

EU-
tilskuddets 

størrelse 
Fond TO 

(a) 
PA 
(b) 

IP/SO 
(c) 

Start- og 
slutdato Leverede output og resultater 

Udvælgelses-
procedure nr. 
(jf. bilag III) 

Job: + 5/+ 8, heraf kvinder 0/0 
Andet: energibesparelser Ikke 
relevant/+ 1 MWh/a 

Noter: a) TO: tematisk mål. b) PA: prioritetsakse. c) IP: investeringsprioritet og SO: specifikt mål. 
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BILAG II 

Tematiske mål 

Nummer Beskrivelse 
1 Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation 

2 Bedre adgang til og brug af kvalitet af informations- og 
kommunikationsteknologi 

3 Styrkelse af SMV'ers konkurrenceevne 

4 Støtte til overgangen til en økonomi med lavere CO2-emissioner i alle 
sektorer 

5 Fremme af tilpasning til klimaændringer, risikoforebyggelse og -styring 
6 Bevarelse og beskyttelse af miljøet og fremme af ressourceeffektivitet 

7 Fremme af bæredygtig transport og afskaffelse af flaskehalsproblemer i 
vigtige netinfrastrukturer 

8 Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj kvalitet og støtte til 
arbejdskraftens mobilitet 

9 Fremme af social integration, bekæmpelse af fattigdom og enhver 
forskelsbehandling 

10 Investeringer i uddannelse og erhvervsuddannelse med henblik på 
færdigheder og livslang læring 

11 Styrkelse af institutionel kapacitet for offentlige myndigheder og 
interesseparter og effektiv offentlig forvaltning 

Kilde: Artikel 9 og bilag XI, del I, i forordning (EU) nr. 1303/2013. 
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BILAG III 

Liste over udvælgelsesprocedurer undersøgt ved denne revision 

Nej Navn/identifikation Bemærkninger Fond TO 
(a) PA/IP/SO (b) 

Type af 
udvælgelses-
procedure (c) 

Konkurrence-
baseret 

"Først til 
mølle" 

Reviderede 
projekter 

(jf. bilag II) 

Den Tjekkiske Republik - OPE 

1 Instrumenter for 
aktiv 
arbejdsmarkeds-
politik 
(Nr. 03_15_001) 

Udvælgelse af aktioner til at sikre øget 
beskæftigelse for de støttede personer, især 
ældre, lavtuddannede og dårligt stillede 
Støttemodtageren (Den Tjekkiske Republiks 
arbejdsformidling) fastsat i 
partnerskabsaftalen 

ESF 8 1.1.1 Direkte tildeling 
29.7.2015-
30.4.2016 

 Ikke relevant 1 

2 Børnepasning uden 
for Prag 
(Nr. 03_15_035) 

Til mindskelse af forskellene i situationen for 
kvinder og mænd 
Støtte til oprettelse og drift af dagtilbud til 
børn i førskolealderen for virksomheder og 
offentlige institutioner uden for Prag 
("børnepasning") 

ESF 8 1.2.1 Midlertidig 
indkaldelse af 
projekter: 
11.11.2015-
8.1.2016 

 JA 2, 3, 4 

3 "Sociale 
tjenesteydelser" 
(Nr. 03_15_005) 

2.1.1 - Til forøgelse af 
beskæftigelsesmulighederne for personer i 
fare for social udstødelse eller socialt 
udstødte personer på arbejdsmarkedet og 
2.1.2 - Udvikling af den socialøkonomiske 
sektor 
Støtte til udvalgte sociale tjenesteydelser, 
som er knyttet til regionale midtvejsplaner 
om udvikling af sociale tjenesteydelser 
("sociale tjenesteydelser") 

ESF 9 2.1.1 
2.1.2 

Direkte tildeling 
iværksat: 26.6.2015 
Ansøgninger 
accepteres mellem: 
20.7.2015-
13.12.2019 

 Ikke relevant 5 
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Nej Navn/identifikation Bemærkninger Fond TO 
(a) PA/IP/SO (b) 

Type af 
udvælgelses-
procedure (c) 

Konkurrence-
baseret 

"Først til 
mølle" 

Reviderede 
projekter 

(jf. bilag II) 
Støttemodtagerne (alle regioner i CZ) samt 
rammen pr. region fastsat i 
partnerskabsaftalen 

Den Tjekkiske Republik - OPEIC 

4 Markedsføring I Mål SO 2.2: At øge internationaliseringen af 
SMV'er 
- Tjenesteydelser til SMV'er med fokus på 
international konkurrenceevne, der gør det 
muligt at få adgang til udenlandske markeder 
- Sofistikeret rådgivning fra eksperter i 
internationale markeder og rådgivning om 
strategisk ledelse og styring af innovation, 
inkl. mentorordninger og coaching 
- Tjenesteydelser til støtte af SMV'ers 
netværksarbejde vedrørende internationalt 
forskningssamarbejde (Horisont 2020, 
COSME) 

EFRU 3 PA2, SO 2.2 Midlertidig 
indkaldelse  
2.6.2015-
30.11.2015 

 JA, forudsat 
at 
ansøgning-
erne scorer 
mindst 60 
point ud af 
100 

6, 7 

5 Fast ejendom I Mål SO 2.3: At øge anvendelsen af 
iværksætterinfrastruktur 
- Modernisering af produktionsfaciliteter og 
genopbygning af eksisterende forældet 
infrastruktur og  
- Retablering af brownfieldområder 
(eksklusive omkostninger til fjernelse af 
økologiske byrder) og omdannelse til 
moderne forretningslokaler og nyopførte 
områder 

EFRU 3 PA2, SO 2.3 Midlertidig 
indkaldelse i to 
faser: 
1.6.2015-31.8.2015 
Kun 
støtteberettigede 
ansøgninger: 
1.12.2015-
31.1.2016 

 JA, forudsat 
at 
ansøgning-
erne scorer 
mindst 60 
point ud af 
100 

8, 9 
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Nej Navn/identifikation Bemærkninger Fond TO 
(a) PA/IP/SO (b) 

Type af 
udvælgelses-
procedure (c) 

Konkurrence-
baseret 

"Først til 
mølle" 

Reviderede 
projekter 

(jf. bilag II) 

Frankrig - OP Lorraine et Vosges 

6 Entreprenariat et 
entreprises 

Mål: At udvælge projekter med henblik på at 
støtte investeringer i SMV'er i alle faser af 
deres udvikling for at generere bæredygtige 
arbejdspladser og merværdi 

EFRU 3 PA 2 - SO 2.3.A Permanent 
indkaldelse 
1 år, revolverende 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

10, 11, 13 

7 Développement 
économique et 
touristique du massif 

Mål: At øge antallet af turister i Vosges-
området 

EFRU 3 PA 9 – SO 9.3.A Permanent 
indkaldelse, 
1 år, revolverende 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

12 

Frankrig - PON FSE 

8 Indkaldelse af projekt Indkaldelse iværksat af det bemyndigede 
organ 

ESF 9 PA3 - 3.9.1.1 Midlertidig 
indkaldelse 
16.12.2014-
31.3.2015 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

14 

9 Indkaldelse af 
projekter - "AAP 
interne 2014" - 2017 

Indkaldelse iværksat af det bemyndigede 
organ 

ESF 9 PA3 - 3.9.1.1 Midlertidig 
indkaldelse  
9.6.2015-30.7.2015 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

15 

10 Indkaldelse af projekt 
- 2014IDF-AXE2-01 

Indkaldelse iværksat af den delegerede 
forvaltningsmyndighed 

ESF  8 PA2 - 2.8.5.3 Midlertidig 
indkaldelse  
11.8.2014-
17.11.2014 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

16 

11 Indkaldelse af projekt Indkaldelse iværksat af det bemyndigede 
organ 

ESF 8 PA1 - 1.8.3.2 Permanent 
indkaldelse, 
revolverende 
1.1.2014-
31.12.2016 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

17 
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Nej Navn/identifikation Bemærkninger Fond TO 
(a) PA/IP/SO (b) 

Type af 
udvælgelses-
procedure (c) 

Konkurrence-
baseret 

"Først til 
mølle" 

Reviderede 
projekter 

(jf. bilag II) 

12 Indkaldelse af 
projekter - CSP 
2014/15 

Indkaldelse iværksat af 
forvaltningsmyndigheden 

ESF 8 PA2 - 2.8.5.4 Direkte tildeling, 
revolverende 
1.1.2014-
31.12.2017 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

18 

Italien - OP Piemonte  

13 "Mercato del Lavoro" 
i regionen Piemonte 
(bortset fra 
provinsen Torino) 

At udvælge uddannelser til at lette adgangen 
til arbejdsmarkedet for primært arbejdsløse 
unge og voksne (19-25 år, nogle gange ældre) 
med et lavt uddannelsesniveau, der er 
eksponeret for en række faktorer, som giver 
dem en større risiko for langtidsledighed 
(Formazione professionale finalizzata alla 
lotta contro la disoccupazione) 
Indkaldelse forvaltet af 
forvaltningsmyndigheden 

ESF 8 PA1 
SO: 1.8.i.1.3 

Midlertidig 
indkaldelse 
10.7.2015-
29.7.2015 

JA, 
pointgivning 
og 
rangordning 

 19, 20 

14 "Obbligo 
d'Istruzione" CMT 
2015/2016 i 
provinsen Torino 

At udvælge kurser, der giver unge, som har 
svært ved at blive integreret, og som er blevet 
udelukket fra almindelig skolegang eller er 
droppet ud af skolen/en obligatorisk 
uddannelse/en institution, mulighed for at 
opfylde deres ret/forpligtelse til 10 års 
uddannelse og efteruddannelse 

ESF 8 PA1 
SO: 1.8ii.2.4 

Ikke relevant. Denne indkaldelse var ikke en 
udvælgelsesprocedure som sådan, men bestod af en 
forlængelse af kontrakterne med de 
støttemodtagere, som tidligere var blevet udvalgt 
efter en tilsvarende indkaldelse i 2011/2012. For 
nemheds skyld og for at spare tid besluttede 
forvaltningsmyndigheden at gentage den samme 
uddannelsesaktivitet i perioden 2015-2018. 

21, 22 

Italien - OP Puglia 

15 D.D. Nr. 2487 af 
22.12.2014 

Mål: At lette oprettelsen af nye 
produktionsenheder, udvidelsen af 
eksisterende produktionsenheder, 
diversificeringen af produktionen til nye, 
supplerende produkter samt gennemførelsen 
af grundlæggende ændringer i en 

EFRU 3 PA3 - 3.6 Permanent 
indkaldelse 

 JA, forudsat 
at 
kriterierne 
er opfyldt 

23, 24 
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Nej Navn/identifikation Bemærkninger Fond TO 
(a) PA/IP/SO (b) 

Type af 
udvælgelses-
procedure (c) 

Konkurrence-
baseret 

"Først til 
mølle" 

Reviderede 
projekter 

(jf. bilag II) 
eksisterende enheds samlede 
produktionsproces 

16 DD 367 af 6.8.2015 At udvælge projekter, der sigter på at 
forbedre og opgradere netværket faciliteter 
til social velfærd, uddannelse og sundhed i 
hele regionen Puglia. Formålet er at slå bro 
over kløften i forsyningen af sociale 
tjenesteydelser til personer, familier og 
lokalsamfund i regionen ved at medfinansiere 
sociale investeringsplaner eller strukturelle 
foranstaltninger på det sociale, 
sundhedsmæssige eller uddannelsesmæssige 
område. Støtteberettigede modtagere er 
f.eks. offentlige institutioner, primært 
kommuner, og private organer, som tilbyder 
sociale tjenesteydelser, og som tidligere var 
offentlige velfærds- og 
velgørenhedsinstitutioner eller andre 
offentlige enheder (f.eks. lokale 
sundhedstjenester, handelskamre) 

EFRU 9 9.10 og 9.11 Permanent 
indkaldelse 

 JA, forudsat 
at 
ansøgning-
erne scorer 
mindst 70 
point ud af 
100 

25, 26 

Finland - OP Strukturfonde 

17 Ordning for 
erhvervsudvikling og 
-støtte 

Supplerende EFRU-støtteordning gennemført 
i fire centre for økonomisk udvikling, 
transport og miljø 

EFRU 3 3/alle, 
skønsmæssigt 
fokus på 
regionale 
målrettede 
aktioner 

Permanent, gælder 
for hele FFR 2014-
2020. Årlig national 
budgetbevilling 

 Ja, så længe 
ansøgning-
erne får 
point over 
en 
minimums-
grænse 

27, 28, 31, 
32, 33, 34 

18 Center for økonomisk 
udvikling, transport 

EFRU: fokus på intelligent specialisering 
ESF: fokus på støtte til ungdomsaktioner og 
integration af aktører og øget samarbejde 

ESF 
EFRU 

3 
8 
9 

EFRU - PA2 
ESF - PA3 
ESF - PA4 

Midlertidig 
indkaldelse: 

 Ja, så længe 
ansøgninger
ne får point 

29, 30 
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Nej Navn/identifikation Bemærkninger Fond TO 
(a) PA/IP/SO (b) 

Type af 
udvælgelses-
procedure (c) 

Konkurrence-
baseret 

"Først til 
mølle" 

Reviderede 
projekter 

(jf. bilag II) 
og miljø i Sydsavo, 
Finland, Mikkeli 

ESF - PA5 8.12.2014-
16.2.2015 

over en 
minimums-
grænse 

19 Center for økonomisk 
udvikling, transport 
og miljø i det 
nordlige 
Ostrobothnia, Oulu 

 ESF 
EFRU 

Alle Alle PA/IP/SO Midlertidig 
indkaldelse: 
5.5.2014-29.8.2014 

 Ja, så længe 
ansøgninger
ne får point 
over en 
minimums-
grænse 

Ikke relevant  
De udvalgte 
projekter var 
ikke 
fremskredne 
nok og blev 
dermed ikke 
revideret 

Finland - OP Strukturfonde 

20 Center for økonomisk 
udvikling, transport 
og miljø i det 
nordlige 
Ostrobothnia, Oulu 

Under ESF: særligt fokus på integration af 
indvandrere i samfundet 
Under EFRU: fokus på miljø- og 
naturressourcer, især bio-genbrugsøkonomi 
samt energi- og materialeeffektivitet og  
på operationer/projekter knyttet til forskning 
og udvikling 

ESF 
EFRU 

3 
8 
9 

EFRU - PA1 
EFRU - PA2 
ESF - PA3 
ESF - PA4 
ESF - PA5 

Midlertidig 
indkaldelse: 
ESF: 12.12.2015-
5.2.2016 EFRU: 
12.12.2015-
12.2.2016 

 Ja, så længe 
ansøgninger-
ne får point 
over en 
minimums-
grænse 

 

Noter: 
a) TO: tematisk mål. 
b) PA: prioritetsakse, IP: investeringsprioritet, SO: specifikt mål 
c) Type af udvælgelsesprocedure 
Midlertidige indkaldelser: Indkaldelser med en varighed på under 12 måneder, som regel få uger til et par måneder. 
Permanente indkaldelser: Åbne indkaldelser med en varighed på over 12 måneder, nogle gange i hele programperiodens varighed. 
Direkte tildeling: Øremærkning af midler til en organisation, som regel et offentligt organ, som derefter fordeler pengene til eksterne støttemodtagere. 

Kilde: Dokumentation for udvælgelsesprocedurerne. 
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BILAG IV 

Liste over OP'er undersøgt ved denne revision 

EFRU ESF EU-midler i 
alt 

Andre 
midler 

EU-midler 
og andre 

midler i alt 
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Forvaltningsmyndighed (MA) 
Hvis relevant: Bemyndiget organ (IB) eller 
delegeret forvaltningsmyndighed (DMA) 

Beløb i millioner euro undtagen for CZ 

Den Tjekkiske Republik - OP Beskæftigelse (OPE) 2014CZ05M9OP001 (beløb i millioner CZK) 

Ikke 
relevant 2 119 2 119 450 2 569 8,9,11 13.4.2014 6.5.2015 21.7.2017 

EK: 16.9.2016 
MS: 13.9.2016 

MA: Arbejds- og socialministeriet 
Intet IB 

Den Tjekkiske Republik - OP Iværksætterånd og innovation for konkurrenceevne (OPEIC) - 2014CZ16RFOP001 (beløb i millioner CZK) 

4 331 Ikke relevant 4 331 3 611 7 942 1,2,3,4,7 13.4.2014 29.4.2015 1.9.2017 
EK: 13.3.2017 
MS: 13.3.2017 

MA: Industri- og handelsministeriet 
IB: Agenturet for iværksætterånd og innovation 

Fankrig - EFRU/ESF-OP Lorraine et Vosges - 2014FR16M0OP015 

337 72 409 279 688 1,2,3,4,5,6,
9,10 8.8.2014 11.12.2014 Ikke 

relevant 
EK: 13.1.2017 
MS: 21.12.2016 

MA (siden 1. januar 2016): L’autorité régionale 
pour la nouvelle région Grand Est 
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Forvaltningsmyndighed (MA) 
Hvis relevant: Bemyndiget organ (IB) eller 
delegeret forvaltningsmyndighed (DMA) 

Beløb i millioner euro undtagen for CZ 

FR - Nationalt ESF-OP for beskæftigelse og social integration (PON FSE) - 2014FR05SFOP001 

Ikke 
relevant 2 894 2 894 2 577 5 471 8,9,10,11 8.8.2014 10.10.2014 Ikke 

relevant 
EK: 12.1.2017 
MS: 21.10.2016 

MA: Ministère du travail, de l'emploi, de la 
formation professionnelle et du dialogue social 
13 DMA 
Flere IB'er: bl.a. Conseil départemental de la 
Seine-Saint-Denis, Conseil départemental du 
Val-de-Marne, Association France active, Fonds 
paritaire de la sécurisation des parcours 
professionels 

Italien - ESF-OP Piemonte - 2014IT05SFOP013 

Ikke 
relevant 436 436 436 872 8,9,10,11 29.10.2014 11.7.2017 12.12.2014 

EK: 8.9.2017 
MS: 24.10.2016 

MA: Regionen Piemonte (enheden for "Social 
samhørighed") 
IB: Citta Metropolitana Torino 

Italien - OP Puglia - 2014IT16M2OP002 

1 394 386 1 780 1 780 3 560 
1,2,3,4,5,6,

7,8,9,10, 
11,12 

29.10.2014 17.7.2014 13.8.2015 
EK: 21.2.2018 
MS: 18.7.2017 

MA: Regionen Puglia (enheden "Servizio 
Attuazione del programma") 
IB: Puglia Sviluppo 

Finland - OP Bæredygtig vækst og arbejde - 2014FI16M2OP001 

766 513 1 279 1 279 2 558 1,3,4,8,9, 
10 7.10.2014 11.12.2014 24.5.2016 

EK: 20.12.2016 
MS: 24.11.2016 

MA: Afdelingen for erhverv og regionaludvikling 
under ministeriet for økonomiske anliggender 
og beskæftigelse 
IB: ELY-centrene i Mikkeli og Oulu 
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BILAG V 

Prioritetsakser, investeringsprioriteter og specifikke mål, som de udvalgte projekter i 

bilag I er forbundet med 

Prioritetsakse Tematisk 
mål Investeringsprioritet Specifikt mål 

Den Tjekkiske Republik - OPE 
PA1 8 8i - Adgang til beskæftigelse for 

jobsøgende og personer uden for 
arbejdsstyrken, herunder 
langtidsledige og personer, der er 
langt fra arbejdsmarkedet, også 
gennem lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte 
til arbejdstagernes mobilitet 

1.1 - Udvælgelse af tiltag for at øge 
beskæftigelsen af støttede personer, 
især ældre, lavtuddannede og dårligt 
stillede 

  8iv - Ligestilling mellem mænd og 
kvinder på alle områder, herunder 
adgang til beskæftigelse, 
avancementsmuligheder, forening 
af arbejde og privatliv samt fremme 
af lige løn for lige arbejde 

1.2 - Reduktion af forskellene i 
situationen for kvinder og mænd på 
arbejdsmarkedet 

PA2 9 9i - Aktiv inddragelse, herunder 
med henblik på at fremme lige 
muligheder og aktiv deltagelse og 
forbedring af beskæftigelsesevnen 

2.1 - Forøgelse af mulighederne for 
personer i fare for social udstødelse 
eller socialt udstødte personer i 
samfundet og på arbejdsmarkedet 

Den Tjekkiske Republik - OPEIC 
PA2 3 3 b) - Udvikling og gennemførelse 

af nye forretningsmodeller for 
SMV'er, navnlig med hensyn til 
internationalisering 

2.2 - Forøgelse af internaliseringen af 
små og mellemstore virksomheder 

  3 c) - Støtte til etablering og 
videreudvikling af avanceret 
kapacitet til udvikling af produkter 
og tjenesteydelser 

2.3 - Forøgelse af udnyttelsen af 
erhvervsinfrastrukturer 

Frankrig - OP Lorraine et Vosges 
PA2 3 A - Fremme af iværksætterånd At støtte investeringer i SMV'er i alle 

faser af deres udvikling 

PA9 3 A – Fremme af iværksætterånd At øge turismen i Vosges-bjergene 
Frankrig - PON FSE 
PA1 8 8iii - At støtte selvstændig 

virksomhed, iværksætteri og 
oprettelse af virksomheder, 
herunder fornyelse af 
mikrovirksomheder og SMV'er 

2 -0 1. Styrkelse og deling af tjenester 
i netværk og/eller mellem forskellige 
aktører, som støtter oprettelse eller 
overtagelse af aktiviteter og styrkelse 
af aktiviteter 

   1 - Professionalisering af 
medarbejdere og frivillige fra 
støttenetværk til oprettelse af 
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Prioritetsakse Tematisk 
mål Investeringsprioritet Specifikt mål 

virksomheder og 
støtteorganisationer med henblik på 
at styrke aktiviteterne 

PA2 8 8v - Medarbejderes, virksomheders 
og iværksætteres tilpasning til 
ændringer 

3 - Aktioner, der gør det muligt at 
opfylde betingelserne, og 
forudsætninger for effektiv adgang til 
uddannelse 

PA3 9 9i - Aktiv integration, herunder 
fremme af lige rettigheder, aktiv 
deltagelse og bedre arbejdsevne 

1 - a) Implementering af personlige 
veje, styrkelse af 
beskæftigelsesegnetheden med 
hensyn til de forskellige 
forhindringer, som skal overvindes, i 
en global tilgang 

Italien - OP Piemonte 
PA1 8 8i - Adgang til beskæftigelse for 

jobsøgende og personer uden for 
arbejdsstyrken, herunder 
langtidsledige og personer, der er 
langt fra arbejdsmarkedet, også 
gennem lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte 
til arbejdstagernes mobilitet 

ER 8.5 - Fremme af adgang til 
arbejdsmarkedet og ansættelse for 
langtidsledige og dem, der har størst 
vanskeligheder ved at finde arbejde, 
samt støtte til mennesker med risiko 
for langtidsledighed 

  8.ii - Varig integration af unge på 
arbejdsmarkedet, navnlig unge, der 
ikke er i beskæftigelse eller under 
uddannelse, herunder unge, der er i 
fare for social udstødelse, og unge 
fra marginaliserede 
samfundsgrupper, herunder 
gennem gennemførelsen af 
ungdomsgarantien 

ER 8.1 - Øget beskæftigelse blandt 
unge 

Italien - OP Puglia 
PA3 3 3.a - Fremme af iværksætterånd, 

navnlig ved at gøre det lettere at få 
økonomisk udbytte af nye idéer og 
fremme oprettelsen af nye 
virksomheder 

ER 3.5 - Fremme etablering og 
styrkelse af mikrovirksomheder og 
SMV'er 

PA9 9 9.a - Investering i social- og 
sundhedsinfrastruktur, som 
bidrager til udvikling, mindre 
ulighed inden for sundhed og bedre 
adgang til tjenesteydelser 

ER 9.3 - Forøgelse/styrkelse/ 
forbedring af kvaliteten af 
socialpædagogiske ydelser og 
infrastruktur for børn samt 
velfærdsydelser og infrastruktur for 
personer med begrænset autonomi 
samt opgradering af 
infrastrukturnetværk og lokale 
sundheds- og velfærdsydelser 

Finland - OP Bæredygtig vækst og arbejde 
PA1 3 3a - Fremme af iværksætterånd, 

navnlig ved at gøre det lettere at få 
1.1 - Oprettelse af nye 
forretningsaktiviteter 
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Prioritetsakse Tematisk 
mål Investeringsprioritet Specifikt mål 

økonomisk udbytte af nye idéer og 
fremme etableringen af nye 
virksomheder, herunder gennem 
virksomhedsinkubatorer 

PA1 3 3d - Støtte til SMV'er, så de kan 
være en del af væksten på de 
lokale, nationale og internationale 
markeder og i de innovative 
processer 

2.1 - Fremme af SMV'ers vækst og 
ekspansion i udlandet 

PA3 8 8i - Adgang til beskæftigelse for 
jobsøgende og personer uden for 
arbejdsstyrken, herunder 
langtidsledige og personer, der er 
langt fra arbejdsmarkedet, også 
gennem lokale 
beskæftigelsesinitiativer og støtte 
til arbejdstagernes mobilitet 

6.1 - Fremme af beskæftigelsen af 
unge og personer, som står svagt på 
arbejdsmarkedet 

PA5 9 9i - Aktiv inddragelse, herunder 
med henblik på at fremme lige 
muligheder og aktiv deltagelse og 
forbedring af beskæftigelsesevnen 

10.1 - Forbedring af evnen hos 
personer uden for arbejdsmarkedet 
til at arbejde og fungere 
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BILAG VI 

OP'ernes output- og resultatindikatorer for den prioritetsakse, som er beskrevet i bilag V, finansieret under EFRU 

  Regioner        

PA/IP/ 
SO Outputindikatorer Mindre 

udviklede Overgang Udviklede I alt Resultatindikatorer og 
kilde 

Overgang Udviklede Ind-
kald-
else 

Projekt 
Basislinje Mål 2023 

Basis-
linje Mål 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - OP Beskæftigelse og innovation med henblik på konkurrenceevne (OPEIC) 2014CZ16RFOP001 
PA 2 CO1: Antal virksomheder, som modtager 

støtte 
4 600     4 600 SR: eksportens andel i 

procent af 
virksomhedernes samlede 
omsætning (kilde: MPO) 

2011: 
21,3 % 

 
22,3 %-
23,8 % 

    4 6, 7 

3b.2.2 CO2: Antal virksomheder, som modtager 
tilskud 

2 100     2 100     
  

  CO4: Antal virksomheder, der modtager ikke-
finansiel støtte 

3 000     3 000         

  CO6: Private investeringer, som matcher 
offentlig støtte til virksomheder (tilskud) (i 
millioner CZK) 

84     84             

PA 2 CO1: Antal virksomheder, som modtager 
støtte  

695     695 SR: samlet retableret 
område i ha (kilde: 
nationale data for 
retablerede 
brownfieldområder) 

2011: 
25 875 

 
25 900-
26 050  

    5 8, 9 

3c.2.2 CO2: Antal virksomheder, som modtager 
tilskud 

695     695         

  CO6: Private investeringer, som matcher 
offentlig støtte til virksomheder (tilskud) (i 
millioner CZK) 

335     335           

  CO22: Samlet retableret område i hektar 150     150             

Frankrig - OP GRAND EST FR16M0OP015 
PA 2 CO1: Antal virksomheder, som modtager 

støtte 
  1 100   1 100 SR4: Udvikling af regionens 

SMV'ers investeringer 
(kilde: det nationale 
statistiske kontor) 

2012: - 
8,0 % 

  
3,0 % 

    6 
  
  
  

10, 11 
og 13 

  3.A CO2: Antal virksomheder, som modtager 
tilskud 

  805   805     

  CO3: Antal virksomheder, der modtager 
anden støtte end tilskud 

  530   530     

  CO4: Antal virksomheder, der modtager ikke-
finansiel støtte 

  520   520         

  CO8: Beskæftigelsesstigning i støttede 
virksomheder 

  960   960         
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  Regioner        

PA/IP/ 
SO Outputindikatorer Mindre 

udviklede Overgang Udviklede I alt Resultatindikatorer og 
kilde 

Overgang Udviklede Ind-
kald-
else 

Projekt 
Basislinje Mål 2023 

Basis-
linje Mål 

PA 9 
3.A 
  

CO1: Antal virksomheder, som modtager 
støtte  

  46 33 79 SR22: Antal forventede 
besøg og skiløberdage 
i millioner (kilder: 
Observatoires régionaux du 
Tourisme and Domaine 
skiable de France) 

2011: 
1 692 

 
1 861 

2011: 
1 468 

 
1 614 

7 
  
  
 

12 
  
  
 

CO2: Antal virksomheder, som modtager 
tilskud 

  34 24 58 

CO4: Antal virksomheder, der modtager ikke-
finansiel støtte 

  12 9 21         

  CO9: Stigning i antallet af besøg   11 760 8 240 20 000         

ITALIEN - OP PUGLIA 2014IT16M2OP002 
PA 3 
3.a 

CO1: Antal virksomheder, som modtager 
støtte  

      2 000 SR3002: virksomhedens 
nettoomsætning (kilde: 
ISTAT) 

2012: - 
0,6 % 

  
0,4 % 

    15 & 
16 

23, 24, 
25 og 26 

 
CO5: Antal nystartede virksomheder, som 
modtager støtte 

      500     

  CO8: Beskæftigelsesstigning i støttede 
virksomheder 

      50   
 

    1 2 

FINLAND - OP Bæredygtig vækst og arbejde (2014FI16M2OP001) 
PA 1 CO1: Antal virksomheder, som modtager 

støtte 
    2 465 2 465 erhvervsdynamisk indeks 

(kilde: Finlands statistiske 
kontor) 

    2010: 1 1.1 17 31 

 3a CO2: Antal virksomheder, som modtager 
tilskud 

    2 455 2 455         

  CO3: Antal virksomheder, der modtager 
anden økonomisk støtte end tilskud 

    10 10  
SMV'ernes placering 

    2010: 
16 761 

 
18 43

7  

    

  CO5: Antal nye virksomheder, der modtager 
støtte 

    1 200 1 200               

  CO6: Private investeringer, som matcher 
offentlig støtte til virksomheder (tilskud i 
millioner euro) 

    51 697 51 697               

  CO7: Private investeringer, som matcher 
offentlig støtte til virksomheder (ikke-tilskud 
i millioner euro) 

    10 10               

  CO8: Beskæftigelsesstigning i støttede 
virksomheder 

    7 800 7 800               
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  Regioner        

PA/IP/ 
SO Outputindikatorer Mindre 

udviklede Overgang Udviklede I alt Resultatindikatorer og 
kilde 

Overgang Udviklede Ind-
kald-
else 

Projekt 
Basislinje Mål 2023 

Basis-
linje Mål 

  6: Antal virksomheder, som starter en ny 
forretningsaktivitet efter at have modtaget 
finansiering 

    850 850               

  7: Antal virksomheder med en betydelig 
stigning i omsætning eller personale 

    1 010 1 010               

  8: Antal virksomheder, der fremmer 
løsninger med lavere CO2-emissioner 

    615 615               

  10: Antal SMV'er med forbedret 
tilgængelighed som følge af projektet 
(regioner i den yderste periferi eller nordlige 
tyndtbefolkede regioner) 

    220 220               

  9: Andre investeringer, der fremmer 
iværksætterånd som følge af projektet 
(regioner i den yderste periferi eller nordlige 
tyndtbefolkede regioner) 

    13,7 13,7               

PA 1 3d  CO2: Antal virksomheder, som modtager 
tilskud 
CO3: Antal virksomheder, der modtager 
anden økonomisk støtte end tilskud 

    3 175 
20 

3 175 
20 

erhvervsdynamisk indeks 
(kilde: Finlands statistiske 
kontor) 

    1 1.10 17  27, 28, 
32, 33, 

34 

 PA 1 
3d  

CO6: Private investeringer, som matcher 
offentlig støtte til virksomheder (tilskud) i 
millioner euro 

    337,15 337,15 Vækstvirksomheder 
(beskæftiger mindst 3 
personer og har en 
gennemsnitlig 
personalestigning på over 
10 %) (kilde: Finlands 
statistiske kontor)  

    4 326 4 759   

 
CO7: Private investeringer, som matcher 
offentlig støtte til virksomheder (ikke tilskud) 
i millioner euro 

    10 10   
 

      

  CO8: Beskæftigelsesstigning i støttede 
virksomheder  

    4 900 4 900             

  Specifikke indikatorer:     
 

              
  Antal virksomheder i projekter, hvor 

hovedformålet er at fremme vækst og 
internationale forretningsaktiviteter 

    5 170 5 170 
          

  
  Antal virksomheder, som begynder at 

eksportere, eller udvider deres eksport til et 
nyt markedsområde 

    1 330 1 330 
          

  
  Sparet energi (MWh)     460 435 460 435             
  Virksomheder med en betydelig stigning i 

omsætning eller personale 
    1 340 1 340             
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  Regioner        

PA/IP/ 
SO Outputindikatorer Mindre 

udviklede Overgang Udviklede I alt Resultatindikatorer og 
kilde 

Overgang Udviklede Ind-
kald-
else 

Projekt 
Basislinje Mål 2023 

Basis-
linje Mål 

  Virksomheder, der fremmer løsninger med 
lavere CO2-emissioner 

    650 650             

Forklaring: CO: fælles outputindikator; CR: fælles resultindikator, SR: specifik resultindikator (under EFRU er alle resultindikatorer specifikke for de enkelte 
medlemsstater/OP'er). 
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BILAG VII 

Output- og resultatindikatorer for den prioritetsakse, som er beskrevet i bilag V, finansieret under ESF 

PA/IP Outputindikatorer M K I alt Resultatindikatorer og kilde 
Basislinje Mål (2023) 

Indkaldelse Projekt 
M K I alt M K I alt 

DEN TJEKKISKE REPUBLIK - OP Beskæftigelse 2014CZ05M9OP001 
PA1 
1.1 

CO06: Deltagere under 25 år 
 

 
  

38 571 CR01: Inaktive deltagere, der er 
begyndt at søge job igen efter 
afslutning af deres deltagelse (IS 
ESF 2014+) 

   2013: 
1 210 

 
  3 500 1 1 

      
  CO07: Deltagere over 54 år  

 
  51 429 CR03: Deltagere, som får en 

kvalifikation efter afslutning af 
deres deltagelse  

 
  13 268 

 
  67 000 

  CO20: Antal projekter, som helt eller 
delvis er gennemført af 
arbejdsmarkedets parter eller NGO'er 

 
  100 CR04: Deltagere, som finder 

beskæftigelse, herunder som 
selvstændige erhvervsdrivende, 
efter afslutning af deres deltagelse 

 
  2 256 

 
  58 740 

  
  

  
 

CR05: Dårligt stillede deltagere, 
der søger job efter afslutning af 
deres deltagelse, deltager i 
uddannelse/erhvervsuddannelse, 
forbedrer deres kvalifikationer 
eller allerede er ansat, herunder 
selvstændige  

 
  4 089 

 
  42 000 

  Specifikke indikatorer: 
CESF0: Antal deltagere i alt 

 
   

178 000 
CR06: Deltagere, som er 
beskæftigede seks måneder efter 
afslutning af deres deltagelse, 
herunder selvstændige  

 
  1 805 

 
  82 000 

  Arbejdsløse deltagere, herunder 
langtidsledige 

 
  172 493 CR007: Deltagere, hvis stilling på 

arbejdsmarkedet er forbedret seks 
måneder efter afslutning af deres 
deltagelse 

 
  903 

 
  1 700 

  Deltagere med afsluttet 
primæruddannelse (ISCED 1) eller 
sekundæruddannelsens første trin 
(ISCED 2) 

 
  8 900 CR008: Deltagere på 54+ år, som er 

beskæftigede seks måneder, 
herunder som selvstændige, efter 
afslutning af deres deltagelse  

 
  1 292 

 
  12 300 

  Inaktive deltagere 
 

  5 687 CR09: Dårligt stillede deltagere, 
som er beskæftigede seks måneder 

 
  268 

 
  41 000 
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PA/IP Outputindikatorer M K I alt Resultatindikatorer og kilde 
Basislinje Mål (2023) 

Indkaldelse Projekt 
M K I alt M K I alt 

efter afslutning af deres deltagelse, 
herunder selvstændige 

              
PA1 
1.2  

CO20: Antal projekter, som helt eller 
delvis er gennemført af 
arbejdsmarkedets parter eller NGO'er 

  
90 CR01: Inaktive deltagere, der er 

begyndt at søge job igen efter 
afslutning af deres deltagelse (IS 
ESF 2014+) 

134  1 220  1 354 100  1 400 1 500 2  2, 3, 4  

  CO21: Antal projekter rettet mod varig 
beskæftigelse af kvinder og varig 
karriereudvikling for kvinder 

 
  410 CR03: Deltagere, som får en 

kvalifikation efter afslutning af 
deres deltagelse 

49 440 489 50 450 500 

  CO22: Antal projekter, som er målrettet 
offentlige forvaltninger eller offentlige 
tjenester på nationalt, regionalt eller 
lokalt niveau 

 
  60 CR04: Deltagere, som finder 

beskæftigelse, herunder som 
selvstændige erhvervsdrivende, 
efter afslutning af deres deltagelse 

26 245 271 48 432 480 

  CO23: Antal mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder, der støttes 
(inkl. kooperativer og sociale 
virksomheder) 

 
  130 CR05: Dårligt stillede deltagere, 

der søger job efter afslutning af 
deres deltagelse, deltager i 
uddannelse/erhvervsuddannelse, 
forbedrer deres kvalifikationer 
eller allerede er ansat, herunder 
selvstændige  

69 622 691 131 1 184 1 315 

  CO35: Kapacitet i støttede 
børnepasningsfaciliteter eller på 
uddannelsessteder  

 
  4 000 CR06: Deltagere, som er 

beskæftigede seks måneder efter 
afslutning af deres deltagelse, 
herunder selvstændige 

48 432 480 55 495 550 

  Specifikke outputindikatorer: 
CESF0: Antal deltagere i alt 

 
940 

  
9 460 

 
10 400 

CR007: Deltagere, hvis stilling på 
arbejdsmarkedet er forbedret seks 
måneder efter afslutning af deres 
deltagelse 

50 243 105 105 495 600 

CR008: Deltagere på 54+ år, som er 
beskæftigede seks måneder, 
herunder som selvstændige, efter 
afslutning af deres deltagelse 

4 34 38 5 45 50 

  80500: Antal analytiske og strategiske 
dokumenter, som er skrevet og udgivet 
(inkl. evalueringer) 

 
  35 CR09: Dårligt stillede deltagere, 

som er beskæftigede seks måneder 
efter afslutning af deres deltagelse, 
herunder selvstændige 
 
 

 
  336 

 
  150 



 69 

 

PA/IP Outputindikatorer M K I alt Resultatindikatorer og kilde 
Basislinje Mål (2023) 

Indkaldelse Projekt 
M K I alt M K I alt 

     Specifikke indikatorer:       
  50100: Antal støttede 

børnepasningsfaciliteter eller 
uddannelsessteder  

 
  333 50110: Antal personer, der 

benytter børnepasningsfaciliteter 
for børn i førskolealderen 

 
  400 

 
  6 000 

  50105: Antal arbejdsgivere, der støtter 
fleksible arbejdsformer  

 
  70 50130: Antal personer, der 

benytter fleksible arbejdsformer 

 
  50 

 
  500 

                        
PA2 
2.1  

CO20: Antal projekter, som helt eller 
delvis er gennemført af 
arbejdsmarkedets parter eller NGO'er 

 
  415 CR01: Inaktive deltagere, der er 

begyndt at søge job igen efter 
afslutning af deres deltagelse (IS 
ESF 2014+) 

 
  2 527 

 
  3 326 3 5 

  CO22: Antal projekter, som er målrettet 
offentlige forvaltninger eller offentlige 
tjenester på nationalt, regionalt eller 
lokalt niveau 

 
  14 CR04: Deltagere, som finder 

beskæftigelse, herunder som 
selvstændige erhvervsdrivende, 
efter afslutning af deres deltagelse 

 
  1 010 

 
  1 386 

  CO23: Antal mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder, der støttes 
(inkl. kooperativer og sociale 
virksomheder) 

 
  231 CR05: Dårligt stillede deltagere, 

der søger job efter afslutning af 
deres deltagelse, deltager i 
uddannelse/erhvervsuddannelse, 
forbedrer deres kvalifikationer 
eller allerede er ansat, herunder 
selvstændige  

 
  934 

 
  5 636 

  
  

  
 

CR06: Deltagere, som er 
beskæftigede seks måneder efter 
afslutning af deres deltagelse, 
herunder selvstændige  

 
  665 

 
  860 

  Specifikke indikatorer: 
CESF0: Antal deltagere i alt 

 
   

167 244 
CR007: Deltagere, hvis stilling på 
arbejdsmarkedet er forbedret seks 
måneder efter afslutning af deres 
deltagelse 

 
  3 326 

 
  16 724 

  67001: Kapacitet i de støttede 
tjenesteydelser  

 
  32 063 CR008: Deltagere på 54+ år, som er 

beskæftigede seks måneder, 
herunder som selvstændige, efter 
afslutning af deres deltagelse 

 
  143 

 
  138 

  67101: Antal støttede støtteinstitutioner 
 

  5 CR09: Dårligt stillede deltagere, 
som er beskæftigede seks måneder 
efter afslutning af deres deltagelse, 
herunder selvstændige 

 
  455 

 
  832 



 70 

 

PA/IP Outputindikatorer M K I alt Resultatindikatorer og kilde 
Basislinje Mål (2023) 

Indkaldelse Projekt 
M K I alt M K I alt 

  80500: Antal analytiske og strategiske 
dokumenter, som er skrevet og udgivet 
(inkl. evalueringer) 

 
  18 Specifikke indikatorer: 

67010: Brug af støttede 
tjenesteydelser 

 
   

16 000 

 
   

74 000 

  67401: Nye eller innovative sociale 
tjenesteydelser vedrørende boliger 

 
  247 67110: Antal støtteinstitutioner, 

der er selvkørende efter ophør af 
støtten  

 
  2 

 
  5 

  10210: Antal sociale virksomheder, som 
er etableret ved hjælp af støtten 

 
  138 62910: Antal deltagerne, som har 

beskæftigelse, herunder som 
selvstændige, 12 måneder efter 
afslutningen 

 
  333 

 
  430 

  67300: Antal deltagere, som modtager 
rådgivning om social iværksætterånd 

 
  80 67310: Tidligere deltagere i 

projekter, hvor interventioner i 
form af socialt arbejde tjente deres 
formål, 
herunder selvstændige  

 
  27 914 

 
  62 558 

          10211: Antal sociale virksomheder, 
som er oprettet ved hjælp af 
støtte, og som kører videre efter 
støttens ophør 

    100     92 

FRANKRIG - NATIONALT ESF-OP 2014FR05SFOP001 
PA3 
9i 

CO01: Arbejdsløse, herunder 
langtidsledige 

    1 400 000 CR02: Deltagere, som får en 
kvalifikation efter afslutning af 
deres deltagelse  

    91 322    180 000 8 & 9  14 & 15 

 CO03: Inaktive deltagere     675 000 
  

 
      CR03: Deltagere, som får en 

kvalifikation efter afslutning af 
deres deltagelse  

    25 961     52 500 

  Specifikke indikatorer: 
9i3: Antal kvinder 

     
1 000 000 

CR04: Deltagere, som finder 
beskæftigelse, herunder som 
selvstændige erhvervsdrivende, 
efter afslutning af deres deltagelse 

    281 063     575 000 

  9i4: Antal deltagere fra 
prioritetsdistrikter under bypolitikken 

    230 000 
 

            

  9i5: Antal projekter, som har til formål at 
koordinere og fremme tilbud vedrørende 
social integration 

      Specifikke indikatorer: 
R91.4: Antal gennemførte 
koordinerings- og 
faciliteringsaktioner 

            

  9i7: Antal projekter, der har til formål at 
mobilisere arbejdsgivere fra den 

      R91.6: Antal organisationer med 
social funktion og arbejdsgivere, 
som modtog støtte 
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PA/IP Outputindikatorer M K I alt Resultatindikatorer og kilde 
Basislinje Mål (2023) 

Indkaldelse Projekt 
M K I alt M K I alt 

kommercielle og ikke-kommercielle 
sektor 

PA 1 
8iii 

Specifikke indikatorer: 
8iii1: Antal iværksættere eller købere, 
som modtog støtte  

     
340 400 

Specifikke indikatorer (ingen fælles 
indikatorer for dette specifikke 
mål); værdierne for forskellige 
kategorier af regioner er 
sammenlagt: 
R83.1: Antal oprettede 
virksomheder 

    
   

  
90 000 

11 17 

  8iii2: Antal kvindelige iværksættere, som 
modtog støtte 

    129 200 R83.2: Antal oprettede 
virksomheder i prioritetsdistrikter 
under bypolitikken 

          9 000 
  

  8iii3: Antal iværksættere fra 
prioritetsdistrikter under bypolitikken, 
der modtog støtte 

    34 000 R83.3: Antal delte aktiviteter 
iværksat 

            
  

  
 

      R83.4: Antal virksomheder skabt af 
kvinder 

          36 000 
  

ITALIEN - OP PIEMONTE 2014IT05SFOP013 
PA 1 
1.8i 

CO01: Arbejdsløse, herunder 
langtidsledige 

9 900 10 600 20 500 CR06: Dårligt stillede deltagere, 
der er i arbejde, herunder som 
selvstændige erhvervsdrivende, 
seks måneder efter deltagelsen 

34 36 35 45 45 45 13 19 & 20 
 

CO23: Antal støttede mikrovirksomheder 
og SMV'er 

    2 700             
  

PA 1 
1.8i 

CO01: Arbejdsløse, herunder 
langtidsledige 

      
        

  CO23: Antal mikrovirksomheder, små og 
mellemstore virksomheder, der støttes 
(inkl. kooperativer og sociale 
virksomheder) 

      
        

PA 1 
1.8ii 

CO01: Arbejdsløse, herunder 
langtidsledige 

8 500 8 500 17 000 CR06: Dårligt stillede deltagere, 
der er i arbejde, herunder som 
selvstændige erhvervsdrivende, 
seks måneder efter deltagelsen 

30,5 30,5 30,5 40,5 40,5 40,5 14  21 & 22 

  CO03: Inaktive deltagere 13 300 7 700 21 000                 
  CO06: Deltagere under 25 år 18 150 12 550 30 700                 

FINLAND - OP Bæredygtig vækst og arbejde (2014FI16M2OP001) 
PA 3 
8i 

Specifikke indikatorer: 
Antal deltagere under 30 år, der er 
arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken 

 
  26 000 Specifik indikator: 

Deltagere under 30 år, der er i 
beskæftigelse, når de forlader 
foranstaltningen 
(kilde: Finlands statistiske kontor) 

 
  2013: 

23 
  

 
 

30 
18 29  
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PA/IP Outputindikatorer M K I alt Resultatindikatorer og kilde 
Basislinje Mål (2023) 

Indkaldelse Projekt 
M K I alt M K I alt 

  Antal deltagere over 54 år, der er 
arbejdsløse eller uden for arbejdsstyrken 

 
  8 600 Deltagere over 54 år, der er i 

beskæftigelse, når de forlader 
foranstaltningen 

 
  17   

 
23 

  

PA5  
9i 

CO02: Langtidsledige 
 

  11 250 Specifikke indikatorer: 
Bedre arbejds- og funktionsevne 
hos deltagerne (særskilt 
gennemgang) 

 
  2012: 

5,5 
  

 
5,9 18 30  

 
CO04: Personer, som hverken er i 
beskæftigelse eller under uddannelse 

 
  4 100 

 
  

  CO20: Antal projekter, som helt eller 
delvist er gennemført af 
arbejdsmarkedets parter eller civile 
organisationer 

 
  55 

 
  

Forklaring: CO: fælles outputindikator; CR: fælles resultindikator; M: mænd; K: kvinder. 
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BILAG VIII 

Output og resultater i de undersøgte udvælgelsesprocedurer og ansøgninger 

   Er der kvantificerede indikatorer i ansøgningerne? Findes der en vurdering af indikatorerne og værdierne? 

a) b) 

Er det et 
udvælgelseskriterium, at der 

er resultatindikatorer/ 
forventede resultater? 

Outputindikatorer, som svarer 
til indikatorer på OP-niveau og 

er kvantificerede 

Resultatindikatorer, som 
svarer til indikatorer på OP-
niveau og er kvantificerede 

Output Resultater 

Den Tjekkiske Republik - OPE 2014CZ05M9OP001 

1 1 

De forventede resultater skal 
beskrives, resultatindikatorer 

er nævnt og svarer til OP-
indikatorerne, men ingen 
mål/kvantificering krævet 

 

  Ikke relevant, ingen oplysninger 
om resultater 2 2 

3 

3 
 

Anvendelse af 
"enhedsomkostninger" c) 

 

4 
 

5  Ikke relevant, ingen oplysninger 
om resultater 

Den Tjekkiske Republik - OPEIC 2014CZ16RFOP001 

4 
6 De forventede resultater skal 

beskrives, resultatindikatorer 
er nævnt og svarer til OP-
indikatorerne, men ingen 
mål/kvantificering krævet 

 

Ansøgningerne beskriver de 
forventede resultater og deres 

bidrag til OP-målene, ingen 
kvantificering af 

resultatindikatoren relateret til 
OP'et 

De er bindende og nævnt i 
tilskudsaftalen 

Vurdering anvendt til scoring 7 

5 
8 

Vurdering anvendt til scoring 9 

Frankrig - OP Lorraine et Vosges 2014FR16M0OP015 
6 10 

De forventede resultater skal 
beskrives (projektet skal vise,  

Ansøgningerne beskriver de 
forventede resultater og deres 

bidrag til OP-målene 
 

Begrænset vurdering af de 
forventede resultater i 
vurderingsrapporterne 

  11 
  13 
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   Er der kvantificerede indikatorer i ansøgningerne? Findes der en vurdering af indikatorerne og værdierne? 

a) b) 

Er det et 
udvælgelseskriterium, at der 

er resultatindikatorer/ 
forventede resultater? 

Outputindikatorer, som svarer 
til indikatorer på OP-niveau og 

er kvantificerede 

Resultatindikatorer, som 
svarer til indikatorer på OP-
niveau og er kvantificerede 

Output Resultater 

7 12 hvordan de bidrager til 
indikatorerne)   

Begrænset vurdering af de 
forventede resultater i 
vurderingsrapporterne 

(resultatindikator ikke vurderet) 
Frankrig - PON FSE 2014FR05SFOP001 

8 14 

Ikke eksplicit krævet, men et 
krav i 

standardformatansøgningen 

 

Men resultatindikatorerne er 
forskellige fra OP-

resultatindikatorerne 
 

 

9 15 (Der blev også angivet andre 
indikatorer end OP-

indikatorerne) 
 

10 16 Men resultatindikatorerne er 
forskellige fra OP-

resultatindikatorerne 
11 17 Outputindikatorerne er ikke 

relateret til OP-indikatorerne og 
ikke kvantificeret 

Kun kvalitative oplysninger om 
de forventede resultater 

Kun relevansen af de 
anvendte indikatorer blev 

vurderet 

Kun relevansen af de anvendte 
indikatorer blev vurderet 

12 18 

 
(Der blev også angivet andre 

indikatorer end OP-
indikatorerne) 

Overensstemmelse med 
tilskudsbeløb  

Italien - OP Piemonte 2014IT05SFOP013 
13 19 & 20 

   Anvendelse af 
enhedsomkostninger c) 

Ikke relevant, ingen oplysninger 
om resultater 14 21 & 22 

Italien - OP Puglia 2014IT16M2OP002 
15 23 & 24   
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   Er der kvantificerede indikatorer i ansøgningerne? Findes der en vurdering af indikatorerne og værdierne? 

a) b) 

Er det et 
udvælgelseskriterium, at der 

er resultatindikatorer/ 
forventede resultater? 

Outputindikatorer, som svarer 
til indikatorer på OP-niveau og 

er kvantificerede 

Resultatindikatorer, som 
svarer til indikatorer på OP-
niveau og er kvantificerede 

Output Resultater 

16 

25 & 26 

Forventede resultater kun 
krævet i forretningsplanen 

Ansøgningerne beskriver de 
forventede resultater og deres 

bidrag til OP-målene 

Vurdering af de beskrevne 
forventede resultater, men med 

svagheder 
Finland - OP Bæredygtig vækst og arbejde 2014FI16M2OP001 
17 EFRU 27, 28 

31, 32 
33, 34 

Men de svarer ikke til OP-
indikatorerne 

Ingen oplysninger om 
outputindikatorer, men data 

kan hentes direkte fra IT-
systemet 

 Ikke relevant, ingen 
oplysninger om output 

Men indikatorerne svarer ikke 
til OP-indikatoren 

18 ESF 

29 
  

 
 

Vurdering anvendt til scoring 

30  Ikke relevant, ingen oplysninger 
om resultater 

19 ESF/EFRU Men for EFRU svarer de ikke 
til OP-indikatoren Ikke relevant, ingen projekter undersøgt under disse udvælgelsesprocedurer 

20 ESF/EFRU 
 

 JA  Delvis  NEJ  Ikke relevant 

Bemærk: a) Jf. listen over udvælgelsesprocedurer i bilag III. b) Jf. listen over undersøgte projekter i bilag I. c) Metoden med enhedsomkostninger bruges til at bestemme de 
støtteberettigede omkostninger, hvis disse er lig med det output, der skal nås (f.eks. antallet af pladser, der skal oprettes i en vuggestue; her antal oprettede pladser) ganget 
med enhedsomkostningerne pr. plads. 

Kilde: 1) Dokumentation for udvælgelsesprocedurerne 2) Ansøgninger indsendt for de undersøgte projekter i denne revision. 3) Vurderingsrapporter for disse ansøgninger. 
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KOMMISSIONENS SVAR PÅ DEN EUROPÆISKE REVISIONSRETS SÆRBERETNING 

"UDVÆLGELSEN OG OVERVÅGNINGEN AF EFRU- OG ESF-PROJEKTER I 

PERIODEN 2014-2020 ER STADIG PRIMÆRT OUTPUTORIENTERET" 

RESUMÉ 

IV. Det er medlemsstaternes (MS) eneansvar at udvælge projekter. Med ordningerne for 

overvågning og de resultater, der er indberettet i de årlige gennemførelsesrapporter og 

statusrapporterne, er det muligt at vurdere fremskridtene med hensyn til at opfylde målene som 

kvantificeret ved output- og resultatindikatormålene som programmeret inden for rammerne af de 

operationelle programmer (OP) (der omfatter basislinjer og mål). Ved hjælp af evalueringerne 

bliver det muligt at vurdere bidraget til de politiske mål. 

Første led: Kommissionen mener, at der er forskel på de direkte resultater af de finansierede 

projekter og de resultater, der skal opnås på OP-niveau (som afspejles i resultatindikatorerne).  

Hvad grundlaget for projektudvælgelsen angår, mener Kommissionen, at det i forbindelse med 

mange bistandstyper er mere effektivt at fastlægge kvalitetsrelaterede tærskler og godkende alle de 

projekter, der overholder denne tærskel, i stedet for at anvende en metode til direkte 

ansøgningssammenligning. Den sidstnævnte tilgang kan føre til et højt antal indledende 

projektansøgninger, hvilket ikke nødvendigvis i sig selv resulterer i en bedre overordnet 

projektkvalitet, og ville medføre en unødvendig administrativ byrde for forvaltningsmyndighederne 

og ansøgerne. 

Andet led: Det er udelukkende hensigtsmæssigt at udføre revisioner af overvågningssystemerne, når 

der er blevet indsamlet og aggregeret tilstrækkelige data om de gennemførte projekter, og når disse 

data er blevet indberettet til Kommissionen. I tilfælde af Den Europæiske Fond for 

Regionaludvikling (EFRU) og Samhørighedsfonden forklarer den længere projektløbetid den senere 

indberetningsstart og dermed de senere revisioner vedrørende de indberettede værdiers 

pålidelighed. Kommissionen viderefører sine egne revisioner i løbet af 2018 og gør en yderligere 

indsats for at højne revisionsmyndighedernes bevidsthed om vigtigheden af at sikre pålideligheden 

af overvågningssystemerne for resultatdata forud for resultatgennemgangen. 

Overvågningssystemerne er medlemsstaternes ansvar, og de bør have truffet alle forholdsregler, 

således at systemerne opfylder de lovmæssige krav. Kommissionen har løbende gjort enhver 

tænkelig indsats for at yde vejledning og praktisk støtte (f.eks. overvågningsvejledninger, møder 

inden for evalueringspartnerskaber, ESF-datasupportcentret) til medlemsstaterne i forbindelse med 

deres opbygning af solide overvågningssystemer. 

Tredje led: Kommissionen mener, at den etablerede overvågningsramme i dag er mere 

resultatorienteret.  

Den strategiske rapport fra 2017 tager udgangspunkt i medlemsstaternes rapporter fra ultimo 2016. I 

lyset af den langsomme opstart på programgennemførelsen, var det for tidligt at indberette 

resultaterne. Frem til næste strategiske rapport er der på den åbne dataplatform adgang til 

resultatværdier for de fælles indikatorer for de europæiske struktur- og investeringsfonde (ESI-

fonde). 

V. 

Andet led: Artikel 2 i Kommissionens forslag til en forordning om fælles bestemmelser for 

programmeringsperioden efter 2020 indeholder definitionen af de resultatindikatorer, som finder 

anvendelse på alle fonde. 

Kommissionens lovforslag for programmeringsperioden efter 2020 omfatter en liste over fælles 

resultatindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden i overensstemmelse med retningslinjerne for 

bedre regulering, idet begrebet "resultat" er som anvendt inden for rammerne af Den Europæiske 
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Socialfond (ESF). Ved hjælp af resultatindikatorerne kan de støttede interventioners virkninger på 

støttemodtagerne måles, herunder de kortsigtede virkninger. 

Retningslinjerne og værktøjskassen for bedre regulering definerer output-, resultat- og 

virkningsindikatorerne samt deres tilknytning til målsætningerne. 

Tredje led: Kommissionen fortsætter samarbejdet med medlemsstaterne om at styrke 

datapålideligheden. Kommissionen har opfordret medlemsstaterne til at fremlægge de relevante OP-

ændringer, der er nødvendige for at revidere målene og milepælene inden den 30. juni 2018 med 

henblik på at sikre en rettidig behandling heraf. 

BEMÆRKNINGER 

16. 

Fjerde led: Hvad grundlaget for projektudvælgelsen angår, mener Kommissionen, at det i 

forbindelse med mange bistandstyper er mere effektivt at fastlægge kvalitetsrelaterede tærskler og 

godkende alle de projekter, der overholder denne tærskel, i stedet for at anvende en metode til 

direkte ansøgningssammenligning. Den sidstnævnte tilgang kan føre til et højt antal indledende 

projektansøgninger, hvilket ikke nødvendigvis i sig selv resulterer i en bedre overordnet 

projektkvalitet, og ville medføre en unødvendig administrativ byrde for forvaltningsmyndighederne 

og ansøgerne. 

25. Kommissionen mener, at der er forskel på de direkte resultater af de finansierede projekter og de 

resultater, der skal opnås på OP-niveau (som afspejles i resultatindikatorerne). De direkte resultater 

påvirkes udelukkende af de medfinansierede aktioner, mens forskellige eksterne faktorer, der ligger 

uden for forvaltningsmyndighedernes kontrol, har en indvirkning på resultatindikatorerne. En 

veltilrettelagt interventionslogik skal sikre, at de udvalgte projekters output og direkte resultater 

bidrager til opnåelsen af de forventede resultater af OP'et. 

26. Projektudvælgelsen påhviler alene forvaltningsmyndighederne, der udstikker 

udvælgelseskriterierne og anvender disse i forbindelse med gennemgangen af støtteansøgningerne. 

27. Udvælgelseskriterierne skal ikke nødvendigvis omfatte en scoring i forhold til de forventede 

resultater. Interventionslogikken for programmet fastsætter, hvordan de enkelte projekters output 

bidrager til opnåelsen af de forventede resultater af OP'et.  

Se også Kommissionens svar på punkt 25. 

28. Alt efter det politiske område er der ikke altid brug for en stor ansøgergruppe. 

32. Kommissionen mener, at det i forbindelse med mange bistandstyper er mere effektivt at 

fastlægge en kvalitetsrelateret tærskel og godkende alle de projekter, der overholder denne tærskel, i 

stedet for at anvende en metode til direkte ansøgningssammenligning. Ved andre bistandstyper kan 

den konkurrencebaserede udvælgelsesprocedure muligvis ikke bidrage til OP'ets specifikke mål 

(f.eks. transportinfrastrukturprojekter eller kommunale projekter, hvor der ikke er brug for 

konkurrence mellem offentlige myndigheder/kommuner). 

34. Kommissionen bemærker, at proceduren i Finland har omfattet tildelingen af en minimumsscore 

for at sikre, at der udelukkende udvælges kvalitetsprojekter. Kvaliteten ville kun kunne højnes 

gennem projektsammenligninger, i tilfælde af at der ikke var tilstrækkelige midler til at kunne 

udvælge alle projekter.  

Kommissionen mener, at kvaliteten af de udvalgte projekter i højere grad afhænger af de anvendte 

udvælgelseskriterier end af typen af udvælgelsesprocedure.  

Se også Kommissionens svar på punkt 16. 

44. Klassificeringen er i overensstemmelse med de gældende EU-regler for databeskyttelse. I 

forbindelse med den særlige datakategori (følsomme data) kan deltageren rent faktisk afvise en 
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anmeldelse heraf. Ikke desto mindre er forvaltningsmyndigheden i henhold til ESF-

overvågningsvejledningen underlagt et krav om at dokumentere indsamlingsforsøget. I henhold til 

direktivet kan medlemsstaterne endvidere af hensyn til vigtige samfundsinteresser fastsætte 

fritagelser for så vidt angår deltagerens samtykke, når de fornødne garantier er sikret. 

Hvad angår deltagernes ret til at afvise deres samtykke, anses deltagelsesregistreringerne som 

fuldstændige, når alle ikkefølsomme data er blevet registreret.  

ESF-overvågningsvejledningen præciserer mindstekravet for deltagelsesregistreringerne som alle 

ikkefølsomme data. 

Tekstboks 2 — Eksempler 

Forvaltningsmyndigheden i Frankrig har truffet foranstaltninger målrettet mod de delegerede 

forvaltningsmyndigheder, de bemyndigede organer og støttemodtagerne for at fremme en rettidig 

indsamling og fremlæggelse af data som anbefalet af Kommissionen og i de nationale evalueringer. 

En korrektion af data i de årlige gennemførelsesrapporter førte til en indberetning vedrørende mere 

end 925 000 deltagere i slutningen af 2016. 

Tekstboks 3 — Eksempler på IT-systemer, der endnu ikke er fuldt funktionsdygtige, og 

relaterede risici 

Første led: Kommissionen overvåger vedvarende resultaterne af det tjekkiske fælles IT-

overvågningssystem for alle OP'er. Dette har været et reelt punkt på dagsordenen på 

opfølgningsmøderne for partnerskabsaftalen med den nationale koordineringsmyndighed, som står 

for IT-overvågningssystemernes funktion under ESI-fondene. 

Andet led: Den problemstilling, der blev fremhævet af Den Europæiske Revisionsret, genfindes i 

resultaterne af Kommissionens revision af resultatdataenes pålidelighed i forbindelse med dette 

program. 

52. Problemerne i de årlige gennemførelsesrapporter betyder ikke nødvendigvis, at de indberettede 

datas pålidelighed er påvirket. Har Kommissionen betænkeligheder i forhold til de indberettede 

indikatorværdier, er dette fremhævet i revisionsskrivelserne vedrørende de årlige 

gennemførelsesrapporter. Derudover følges der op på alle relevante revisionsresultater. 

53. Resultatdataene bør kontrolleres af forvaltningsmyndigheden, inden de medtages i den årlige 

gennemførelsesrapport. På den anden side vil en systemrevision (foretaget af revisionsmyndigheden 

eller Kommissionen) efter den årlige gennemførelsesrapports fremlæggelse være mere 

hensigtsmæssig, eftersom dette muliggør en backtesting af de data, der er fremlagt for 

Kommissionen, for at sikre pålideligheden af dataindsamlings-, -aggregerings- og -

indberetningssystemet som helhed, herunder sidste trin af datafremlæggelsen for Kommissionen via 

SFC2014. 

Retsgrundlaget sikrer dog ikke tilstrækkelig tid til at revidere dataene i den årlige 

gennemførelsesrapport inden udgivelsen af de årlige gennemførelsesrapporter og de strategiske 

rapporter. Den åbne dataplatform giver til hver en tid adgang til de nyeste, korrigerede og 

opdaterede data. 

60. For at mindske den risiko, som Den Europæiske Revisionsret omtaler i dette punkt, viderefører 

Kommissionen sine egne revisioner i løbet af 2018 og gør en yderligere indsats for at højne 

revisionsmyndighedernes bevidsthed om vigtigheden af at sikre pålideligheden af 

overvågningssystemerne for resultatdata forud for resultatgennemgangen.  

61. En hensigtsmæssig vurdering af underpræstationer i forhold til målene for 2023 kræver, at 

fristen for målopfyldelsen er nået. 

Sammenknytningen, koblingen eller ændringen i finansieringens fordeling på prioritetsakserne samt 

op- og nedjusteringer i målværdierne for 2023 kan være vildledende, idet der – mens disse 
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ændringer i fordelingen mellem prioritetsakserne rent faktisk "helt naturligt" fører til ændrede 

målværdier – kan være andre årsager, som kan begrunde de ændrede målværdier for 2023. 

62. Medlemsstaterne kan foreslå reviderede milepæle og mål, når der forekommer ændringer i 

finansieringens fordeling for en given prioritet, eller i behørigt begrundede tilfælde som fastsat i 

forordningerne (artikel 30, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser, bilag II til forordningen 

om fælles bestemmelser, bilag II til forordningen om fælles bestemmelser, artikel 5, stk. 6, i 

forordning (EF) nr. 215/2014). 

For at sikre en rettidig fremlæggelse og behandling af disse OP-ændringer inden udgangen af 2018 

og for at undgå ændringer i resultatrammen, der udelukkende har til formål at tilpasse værdierne til 

den faktiske gennemførelse på stedet, er medlemsstaterne blevet opfordret til officielt at fremsætte 

eventuelle anmodninger af denne slags senest den 30. juni 2018. Vurderingen af disse anmodninger 

om ændring af OP følger en standardprocedure til sikring af en ensartet behandling. 

65. I den logiske ramme for EFRU for perioden 2014-2020 er der taget højde for, at 

programmålenes opfyldelse afhænger af de  aktioner, som den offentlige intervention, eksempelvis 

fondene, medfinansierer, samt en række andre faktorer. Ved hjælp af resultatindikatorerne er det 

muligt at vurdere, hvorvidt indikatorerne er på vej i den rigtige retning. Men der er brug for en 

konsekvensanalyse for at kunne adskille virkningerne af EU-interventionen og det bidrag, der 

skyldes i andre faktorer, og for at kunne forstå et programs funktionsmåde. 

69. Se Kommissionens svar til punkt 25.  

71. Resultatrammen bygger på diverse indikatorer for at sikre, at programmerne er på vej i den 

rigtige retning med hensyn til at opnå det aftalte. Resultatindikatorerne er måske ikke 

hensigtsmæssige (for EFRU/Samhørighedsfonden), fordi tidsplanen for, hvornår resultaterne kan 

nås og indgå i systemet, ikke er forenelige med den obligatoriske frist for tildeling af 

resultatreserven. 

72. Der er adgang til resultaterne for de fælles indikatorer for alle ESI-fonde som indberettet af 

forvaltningsmyndighederne på den åbne dataplatform. 

Den strategiske rapport fra 2017 tager udgangspunkt i medlemsstaternes rapporter fra ultimo 2016. I 

lyset af den langsomme opstart på programgennemførelsen, var det for tidligt at indberette 

resultater. 

73. Artikel 2 i Kommissionens forslag til en forordning om fælles bestemmelser for 

programmeringsperioden efter 2020 indeholder definitionen af de resultatindikatorer, som finder 

anvendelse på alle fonde. 

Kommissionens lovforslag for programmeringsperioden efter 2020 omfatter en liste over fælles 

resultatindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden i overensstemmelse med retningslinjerne for 

bedre regulering, idet begrebet "resultat" er som anvendt inden for rammerne af ESF. Ved hjælp af 

resultatindikatorerne måles de støttede interventioners virkninger på støttemodtagerne, herunder de 

kortsigtede virkninger. 

Der er helt grundlæggende forskel på konteksten for ESF og EFRU. Kommissionen har ikke desto 

mindre oprettet en gruppe på tværs af tjenestegrenene til afhjælpning af de forskelle, der er på 

indikatorerne ESI-fondene imellem. På den måde bliver det muligt at opnå den højest mulige 

ensartethed, hvad begreberne angår, idet der tages højde for de forskellige operationstyper, der 

medfinansieres af ESI-fondene.  

Retningslinjerne og værktøjskassen for bedre regulering definerer output-, resultat- og 

virkningsindikatorerne samt deres tilknytning til målsætningerne. 

KONKLUSIONER OG ANBEFALINGER 

74. Kommissionen mener, at den etablerede overvågningsramme i dag er mere resultatorienteret.  
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Den delegerede forordning (EU) nr. 480/2014 indeholder krav om registrering og lagring af 

overvågningsdata, navnlig målværdien for output- og resultatindikatoren (datafelterne 33 og 38) og 

resultatværdierne på operationsniveau.   

I forbindelse med ESI-fondene måles, overvåges og indberettes output og resultater på ensartet vis 

og jævnligt, eksempelvis gennem de årlige gennemførelsesrapporter. Medlemsstaterne har i henhold 

til de lovmæssige bestemmelser mulighed for at indberette data om enten delvist eller fuldt ud 

gennemførte operationer. Deltagelsesvarigheden betyder, at resultatindikatorerne indberettes med 

en vis forsinkelse sammenlignet med outputindikatorerne. Der er adgang til resultatværdierne for de 

fælles indikatorer for alle ESI-fonde på den åbne dataplatform. 

75. Kommissionen mener, at der er forskel på de direkte resultater af de finansierede projekter og de 

resultater, der skal opnås på OP-niveau (som afspejles i resultatindikatorerne). De direkte resultater 

påvirkes udelukkende af de medfinansierede aktioner, mens forskellige eksterne faktorer, der ligger 

uden for forvaltningsmyndighedernes kontrol, har en indvirkning på resultatindikatorerne. En 

veltilrettelagt interventionslogik skal sikre, at de udvalgte projekters output og direkte resultater 

bidrager til opnåelsen af de forventede resultater af OP'et. 

Projektudvælgelsen påhviler alene forvaltningsmyndighederne, der udstikker udvælgelseskriterierne 

og anvender disse i forbindelse med gennemgangen af støtteansøgningerne. 

77. Kommissionen mener, at det i forbindelse med mange bistandstyper er mere effektivt at 

fastlægge en kvalitetsrelateret tærskel og godkende alle de projekter, der overholder denne tærskel, i 

stedet for at anvende en metode til direkte ansøgningssammenligning. Ved andre bistandstyper kan 

den konkurrencebaserede udvælgelsesprocedure muligvis ikke bidrage til OP'ets specifikke mål 

(f.eks. transportinfrastrukturprojekter eller kommunale projekter, hvor der ikke er brug for 

konkurrence mellem offentlige myndigheder/kommuner). 

Kommissionen mener, at kvaliteten af de udvalgte projekter i højere grad afhænger af de anvendte 

udvælgelseskriterier end af typen af udvælgelsesprocedure.  

78. Overvågningssystemerne er medlemsstaternes ansvar, og de skulle indføre disse systemer i 

henhold til de lovmæssige krav.  

Kommissionen har fulgt en proaktiv tilgang, hvad overvågningen angår, idet den har ydet 

vejledning til medlemsstaterne og sagsbehandlerne ved at gennemføre sandsynlighedstest af de af 

medlemsstaterne fremlagte data og ved at indføre yderligere valideringsregler i IT-systemet "SFC", 

der begrænser muligheden for at indberette fejlbehæftede data. Det er almindeligt med 

dataopdateringer. Kommissionen har tilmed opfordret til sådanne opdateringer. Det tager tid at 

validere data, navnlig i forbindelse med opbygningen af MIS. Den åbne dataplatform giver til hver 

en tid adgang til de nyeste, korrigerede og opdaterede data. 

79. Kommissionen gennemfører yderligere revisioner af overvågningssystemerne i forbindelse med 

dens specifikke undersøgelse i løbet af 2018 og viderefører samarbejdet med 

revisionsmyndighederne for at styrke pålideligheden af overvågningssystemerne for resultatdata 

forud for resultatgennemgangen. 

80. Medlemsstaterne kan foreslå reviderede milepæle og mål, når der forekommer ændringer i 

finansieringens fordeling for en given prioritet eller i behørigt begrundede tilfælde som fastsat i 

forordningerne (artikel 30, stk. 1, i forordningen om fælles bestemmelser, bilag II til forordningen 

om fælles bestemmelser, bilag II til forordningen om fælles bestemmelser, artikel 5, stk. 6, i 

forordning (EF) nr. 215/2014). 

For at sikre en rettidig fremlæggelse og behandling af at disse OP-ændringer inden udgangen af 

2018 og for at undgå ændringer i resultatrammen, der udelukkende har til formål at tilpasse 

værdierne til den faktiske gennemførelse på stedet, er medlemsstaterne blevet opfordret til officielt 

at fremsætte eventuelle anmodninger af denne slags senest den 30. juni 2018. 
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REGIO har gennemført en intern analyse af de kommende OP-ændringer, der er relevante for 

ændringerne i resultatrammen, har prioriteret den kommende resultatgennemgang i sin 

forvaltningsplan og lagt en plan for ressourcerne i overensstemmelse hermed. 

81. Der er helt grundlæggende forskel på konteksten for ESF og EFRU. Kommissionen har ikke 

desto mindre oprettet en gruppe på tværs af tjenestegrenene til afhjælpning af de forskelle, der er på 

begreberne ESI-fondene imellem. På den måde bliver det muligt at opnå den højest mulige 

ensartethed, idet der tages højde for de forskellige operationstyper, der medfinansieres af ESI-

fondene. 

Artikel 2 i Kommissionens forslag til en forordning om fælles bestemmelser for 

programmeringsperioden efter 2020 indeholder definitionen af de resultatindikatorer, som finder 

anvendelse på alle fonde. 

Kommissionens lovforslag for programmeringsperioden efter 2020 omfatter en liste over fælles 

resultatindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden i overensstemmelse med retningslinjerne for 

bedre regulering, idet begrebet "resultat" er som anvendt inden for rammerne af ESF. Ved hjælp af 

resultatindikatorerne kan de støttede interventioners virkninger på støttemodtagerne måles, herunder 

de kortsigtede virkninger. 

82. De individuelle projekter sikrer et output og direkte resultater, som ikke nødvendigvis svarer til 

programmernes specifikke mål. De projekter, der finansieres inden for rammerne af et specifikt mål, 

skal som helhed bidrage til opnåelsen af de forventede resultater. 

Interventionslogikken for programmerne beskriver, hvordan de enkelte projekters output skal 

bidrage til opnåelsen af programmets mål. Evalueringen har til formål efterfølgende at vurdere, 

hvorvidt interventionslogikken var effektiv i forhold til at nå målene. 

Hvad ESF angår, indeholder tilskudsaftalen ikke et krav om kvantificerede mål i henhold til den 

delegerede retsakt (nr. 480/2014, se ovenfor).  

83. I forbindelse med ESF måles, overvåges og indberettes output og resultater på ensartet vis og 

jævnligt, eksempelvis gennem de årlige gennemførelsesrapporter. Det skal bemærkes, at 

medlemsstaterne i henhold til de lovmæssige bestemmelser har mulighed for at indberette data om 

enten delvist eller fuldt ud gennemførte projekter. 

Resultatrammen bygger på diverse indikatorer for at sikre, at programmerne er på vej i den rigtige 

retning med hensyn til at opnå det aftalte. Resultatindikatorerne er måske ikke hensigtsmæssige (for 

EFRU/Samhørighedsfonden), fordi tidsplanen for, hvornår resultaterne kan nås og indgå i systemet, 

ikke er forenelige med den obligatoriske frist for tildeling af resultatreserven. 

Der er adgang til resultaterne for de fælles indikatorer for alle ESI-fonde som indberettet af 

forvaltningsmyndighederne på den åbne dataplatform. 

Anbefaling 1 — Resultatorienteret udvælgelse 

Kommissionen bemærker, at denne anbefaling er stilet til medlemsstaterne.  

Anbefaling 2 — Resultatorienteret overvågning 

a) Kommissionen bemærker, at denne delanbefaling er stilet til medlemsstaterne.  

b) Kommissionen accepterer anbefalingen. 

Artikel 2 i Kommissionens forslag til en forordning om fælles bestemmelser for 

programmeringsperioden efter 2020 indeholder definitionen af de resultatindikatorer, som finder 

anvendelse på alle fonde. 

Kommissionens lovforslag for programmeringsperioden efter 2020 omfatter en liste over fælles 

resultatindikatorer for EFRU og Samhørighedsfonden i overensstemmelse med retningslinjerne for 
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bedre regulering, som også er harmoniseret med ESF. Ved hjælp af resultatindikatorerne kan de 

støttede interventioners virkninger på støttemodtagerne måles, herunder de kortsigtede virkninger. 

Anbefaling 3 — Rapportering om resultater og forberedelse af resultatgennemgangen i 2019 

a) Kommissionen accepterer denne anbefaling og betragter den som gennemført.   

Enhederne for revision under GD EMPL har allerede gennemført en del revisioner vedrørende 

resultatdataenes pålidelighed og fortsætter med at inddrage dette aspekt i deres tidlige, 

forebyggende revisionsbesøg. Derudover har en ekstern revisor – under GD EMPL's ansvar – 

gennemført en specifik resultatrevision, der også dækker overvågningssystemerne. Medlemsstaterne 

har anført og afhjulpet eventuelle problemer.  

GD REGIO's revisionsplan for 2017-2018 omfatter 20 revisionsbesøg inden for rammerne af den 

specifikke undersøgelse af resultatdataenes pålidelighed. GD REGIO-forvaltningen drøftede den 

28. maj 2018 en oversigt over resultaterne fra de 13 af de revisioner af pålideligheden af 

overvågningssystemerne for resultatdata, som indtil videre var blevet udført i ni medlemsstater. Der 

er planer om yderligere revisioner i resten af 2018, og samarbejdet med revisionsmyndighederne 

videreføres for at kunne styrke pålideligheden af overvågningssystemerne forud for 

resultatgennemgangen i 2019. 

b) Kommissionen accepterer denne anbefaling og betragter den som gennemført. 

Bliver der registreret svagheder i forbindelse med Kommissionens eller revisionsmyndighedernes 

revisioner, bliver de nødvendige korrigerende foranstaltninger anført i de pågældende 

revisionsrapporter sammen med en frist herfor. 

c) Kommissionen accepterer delvist denne anbefaling. 

Der fremlægges OP-ændringer på medlemsstaternes initiativ, men der gælder ingen retlig frist for 

deres fremlæggelse. Kommissionen har truffet de nødvendige foranstaltninger for selv at kunne 

sikre den rettidige behandling af de OP-ændringer, der vedrører resultatrammen. For yderligere at 

sikre en rettidig fremlæggelse og behandling af disse OP-ændringer, er medlemsstaterne blevet 

opfordret til officielt at fremsætte eventuelle anmodninger herom senest den 30. juni 2018. 

Vurderingen af disse ansøgninger om ændring af OP følger en standardprocedure til sikring af en 

ensartet behandling. Kommissionen behandler disse OP-ændringer inden for den forskriftsmæssige 

frist, jf. forordningen om fælles bestemmelser.  
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Vi undersøgte med hensyn til samhørighedsfondene i 
programperioden 2014-2020, hvor godt medlemsstaterne 
fokuserer på resultater i udvælgelsen af projekterne, og 
hvor godt Kommissionen og medlemsstaterne ved hjælp 
af deres overvågning kan påvise, at EU-budgettet 
anvendes hensigtsmæssigt. Selv om Kommissionen har 
taget forskellige skridt til at øge resultatorienteringen, 
konstaterede vi, at udvælgelsesprocedurerne fortsat har 
fokus på output og absorption snarere end resultater. 
Desuden gjorde mangler ved overvågningsordningerne 
det svært at vurdere, i hvor høj grad EU’s støtte har 
bidraget til at opfylde EU’s og medlemsstaternes mål. 
Vi anbefaler, at medlemsstaterne i løbet af 
udvælgelsesprocessen sikrer, at der foretages en 
sammenligning af projektansøgningerne, kræver, at 
støttemodtagerne for hvert projekt identificerer mindst én 
reel resultatindikator, der kan indgå i tilskudsaftalen og 
bidrage til at opfylde OP-indikatorerne, og vurderer de 
forventede resultater og indikatorer i vurderingsrapporten 
om ansøgningerne. Kommissionen bør definere fælles 
resultatindikatorer for EFRU, forbedre sin rapportering om 
resultater og sikre en meningsfuld resultatgennemgang i 
2019. 
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