Dokumentation for, at tingene virker!
Erhvervsstyrelsen har foretaget effektmåling af den virksomhedsrettede indsats i perioden 2007 – 13, som er
støtte med EU-midler. Der er tale om de såkaldte strukturfondsmidler, der regionalt udmøntes via de regionale
vækstfora. Effektmålingen er foretaget på såvel de nationale resultater som de regionale resultater i Danmark.
I Midtjylland har man gennem en årrække udviklet det, som efterhånden er kendt som ”den midtjyske model”,
hvor Væksthus Midtjylland har været operatør på en række EU-støttede rammeprogrammer i forlængelse af den
offentlige erhvervsservice (gratis vejledning). Hovedindholdet i disse ramme-programmer har været tilskud til
køb af privat rådgivning i forbindelse med konkrete vækstforløb i virksomhederne.
Og meget tyder på, at netop ”den midtjyske model” ser ud til at give rigtig gode resultater.
Erhvervsstyrelsens effektmåling af den nationale effekt af den virksomhedsrettede strukturfonds-indsats i
perioden 2007 – 13 viser, at der i hele Danmark er anvendt ca. kr. 2,25 mia. på 300 projekter, hvilket
vurderes at have givet godt 13.000 nye private fuldtidsjobs og øget omsætningen med ca. kr. 22 mia. i de
deltagende virksomheder efter tre år. I Midtjylland er der i samme periode anvendt ca. kr. 264 mio. på 39
projekter, hvilket vurderes at have givet 6.700 private fuldtidsjobs og øget omsætningen med ca. kr. 9,5
mia. i de deltagende virksomheder efter tre år. Det vil sige, at de midtjyske projekter i perioden har udgjort ca.
12% af de anvendte EU-midler, men som det fremgår, udgør de midtjyske resultater en meget stor andel af
Danmarks samlede effekter på de pågældende EU-midler i perioden1.
Dykker man ned i tallene, fremgår det, at der i Midtjylland har deltaget i alt ca. 14.600 virksomheder i de 39 EUmedfinansierede projekter i perioden. Et tal som dog formindskes kraftigt, når man korrigerer for, at nogle
virksomheder deltager i mere end et projekt og fjerner offentlige virksomheder mv. Der er ikke offentliggjort
data på, hvilke virksomheder, som eksempelvis har deltaget i mere end et projekt, men ser man på de 14.600
deltagende virksomheder i de midtjyske projekter, har godt 12.700 af dem deltaget i projekter, som Væksthus
Midtjylland har været operatør på.
Effektmåling af den virksomhedsrettede strukturfondsindsats 2007 – 13 i Danmark og Midtjylland.
Ca. tal
Disponerede EU-midler
Antal projekter
Effekt på meromsætning
Effekt på beskæftigelse

Landsdækkende effektmåling
Kr. 2,225 mia.
300
Kr. 22 mia.
13.000 private fuldtidsstillinger

Effektmåling i Midtjylland
Kr. 264 mio.
39
Kr. 9,5 mia.
6.700 private fuldtidsstillinger

Landsdækkende effektmåling:
http://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS
01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CVaekstforum%202018%5C19-032018%5CAaben_dagsorden&appendixId=195165
Effektmåling i Midtjylland:
http://www.rm.dk/api/NewESDHBlock/DownloadFile?agendaPath=%5C%5CRMAPPS0221.onerm.dk%5CCMS
01-EXT%5CESDH%20Data%5CRM_Internet%5CDagsordener%5CVaekstforum%202018%5C19-032018%5CAaben_dagsorden&appendixId=195166

Deltagervirksomheder kan have medvirket i projekter i flere regioner; derfor er de regionale effekter ikke fuldstændig en
delmængde af de samlede nationale effekter.
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