
Udvælgelseskriterier for strukturfondsmidler og regionale 
erhvervsudviklingsmidler 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Vækstforum Hovedstaden benytter udvælgelseskriterier til sekretariatets sagsbehandling og Vækstforums 
prioritering af initiativer til indstilling om bevilling af hhv. EU's strukturfondsmidler i Erhvervsstyrelsen og regionale 
erhvervsudviklingsmidler i regionsrådet. I forbindelse med påbegyndelsen af den nye strukturfondsperiode (2014-
2020) godkendte Vækstforum en forlængelse af de eksisterende og supplerende udvælgelseskriterier for den 
gældende erhvervsudviklingsstrategi frem til godkendelse af den nye regionale vækst- og udviklingsstrategi 
(ReVUS). Udvælgelseskriterierne fungerer som supplement til de mere overordnede kriterier, der allerede ligger i 
selve strukturfondsprogrammerne. Med godkendelse af ReVUS er der derfor behov for at udarbejde et nyt sæt 
udvælgelseskriterier, der både kan gælde i forhold til udmøntningen af strukturfondsmidlerne og de regionale 
erhvervsudviklingsmidler. Derved sikres, at udmøntningen af midlerne sker på et ensartet grundlag og i 
overensstemmele med ReVUS. 

INDSTILLING 

Vækstforum Hovedstaden anbefaler over for forretningsudvalget og regionsrådet: 

l at tage orientering om udvælgelseskriterier til efterretning. 

POLITISK BEHANDLING 

Vækstforum Hovedstadens beslutning den 24. august 2015: 
  
Vækstforum godkendte udvælgelseskriterier for udmøntning af strukturfondsmidler og regionale 
erhvervsudviklingsmidler. 

Sagsfremstilling 

Vækstforum Hovedstaden benytter udvælgelseskriterier for at sikre gennemsigtighed i sekretariatets 
sagsbehandling og Vækstforums strategiske prioritering af initiativer til indstilling om bevilling af hhv. EU's 
strukturfondsmidler i Erhvervsstyrelsen og regionale erhvervsudviklingsmidler i regionsrådet. I forbindelse med 
påbegyndelsen af den nye strukturfondsperiode (2014-2020) godkendte Vækstforum på mødet i november 2014 en 
forlængelse af de eksisterende og supplerende udvælgelseskriterier for den gældende erhvervsudviklingsstrategi 
frem til godkendelse af den nye ReVUS. Udvælgelseskriterierne fungerer som supplement til de mere overordnede 
kriterier, der allerede ligger i strukturfondsprogrammerne. Med godkendelse af den nye ReVUS er der derfor behov 
for at udarbejde et nyt sæt udvælgelseskriterier. Efter Vækstforums godkendelse af udvælgelseskriterierne skal de 
også godkendes af Overvågningsudvalget for strukturfondene. 
  
Strukturfondsmidlerne kan i princippet udmøntes alene ud fra de overordnede generelle principper, der ligger i de 
nationale strukturfondsprogrammer. Det giver dog rigtig god mening, at supplere disse med en række regionalt 
fastsatte kriterier, således at det sikres, at udmøntningen sker i overensstemmelse med de forhold, man regionalt 
lægger vægt på. Ligeledes vil det være god forvaltningsskik, at der også opstilles klare kriterier for udmøntningen af 
de regionale erhvervsudviklingsmidler. Ved at opstille ét samlet sæt udvælgelseskriterier, der både vil være 
gældende for initiativer, hvortil der alene søges regionale erhvervsudviklingsmidler eller strukturfondsmidler eller 
begge dele, vil der bl.a. være følgende fordele: 

l Klarhed og enkelthed for ansøgere i forhold til, hvilke forhold der bliver lagt vægt på ved en ansøgning 

l Sagsbehandling af alle ansøgninger på et ensartet grundlag 

l Vækstforum træffer beslutning på et ensartet grundlag 



l Sikring af at midlerne anvendes på initiativer, der bidrager til en opfyldelse af de opstillede indsatsområder og 
mål i ReVUS. 

Kriterier for tildeling af strukturfondsmidler og de regionale erhvervsudviklingsmidler 
For at komme i betragtning til strukturfondsmidler og de regionale erhvervsudviklingsmidler og 
strukturfondsmidlerne, skal et initiativ ligge inden for den regionale vækst- og udviklingsstrategis rammevilkår eller 
væksttemaer. Derudover vil initiativet blive vurderet på, i hvor høj grad det lever op til følgende kriterier: 

1. Bidrag til realisering af den regional vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) 
Der lægges vægt på, at initiativets effektkæde tydeligt demonstrerer, at initiativet bidrager til at indfri ét eller 
flere af strategiens effektmål. 
  

2. Vækst og/eller jobskabelse 
Der lægges vægt på, at initiativet har en vækst- og/eller jobskabende effekt i hovedstadsregionen. 
  

3. Samarbejdskreds med relevante kompetencer og ressourcer 
Der lægges vægt på, at initiativet gennemføres af en samarbejdskreds, der bidrager med de nødvendige 
kompetencer og ressourcer, faglige såvel som projektledelsesmæssige, til en succesfuld gennemførelse af 
initiativet. Hvor det vurderes relevant vil der tillige blive lagt vægt på graden af kontant medfinansiering og/eller 
bidrag i form af arbejdstimer. 
  

4. Projektstørrelse og levedygtighed 
Der lægges vægt på, at der er tale om et større initiativ med markante resultater. Hvor det vurderes relevant, vil 
der tillige blive lagt vægt på, at initiativet er levedygtigt efter støttens ophør. 
  

5. Regionale løsninger på regionale udfordringer 
Der lægges vægt på, at initiativet adresserer regionale udfordringer, og at løsningerne bygger videre på og 
skaber synergi med eksisterende indsatser, hvis sådanne eksisterer, herunder Greater Copenhagen. 

Initiativer der søger strukturfondsmidler skal tillige vurderes i forhold til en række principper udstukket i hhv. 
regionalfondsprogrammet og socialfondsprogrammet, og der kan ikke ydes strukturfondsstøtte til et initiativ, der ikke 
lever op til disse principper. 
  
Fælles for begge strukturfondsprogrammer er følgende generelle principper: 

l Additionalitet - Der ydes ikke tilskud til projekter, som ville være gennemført uden strukturfondsstøtten. 

l Resultatorientering - Alle projekter skal opstille en klar og logisk effektkæde. Og projektet skal målbart bidrage 
til at indfri nogle specifikke mål, der er fastlagt for hvert indsatsområde i programmerne. 

l Regionalt samarbejde - Hvor muligt og relevant bør projekterne tænkes på tværs af administrative grænser. 

l Horisontale principper - Bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-diskrimination samt ligestilling mellem 
mænd og kvinder. 

l Der ydes ikke driftsstøtte eller støtte til visse andre udgiftstyper. 

For EU Regionalfond gælder tillige bl.a. følgende principper: 

l Indsatsen skal primært være målrettet små og mellemstore virksomheder. 

l Indsatsen skal fokuseres på eksisterende eller fremtidige regionale styrkepositioner fastlagt i den regionale 
vækst- og udviklingsstrategi. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 



En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 

TIDSPLAN OG VIDERE PROCES 

Sagen forelægges forretningsudvalget den 10. september 2015 og regionsrådet den 15. september 2015. 
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