Indstilling
Når et projekt indstilles til at modtage støtte, er det en
forudsætning, at projektet skal følge Region Syddanmarks
porteføljestyringsmodel. Det betyder blandt andet, at
der følges op på projektet hvert halve år, og at der laves
eksterne midtvejs- og slutevalueringer på projektet.
Forud for selve indstillingen udarbejdes der i forbindelse
med ansøgningen mål for projektets resultater og effekter. I denne fase vejleder sagsbehandlerne projekterne
i at opstille effektkæder for projekterne, der tydeliggør,
hvordan projektet vil nå fra aktiviteter til resultater og
effekter. Det kan desuden besluttes, at der skal etableres
et ”stop and go” i projektet, hvor projektet skal have leveret
et bestemt resultat til et bestemt tidspunkt for, at projektet
kan fortsætte.

Opstartsmøde

Formål
med folderen

Ekstern midtvejs- og slutevaluering
Midtvejs og ved afslutning af projektet foretages opfølgningen på projektets fremdrift af eksternt firma. Evalueringen inddrager udover den projektansvarlige også projektets vigtigste partnere samt de virksomheder, som får gavn
af projektet. Partnere og virksomheder bliver – afhængig af
den rolle de har haft i forhold til projektet – spurgt om deres
oplevelse af styringen af projektet, samt hvordan samarbejdet med projektet har fungeret. Virksomhederne bliver
desuden spurgt til, hvilke resultater og effekter deltagelsen
i projektet har haft for deres virksomhed.

Formål med evalueringerne
Det er et væsentligt formål med evalueringerne, at projektets resultater synliggøres, og at der opsamles mest mulig
læring fra projektet til gavn for fremtidige projekter støttet
af Syddansk Vækstforum. I midtvejsevalueringerne er det
desuden hensigten, at evalueringen skal skabe værdi for
projektet ved at give mulighed for sparring om udfordringer
og input til, hvordan projektet eventuelt kan justeres og
optimeres med henblik på at sikre de bedst mulige resultater og effekter af projektet.

Det andet opstartsmødet har fokus på at gennemgå tilsagnsvilkårene. Dette møde afholdes som udgangspunkt af
Erhvervsstyrelsen, hvis projektet har modtaget strukturfondsmidler og af vækstforumsekretariatet, hvis projektet
kun har modtaget regionale erhvervsudviklingsmidler.

Monitorering og effektvurdering

Hvert halve år følges der op på fremdriften i de enkelte projekter. Dette indebærer, at projektholder bliver kontaktet af
en medarbejder fra vækstforumsekretariatet. Her undersøges det, om projektet når de forventede milepæle, forbrug
-- Syddansk Vækstforum --

Syddansk Vækstforum følger
fremdriften på de projekter,
som Syddansk Vækstforum
har medfinansieret. Aktiviteterne og effekterne i de mange
projekter, som Syddansk
Vækstforum har været med
til at sætte i gang, er vigtige
forudsætninger for udviklingen af regionens erhvervsliv. Syddansk Vækstforum
gennemfører derfor halvårlige opfølgningsmøder samt
midtvejs- og slutevalueringer
af alle projekter støttet af
Syddansk Vækstforum. For at
give ansøgere overblik over,
hvordan opfølgningsforløbet
for et projekt gennemføres,
har sekretariatet for Syddansk
Vækstforum udarbejdet denne
folder, hvor de enkelte steps
i et standardopfølgningsforløb er beskrevet. Hvis der er
spørgsmål til opfølgningen
på projekterne, står vækstforumsekretariatet til rådighed
med hjælp og vejledning.

af midler og effekter. Hvis der er behov for det aftales der
opfølgende handlinger.

Til at kicktstarte projektforløbet afholdes to opstartsmøder.
Det ene foregår mellem den eksterne evaluator, en medarbejder fra vækstforumsekretariatet og projektholder. Dette
møde har bl.a. til formål at forventningsafstemme evalueringsprocessen og projektets formål, kritiske succesfaktorer og kvantitative målsætninger. Læs mere om dette møde
på www.erhvervsevaluering.dk

Løbende opfølgning
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Om modellen

For at etablere et solidt grundlag for monitorering og evaluering af den erhvervspolitiske indsats har Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik, de fem regioner og Bornholms
Regionskommune udviklet et fælles monitoreringsværktøj,
som gør det muligt at følge den faktiske udvikling i de
virksomheder, der deltager i EU-strukturfondsprojekter.
Værktøjet kan også anvendes til at vurdere, om deltagelse i
projekterne har givet effekt for deltagervirksomhederne.
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AKTIVITET > RESULTAT > EFFEKT

OPSTART

ANSØGNING
I ansøgningen angives hvilke
resultater og effekter, projektet skal have samt evt. særlige
vilkår for det enkelte projekt,
der kan lægges til grund for et
evt. stop and go.

OPSTARTSMØDE
• 	Møde mellem Erhvervsstyrelsen
og projektholder vedr. gennemgang af tilsagnsvilkår
• 	Møde mellem ekstern evaluator,
vækstforumsekretariatet og projektholder om forventningsafstemning af evalueringsproces
og målsætninger med projektet.

BEHANDLING
AF ANSØGNING

0,5 ÅR

OVERBLIK

LØBENDE OPFØLGNING
• 	Løbende opfølgning på fremdriftmål
via dialog mellem projektleder og
sagsbehandler (halvårligt).
• 	
Drøftelse af opfølgende handlinger.

RAPPORTERING

SLUT

Fase #2

Fase #1

1 ÅR

1,5 ÅR

2 ÅR

2,5 ÅR

EVALUERING

OVERBLIK

EVALUERING

MIDTVEJSEVALUERING
• 	
Ekstern opfølgning på målopfyldelse via interview
af sagsbehandler, projektleder og partnere samt
spørgeskemaer til virksomheder.
•	På baggrund af anbefalinger til projektet fra
ekstern evaluator samt Syddansk Vækstforums
beslutning aftales opfølgende handlinger mellem
projektleder og vækstforumsekretariatet.

BEHANDLING AF MIDTVEJSEVALUERING

LØBENDE OPFØLGNING
• 	
Løbende opfølgning på fremdriftmål via dialog mellem projektleder
og sagsbehandler (halvårligt).
• 	Drøftelse af opfølgende
handlinger.

RAPPORTERING

AFSLUTTENDE EVALUERING
• 	
Ekstern opfølgning på målopfyldelse via
interview af sagsbehandler, projektleder
og partnere samt spørgeskemaer til
virksomheder.

BEHANDLING AF SLUTEVALUERING

3 ÅR

--- PORTEFØLJESTYRING

Ansøgning

Monitorering og effektvurdering

Faser

sammen med Erhvervsstyrelsen, Danmarks Statistik og de andre regioner

Opstilling
af mål for
projektets
faser

