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Resumé 

I denne undersøgelse bringes en analyse af de faktorer, der fremmer eller 
modvirker lokale interessenters og virksomheders beslutning om at ansøge om 
støtte fra strukturfondene. I den nuværende økonomiske krise er det afgørende 
vigtigt at tiltrække så mange ansøgere som muligt. Undersøgelsen forsøger 
gennem en vidtspændende litteraturgennemgang, casestudier, spørgeskemaer 
og interview at besvare spørgsmål om, hvad der kan gøres for at tiltrække flere 
ansøgninger, og hvorledes godkendte ansøgeres deltagelse kan effektiviseres. 
Undersøgelsen udmunder i en række særlige anbefalinger for beslutningstagere 
på det lokale, regionale, nationale og europæiske niveau. 
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LISTE OVER FORKORTELSER  
 

AA Audit Authority (revisionsmyndighed) 

AIR Annual Implementation Report (årlig gennemførelsesrapport) 

bn  Billion (mia.) 

CA Certifying Authority (certificerende myndighed) 

CBC Cross-Border Cooperation (grænseoverskridende samarbejde) 

CF Cohesion Fund (Samhørighedsfonden) 

CONV Convergence (konvergens) 

CLG Communities and Local Governance (lokalsamfund og lokal governance) 

CP Cohesion Policy (samhørighedspolitik) 

CUP  Codice Unico di Progetto, single project code (fælles projektkode) 

DG Directorate General (GD – Generaldirektorat) 

EC European Commission (Kommissionen) 

EERP Europæisk økonomisk genopretningsplan 

EFF European Fishery Fund (Den Europæiske Fiskerifond) 

EAFRD ELFUL – Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

EoI Expression of Interest (interessetilkendegivelse) 

EP European Parliament (Europa-Parlamentet) 

EPE European Programme Executive (europæisk programleder) 

ERDF EFRU – Den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

ESF Den Europæiske Socialfond 

ETC Det europæiske territoriale samarbejde 

EU Den Europæiske Union 

FEI Further Educations Institution (videregående uddannelsesinstitution) 

HEI Higher Education Institution (højere uddannelsesinstitution) 

IB Intermediate Bodies (formidlende organer) 

ICT Ikt – informations- og kommunikationsteknologi 

JASMINE Fælles aktion til støtte for mikrofinansieringsinstitutioner i Europa 

JASPERS Fælles assistance til projekter i de europæiske regioner 

JEREMIE Fælleseuropæiske midler til mikrovirksomheder og små og  
mellemstore virksomheder 

JESSICA Fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder 
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FEI Further Educations Institution (videregående uddannelsesinstitution) 

JTS Joint Technical Secretariat (fælles teknisk sekretariat) 

KSU Nationalt netværk af erhvervsstøttecentre 

LGH Landesgewerbeförderungsstelle des Handwerks in NRW 

m Million (mio.) 

MA Managing Authority (forvaltningsmyndighed) 

MS Member State(s) (medlemsstat(er)) 

MGP Meistergründungsprämie 

NCP National Contact Point (nationalt kontaktpunkt) 

NGO Non-Governmental Organizations (ong'er – ikkestatslige institutioner) 

NRW North Rhine-Westphalia (Nordrhein-Westfalen) 

NSRF National strategisk referenceramme 

NWDA North West Development Agency 

NWOP North West of England OP 

OP Operational Programme (operationelt program) 

PEV Project Engagement Visits 

PMC Programme Monitoring Committee (programovervågningsudvalg) 

Q&A Questions and Answers (spørgsmål og svar) 

RCE Regional konkurrenceevne og beskæftigelse 

RDA Regional Development Agency (regionaludviklingskontor) 

REPIS Regional Environment and Advisory Information Centres  

SEE South East Europe (Sydøsteuropa) 

SF Structural Funds (strukturfonde) 

SME Small and medium-sized enterprises (små og mellemstore virksomheder) 

SSCLG Minister for lokalsamfund og lokalforvaltning 

TA Technical Assistance (teknisk bistand) 

TC Territorial Cooperation (territorialt samarbejde) 

TEFU Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

TEU Traktaten om Den Europæiske Union 
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SAMMENDRAG  

1. Baggrund 

Gennemførelsen af samhørighedsfondspolitikken via strukturfondene udgør en af 
grundstenene i EU's virke. 35,7 % af EU-budgettet (ca. 347 mia. euro) er blevet afsat for 
den nuværende programmeringsperiode 2007-2013. I betragtning af at EU gennemlever 
den værste økonomiske krise siden 1930'erne, frembyder disse midler betydelige 
muligheder for jobskabelse og investering både med hensyn til at støtte udviklingen af 
eksisterende erhvervsaktiviteter og opmuntre potentielle iværksættere til at lancere nye 
sådanne. I løbet af de seneste tre år er ca. 27 % af de til rådighed værende midler 
svarende til 93 mia. euro blevet investeret i job og vækst i Europa. 

EU har udviklet sine samhørighedspolitiske instrumenter over fire årtier. I dette tidsrum er 
der blevet udfoldet store bestræbelser på at undersøge, hvorledes fondene fungerer, og 
vedtage og gennemføre de fornødne ændringer. Den vigtigste konklusion af den seneste 
analyse er, at strukturfondene i nærværende programmeringsperiode 2007-2013 kun 
udnyttes i ringe grad. I denne forbindelse er der blevet peget på en række aspekter såsom 
flaskehalse i den administrative kapacitet eller manglende samfinansiering. Hvad, der 
endnu ikke er blevet analyseret, er spørgsmålet om strukturfondenes tilgængelighed for 
ansøgerne. Der er kun foretaget ringe forskning i et af de mest basale spørgsmål – nemlig 
indsatsen for at anspore og tiltrække potentielle ansøgere af midler.  

I denne forbindelse henledte Barcarapporten 20091 opmærksomheden på, at der ikke 
foreligger et sammenhængende billede af, hvorledes samhørighedspolitikken rent faktisk 
fungerer i EU. Der findes et betragteligt antal undersøgelser og rapporter om den fysiske 
infrastruktur, som er etableret, og om de støttemodtagende virksomheder for ikke at tale 
om de job, der er skabt. Men i hovedparten af disse undersøgelser og rapporter fokuseres 
på vurderingen af kvantitative tal for output og udnyttelsesgrader. Debatten om 
konklusioner er normalt begrænset til dem, der er direkte involveret i programudvikling og 
-styring. Den omspænder imidlertid sjældent målgruppernes og støttemodtagernes 
opfattelser.  

Tal viser, at udnyttelsen af finansieringsmuligheder er lavere i nogle medlemsstater end i 
andre. Dette kunne delvis forklare, hvorfor mange europæiske borgere fortsat ikke er klar 
over og følgelig skeptiske over, hvorledes EU fungerer. Nogle tal viser, at ca. en tredjedel 
af borgerne kender til EU-støttede projekter, men kun 10 % mener, at de har draget 
direkte fordel heraf. 

Mangler i de administrative tjenester på det lokale, regionale eller nationale niveau er let 
identificerbare og bidrager utvivlsomt til lavere udnyttelsesgrader i nogle områder. 
Sådanne spørgsmål kaster i bedste fald kun lys over halvdelen af et mere komplekst 
billede. For at belyse det fulde billede, bør det også undersøges, hvorfor virksomheder, 
lokale agenturer, uddannelsesinstitutioner, ngo'er og andre organer i visse dele af EU er 
mere utilbøjelige til at ansøge om EU-finansiering?  

På denne baggrund giver denne undersøgelse en informativ indsigt i de hindringer, både 
opfattede og reelle, som ansøgerne støder på, når de ansøger om EFRU-midler. Denne 
undersøgelses konklusioner bør fortolkes med et vigtigt forbehold in mente.  

                                                 
1  Barca F. (2009), "En dagsorden for en reformeret europæisk samhørighedspolitik. En stedbaseret tilgang til 

imødegåelse af EU's udfordringer og forventninger". Uafhængig rapport udarbejdet efter anmodning fra Danuta 
Hübner, kommissær for regionalpolitik, Eurada, april 2009. 
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Der findes ingen gyldige statistikker eller konklusioner om dem, der enten er blevet 
afskrækket fra at ansøge, eller dem, der aldrig har kontaktet et lokalkontor eller udfyldt et 
ansøgningsskema uanset årsagen hertil. 

2. Afgrænsning af undersøgelsen 

Denne undersøgelse søger at kortlægge de hovedfaktorer, som potentielle ansøgere finder 
enten ansporende eller afskrækkende, når de overvejer at ansøge om strukturfondsmidler. 
Et af temaerne er, at procedurerne er alt for tunge eller komplekse. Dette argument 
efterprøves gennem en analyse af problemerne i de administrative procedurer i de 
forskellige systemer. Denne analyse vil bidrage til en kortlægning af, hvor sådanne 
problemer opstår (på det europæiske, nationale eller regionale niveau), og således 
udmunde i forslag til målrettede løsninger.  

I undersøgelsen analyseres endvidere en bred vifte af ansøgerprofiler med henblik på at 
afdække, hvilke typer af organisationer og organer, der normalt ansøger, hvad der 
motiverer dem hertil, og ved deduktion hvorledes andre kunne blive ansporet til at ansøge. 
Der kastes også et nødvendigvis foreløbigt blik på virkningen af de forenklingsprocedurer, 
der blev indført i 2009 som svar på den nuværende økonomiske krise. 

Gennem hele forsknings- og affattelsesfasen er der blevet fokuseret på kortlægningen af 
eksempler på "bedste praksis" fra forskellige initiativer og medlemsstater. Hvad, der 
fungerer godt i en situation, kan eventuelt tilpasses (men ikke uden videre overføres) til at 
fungere tilsvarende godt i en anden. 

Der er blevet taget tre centrale forskningsmetoder i anvendelse i denne undersøgelse. Den 
første var en litteraturgennemgang, den anden en række casestudier af ni forskellige 
operationelle programmer og den tredje en række telefon- eller onlineinterview efterfulgt af 
et spørgeskema. Casestudierne omfattede operationelle programmer i Østrig-Slovakiet, 
Frankrig, Tyskland, Grækenland, Italien, Polen, Slovakiet og Det Forenede Kongerige samt 
det grænseoverskridende Sydøsteuropaprogram. Der blev gennemført mere end 50 
interview, og spørgeskemaer blev i vidt omfang udsendt til interessenter. På basis af 
kilderne, fokuseret forskning og en velovervejet analyse udmunder undersøgelsen i en 
række særlige anbefalinger om foranstaltninger på det lokale, regionale, nationale og 
europæiske niveau. 

3. Undersøgelsens indhold 

Kapitel 1 indeholder en introduktion til samhørighedspolitikken og strukturfondene. I kapitel 
2 præsenteres den anvendte metode, herunder litteraturgennemgangen, de udvalgte 
casestudier og interviewene. I kapitel 3 undersøges, hvem der ansøger om 
strukturfondsmidler, og de underliggende motiveringer og erfaringer. Der gives en kort 
beskrivelse af den nuværende programperiode 2007-2013, dens programudviklingscyklus 
og relevansen for ansøgerne af de forskellige stadier af programcyklussen. Der afstikkes 
desuden syv kategorier af ansøgere, som har mulighed for at modtage strukturfondsmidler. 

Ansøgernes rolle i udarbejdelsen og programmeringen af strukturfondene mangler noget 
overraskende endnu at blive analyseret på europæisk niveau. Da strukturfondenes funktion 
og virke er et delt ansvar mellem EU og medlemsstaterne, rejser denne manglende analyse 
et større problem. Fokusering og approach, når det gælder den potentielle målgruppe, er 
afgørende elementer for et programs vellykkede gennemførelse.  

Undersøgelsen omfatter således en analyse af ansøgernes placering i 
gennemførelsesprocessen i forbindelse med tildelingen af strukturfondsmidler samt en 
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skematisk fremstilling af ansøgningsprocessens forskellige faser med særlig vægt på de 
potentielle ansøgeres roller og muligheder: 

1. Informationsaktiviteter udgør den første fase, hvor potentielle ansøgere 
oplyses om de programmer, under hvilke de kan ansøge om midler. I visse tilfælde 
er det forholdsvis klart, hvem der er målgruppe for sådanne informationsaktiviteter. 
Dette er imidlertid ikke altid tilfældet. Indtryk og opfattelser spiller en rolle i denne 
henseende, idet visse kategorier af ansøgere har den holdning, at EU-programmerne 
er alt for bureaukratiske og uden for deres rækkevidde. Det er småt med forskning 
på dette område på grund af mulig konflikt med lovgivning og praksis på 
databeskyttelsesområdet. Den forskning, som er blevet gennemført i forbindelse 
med denne undersøgelse, er også i visse tilfælde stødt på sådanne begrænsninger.  

2. I anden fase beslutter potentielle ansøgere at udarbejde en ansøgning. De 
forhåndenværende informations- og støttetjenester spiller en central rolle ligesom 
ansøgerens evne til at udarbejde ansøgningen. Offentlige organer, universiteter og 
større virksomheder er bedre rustet til at udarbejde og fremsende en ansøgning end 
små virksomheder for ikke at tale om enkeltmandsvirksomheder. Der foreligger kun 
få oplysninger om ansøgernes evne til at udarbejde en ansøgning.  

 Den tredje fase omfatter udvælgelsesprocessen, mens den fjerde består i 
den faktiske tildeling af midler.  

De sidstnævnte to faser falder helt inden for gennemførelsesorganernes kompetence 
(dvs. forvaltningsmyndighederne og de formidlende organer2). Den linje, disse 
følger, påvirker ikke kun tildelingen, men også potentielle ansøgeres syn på 
processen som helhed. Hvis udvælgelsesprocessen var effektiv og rimelig 
gennemskuelig, og tildelingen af midler tilstrækkelig hurtig, ville der formentlig 
melde sig flere ansøgere ved næste indkaldelse af ansøgninger. Den modsatte effekt 
er også mulig. 

Kapitel 4 omhandler en lang række elementer, som er relevante for ansøgernes muligheder 
for få adgang til strukturfondsmidler. Da der ikke er foretaget nogen europæisk bred, 
systematisk analytisk forskning vedrørende spørgsmålet om hindringer for ansøgere, er det 
simpelthen umuligt at fremlægge klare tal for ansøgernes vurderinger af 
programmeringsperioderne 2000-2006 eller 2007–2013. Den eksisterende forskning 
fokuserer mest på særlige temaområder, bestemte operationelle programmer eller dele af 
programlivscyklussen og erfaringerne i en bestemt medlemsstat. 

I denne undersøgelse analyseres de forskellige hindringer for ansøgere på fire niveauer: 
faktorer på det europæiske niveau, det nationale niveau, programstyringsniveauet 
og det operationelle niveau. 

På det europæiske niveau fastlægges rammen, reglerne og retningslinjerne for 
strukturfondene i en dialog mellem de europæiske institutioner og medlemsstaterne. I 
medlemsstaterne, hvor de lokale og regionale niveauer er aktivt involveret og bidrager til 
at forme den nationale strategiske referenceramme, kan slutbrugernes ønsker lettere 
kortlægges. Der kan også med fordel fastsættes krav til kommunikationsaktiviteterne. I 
den nuværende programperiode (2007-2013) er forvaltningsmyndighederne f.eks. 
forpligtet til at fastlægge operationelle programkommunikationsstrategier, der bør omfatte 
regelmæssige offentlige arrangementer og offentliggørelsen af en liste over de endelige 
støttemodtagere, herunder de beløb, de har fået tildelt. 

                                                 
2  Et formidlende organ er ethvert organ, der handler under ansvar af en forvaltningsmyndighed, og som på 

dennes vegne udfører opgaver i forbindelse med forvaltningen af det operationelle program. 
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Foranstaltninger til forenkling af procedurerne er gradvis blevet gennemført fra det 
europæiske niveau, og indførelsen heraf er blevet fremskyndet som svar på den 
økonomiske krise. Foranstaltningerne omfatter anvendelsen af enhedssatser og 
engangsbetalinger, større fleksibilitet omkring samfinansieringen, idet det tillades 
medlemsstaterne at genanvende de midler, de har fået tilbagebetalt, og en lempelse af 
n+2-reglerne med hensyn til, hvor hurtigt udgifterne skal afholdes efter godkendelsen. 

Det nationale niveau rummer den nationale samfinansieringsordning og det 
administrative system, som strukturfondene er forankret i. Administrative systemer udgør 
en væsentlig faktor for programgennemførelsen og varierer betydeligt medlemsstaterne 
imellem. Hver medlemsstat har sine egne politiske og administrative strukturer og 
traditioner. Der foreligger ingen sammenlignende analyse af, hvorledes forskellige systemer 
påvirker strukturfondenes effektivitet med hensyn til at fokusere på og tiltrække ansøgere. 

En udvikling hen imod større regionalisering, der bringer myndighederne tættere på 
ansøgerne, mangler fortsat at blive tilendebragt. Nogle vil hævde, at det på det nuværende 
stadie kun kan anses for en blandet succes. I nogle medlemsstater har 
regionaliseringsprocessen tilføjet endnu et forvaltningslag, når de nye regionale eller lokale 
organer eksisterer side om side med snarere end erstatter de nationale, som tidligere 
forvaltede og styrede strukturfondene. Overdragelsen af supplerende beføjelser til de lokale 
eller regionale organer har i visse medlemsstater skabt kapacitetsproblemer, specielt hvad 
angår kvalificeret personale. 

Programstyringsniveauet omfatter ressourcefordeling og programstyringskapacitet. 
Også dette varierer afhængig af arten af det pågældende program. Tematiske programmer 
er hovedsagelig hjemmehørende på det nationale niveau, mens regionale programmer i 
højere grad er regionalt eller lokalt forankret. Multinationale programmer, der omfatter 
regioner (naboregioner eller tværnationale regioner) fra forskellige medlemsstater, er 
undergivet egne særlige krav. 

Det operationelle niveau udgør grænsefladen mellem program- og projektniveau og 
omfatter aktiviteter i tilknytning til projektgenerering, -godkendelse og -gennemførelse. I 
denne forbindelse kan det omfang, hvori der foreligger nationale midler, og det omfang, 
hvori disse samordnes med eller integreres i EU-midlerne, udgøre en afgørende faktor for 
bestemmelsen af typen af grænseflade. Med de finansieringstekniske elementer i Jeremie3- 
og Jessicainitiativet4 er der tilføjet en grad af sofistikering (og til tider komplikation) til hele 
spørgsmålet om aktionsbevillinger. 

Kapitel 5 omhandler faktorer, der er relevante for ansøgere på det operationelle plan. Det 
bygger hovedsagelig om ikke udelukkende på oplysninger indsamlet fra casestudier og 
spørgeskemaer. Det er værd at gentage, at disse naturligvis omfatter organisationer og 
virksomheder, hvis ansøgning om midler er blevet godkendt. 

Casestudierne blev taget fra følgende operationelle programmer – alle samfinansieret af 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.  

 Det operationelle program "Languedoc-Roussillon" (Frankrig; regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse (regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse)). 

 Det operationelle program "digital konvergens" (Grækenland: konvergens 
(konvergensprogram)).  

                                                 
3  Fælles europæiske midler til mikrovirksomheder og små og mellem e virksomheder. stor
4  Fælles europæisk støtte til bæredygtige investeringer i byområder. 
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 Det operationelle program "North West England" (Det Forenede Kongerige: 
regional konkurrenceevne og beskæftigelse).  

 Det operationelle program Østrig-Slovakiet: europæisk territorialt samarbejde.  

 Det operationelle program Sydøsteuropa: europæisk territorialt samarbejde.  

 Det operationelle program "Nordrhein-Westfalen" (Tyskland: regional 
konkurrenceevne og beskæftigelse).  

 Det operationelle program "Wielkopolskie" (Polen: konvergensprogram).  

 Det operationelle program "Piemonte" (Italien: regional konkurrenceevne og 
beskæftigelse).  

 Det operationelle program "miljø" (Slovakiet: konvergensprogram – Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden). 

Når det gælder det operationelle niveau, er det stærkt ønskeligt om end ikke absolut 
afgørende, at der vælges fyldestgørende eller i det mindste ensartede 
ansøgningsprocesser. Informations- og støttetjenester er af største vigtighed for potentielle 
ansøgere, der undertiden erkender, at de er forvirrede over de mange tilbud. Erfaringen 
viser, at det har haft en stor positiv effekt, når programledelsen har udviklet "one-stop-
shops", hvor ansøgerne har kunnet danne sig et overblik over rækken af muligheder. 

Anvendelsen af eksterne konsulenter kan være nødvendig, især for førstegangsansøgere og 
for mikrovirksomheder, hvor den interne ekspertise enten ikke er til stede eller er dybt 
engageret i den faktiske drift af virksomheden. Agenturer eller offentlige organer, som 
f.eks. handelskamre, eller private konsulenter, kan yde eksterne tjenester. I sidste tilfælde 
trænger spørgsmålet om adgang til teknisk bistand og forprojektstøtte sig kraftigt på. 

Typen af indkaldelsessystemer, herunder interessetilkendegivelser i forbindelse med 
forhåndsudvælgelse, har en åbenlys effekt på potentielle ansøgere. Den første fase, som 
består i at tiltrække og bistå ansøgerne, efterfølges af den fase, i hvilken ansøgningerne 
evalueres. Denne evalueringsproces kan til tider udgøre en udfordring for de 
forvaltningsmyndigheder og formidlende organer, der ikke umiddelbart råder over den 
nødvendige ekspertise. Det kan være nødvendigt, at større projekter evalueres af en række 
forskellige eksperter, og dette kan skade gennemsigtigheden i processen. 

Et spørgsmål, der normalt bekymrer ansøgerne, er de høje afvisningsrater for forslag. 
Dette kan afskrække en organisation fra at indgive fremtidige ansøgninger og kan på 
måder, som ikke er lette at måle, afskrække andre potentielle ansøgere, som får kendskab 
til disse afvisninger. 

Potentielle modtagere er ikke specielt interesseret i, hvilken finansieringskilde eventuelle 
ansøgte midler kommer fra. Der blev i undersøgelsen afdækket en høj grad af kendskab til 
de forskellige foreliggende støttemuligheder, hvilket til dels er et resultat af den 
informations- og kommunikationsindsats, som forvaltningsmyndighederne og de 
formidlende organer, har udfoldet, til dels kan tilskrives det forhold, at nogle af 
programdeltagerne i casestudierne indgår i de kommunikationskanaler, som rent faktisk er 
blevet benyttet. 

Undersøgelsens korrespondenter nævnte syv hindringer for ansøgerne.  

Disse omfattede: 

 at finde frem til den mest hensigtsmæssige støttekilde  

 at følge datoerne for forskellige indkaldelser (af projektidéer eller forslag)  
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 at fordøje den store dokumentationsmængde, der ikke altid var specielt målrettet, 
som ansøgerne blev præsenteret for under ansøgningsproceduren  

 at være tvunget til at frembringe et omfattende dokumentationsmateriale  

 undertiden at måtte besvare indkaldelser inden for en forholdsvis kort tidsramme  

 at finde de nødvendige matchende midler  

 at holde sig løbende informeret om regler, der undertiden ændres i løbet af 
udbudsprocessen, og undertiden at være udsat for svingende rådgivning om krav og 
regler. 

Tre finansielle aspekter gav desuden anledning til bekymring. Det ene var spørgsmålet 
om at finde matchende midler. Det andet vedrørte præfinansieringsproblemer, og det 
tredje den hastighed, hvormed betalingerne effektueres, hvilket bekymrer mange 
ansøgere. Denne bekymring er vokset, eftersom mange medlemsstater har beskåret de 
nationale finansieringsprogrammer som led i bestræbelserne på at reducere de offentlige 
udgifter. 

Godkendte ansøgere oplever problemer med den forholdsvis lange tid, der forløber fra det 
tidspunkt, hvor de har fået tildelt strukturmidler, og til det tidspunkt, hvor den første 
tranche af finansieringen frigives. De fleste finder de forskellige krav og procedurer i 
forbindelse med overvågning og kontrol besværlige, tidsrøvende og byrdefulde.  

De territoriale samarbejdsprogrammer møder særlige udfordringer i form af afvigende 
kulturer, sprog og administrative krav i de forskellige medlemsstater, hvor programmet 
opererer. Det fremgår, at den nyttigste form for informationsspredning og bistand er 
personlig rådgivning og mundtlig forhandling. 

4. Hovedkonklusioner og anbefalinger 

Denne undersøgelse udmunder på basis af forskning, casestudier, interview og andet 
arbejde i en række anbefalinger om forbedringer i adgangen til strukturfondene for 
ansøgere og i sidste række for potentielle ansøgere. Særlige anbefalinger rettet til aktører 
på det europæiske, nationale og operationelle niveau er fremsat i undersøgelsens kapitel 6 
under seks titler:  

1.  Organiseringen af strukturfondsgennemførelsen på nationalt niveau.  

2.  National samfinansiering.  

3.  Administrative procedurer.  

4. Operationelt niveau – information, formidling, projektgenerering og 
ansøgningsprocedure.  

5.  Særlige modtagerprofiler og -faktorer.  

6.  Erfaringer med forenklinger. 

Anbefalingerne rangerer fra behovet for informations- og kommunikationstiltag til 
hensyntagen til modtagergruppernes behov, til ønskværdigheden af finansieringstekniske 
instrumenter som et alternativ til begrænsede tilskudsmidler, og til ønskværdigheden af at 
yde gratis personlig støtte til projektansøgningsudvikling. 

Anbefalingerne vedrører i vid udstrækning det nationale niveau og de institutioner og 
organer, der er ansvarlige for gennemførelsen af særlige foranstaltninger. Nødvendigheden 
af at øge gennemførelsessystemets gennemsigtighed og fleksibilitet, 
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ansøgningsprocedurerne og den måde, hvorpå ansøgerne indkredses, informeres og ledes 
gennem ansøgningsprocessen er af største betydning.  

Det europæiske niveau kan bidrage hertil gennem en større vægt på nødvendigheden af 
at gøre strukturfondene tilgængelige for en bredere gruppe af ansøgere. Dette kan ske ved 
at inddrage relevante partnere i den strategiske fastlæggelse af programmet, fokusere på 
ansøgere gennem hensigtsmæssige kommunikationsstrategier, sikre kapacitetsopbygning 
gennem udvekslinger på tværs af programmer med henblik på strømlining af 
gennemførelsen (i den måde, hvorpå Interact5 udvikler sådanne aktiviteter for de 
europæiske territoriale samarbejdsprogrammer) og tilførsel af tilstrækkelig og rettidig 
samfinansiering (inklusive forhøjelse af samfinansieringssatserne og lempelse af 
realomkostningsprincippet). 

Det nationale niveau og programniveauet står over for den udfordring, der hedder 
forenkling af programgennemførelsen for den næste programmeringsperiode. Manglende 
klarhed i opgavefordelingen mellem de nationale og regionale myndigheder, det heraf 
følgende behov for at overvåge og kontrollere beslutningerne to gange (eller hyppigere) og 
tunge beslutningsprocedurer ligger ofte til grund for de komplekse og besværlige 
procedurer, som ansøgerne stilles over for. Dette kræver ikke så meget en ændring af de 
europæiske regler, men snarere en grundig analyse af de bureaukratiske kulturer, der 
omgærder strukturfondene, og afskaffelse af regler, som gør, at det kun er en elite af 
erfarne projektudviklere på strukturfondsområdet, der kan skaffe sig adgang til 
strukturfondsmidler. Fastsættelsen af kvalitetsstandarder for målretningen mod ansøgere 
gennem information og kommunikation og for hensigtsmæssige og gennemsigtige 
ansøgningsprocedurer med tilstrækkelig bistand for ansøgere med begrænset kapacitet bør 
inkorporeres i strukturfondsrammen på nationalt plan (afløser for den nationale strategiske 
referenceramme) og i de operationelle programmer. Der bør afsættes separate midler til 
kapacitetsopbygning og styrkelse af viden og kompetence hos det personale, der 
beskæftiger sig med operationelle programmer og foranstaltninger, navnlig i de 
medlemsstater, som fortsat oplever store flaskehalse i de administrative systemer (nogle af 
EU-12-landene).  

På det operationelle plan anbefales det på det kraftigste, at der etableres stærkt 
målrettede informationskanaler, at der fastlægges hensigtsmæssige systemer for 
projektgenerering, at ansøgningsprocedurerne renses for forvirrende og overvældende 
dokumentationskrav (der afviger stærkt fra den ene finansieringsordning til den anden), og 
at "post-award-procedurerne" bringes i overensstemmelse med "pre-award-procedurerne". 
Det anbefales ligeledes, at der afsættes tilstrækkelig tid til udformningen af ansøgningerne, 
at afgørelserne om projektansøgningerne fremskyndes, og at der anvendes et 
sammenhængende regelsæt for hele projektets varighed. En anden større flaskehals opstår 
som følge af manglende præfinansiering (hvilket skyldes, at realomkostningsprincippet 
overgår fra programniveauet til modtagerne). I denne sammenhæng bør de behov, som 
ansøgere med knappe ressourcer (ngo'er og SMV'er) har, i højere grad tilgodeses gennem 
tilvejebringelse af samfinansiering.  

 

 

 

                                                 
5  Kommissionen godkendte den 4. december 2007 Interact 2007-2013, et europæisk territorialt 

samarbejdsprogram, der dækker hele EU samt Norge og Schweiz. Programmet har til formål at fremme god 
forvaltning af fællesskabsfinansierede programmer, der er omfattet af det europæiske territoriale 
samarbejdsmål, og har et samlet budget på ca. 40 mio. euro. Fællesskabsinvesteringer gennem Den 
Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) udgør ca. 34 mio. euro (Regionalpolitik - Inforegio, websted). 
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En række yderligere anbefalinger på dette niveau omfatter følgende:  

 Det var ønskeligt, om finansieringstekniske instrumenter gennemføres som et 
alternativ til begrænsede tilskudsmidler.  

 Det bør overvejes at indføre støttefinansiering i ansøgningsfasen, navnlig for 
SMV'er og ngo'er. 

 Hovedkonklusionerne fra overvågningsbesøg og revisioner bør formidles til alle 
programpartnere for at give mulighed for bredere indsigt. 

 Det var ønskeligt, om der blev tilvejebragt gratis personlig støtte til 
projektansøgningsudvikling, hvor en sådan ikke allerede forefindes. 

Anbefalingerne dækker et meget bredt spektrum af tiltag, som med fordel kan 
gennemføres for at lette potentielle ansøgeres adgang til strukturfondsstøtte. Der peges 
også i anbefalingerne på områder og spørgsmål, som ville drage fordel af yderligere 
forskning og analyse. Blandt disse kan nævnes anmodningen om at fjerne afvigende og 
undertiden modstridende kvalifikations- og rapporteringskriterier for de nationale og 
europæiske finansieringsstrømme.  


