Slutrapport 2014-2020
Når et strukturfondsprojekt afsluttes, er det vigtigt at få beskrevet projektets vigtigste
resultater og samlet op på de gode – og eventuelt mindre gode – erfaringer, der er indhøstet undervejs. Erfaringerne skal bruges til læring og input til at skabe endnu bedre
og mere effektfulde projekter i fremtiden.
Projektets resultater og erfaringer skal beskrives af den kontraktansvarlige partner i
den såkaldte slutrapport, der skal afleveres til Erhvervsstyrelsen samtidig med det
afsluttende regnskab for projektet.
NB: Hvis projektet slutevalueres af Erhvervsstyrelsens og regionernes fællesevaluator, vil denne evalueringsrapport erstatte slutrapporten. Den kontraktansvarlige partner kan i så fald vælge at udarbejde sin egen slutrapport, men det er ikke noget krav.
Hvis projektet derimod ikke slutevalueres af Erhvervsstyrelsens og regionernes fællesevaluator, skal den kontraktansvarlige partner sørge for at få udarbejdet slutrapporten.
Slutrapporten skal udfyldes i den nedenstående skabelon for at sikre sammenlignelighed på tværs af projekter.
Slutrapporten vil blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:
https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/projekter-0
Slutrapporten skal derfor skrives, så den kan læses og forstås af personer uden forudgående kendskab til projektet. Skriv gerne i et kort, klart og aktivt sprog. Og brug
gerne underoverskrifter og punktopstillinger, som gør teksten overskuelig og læsevenlig.
Hvis projektet er evalueret af en ekstern evaluator, som projektet selv har udvalgt, kan
resultaterne fra denne evaluering med fordel indarbejdes i slutrapporten.
Erhvervsstyrelsen, marts 2017
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Skabelon for slutrapport (max 10 sider)
Stamdata om projektet

Ud for ”journalnummer” skrives projektets journalnummer hos Erhvervsstyrelsen.
Ud for ”vækstforum” skrives Nordjylland, Midtjylland, Syddanmark, Sjælland, Hovedstaden, Bornholm eller –
hvis projektet har modtaget støtte under den nationale pulje af strukturfondsmidler – Den nationale pulje.
De samlede projektudgifter og medfinansieringen skal matche det endelige projektregnskab. Hvis den kontraktansvarlige partner er i tvivl om medfinansieringen, bedes man kontakte regionen eller Erhvervsstyrelsen. Alle beløb bedes oplyst i hele kr.

Projekttitel:
Journalnummer:
Vækstforum:
Projektperiode:
Samlede projektudgifter (kr.):
Medfinansiering fra EU’s Socialfond/Regionalfond (kr.):
Medfinansiering fra region (kr.):
Øvrig medfinansiering (kr.):

1. Projektets formål og vigtigste partnere

Her beskrives kortfattet projektets formål, inkl. målgruppe. Herudover beskrives hvilke partnere (erhvervsfremmeaktører, uddannelses- og videninstitutioner, virksomheder mv.), der har bidraget til at gennemføre
projektet, og hvilke roller partnerne hver især har udfyldt i projektet.
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2. Projektets vigtigste resultater/effekter

Her beskrives kort de vigtigste aktiviteter, som har været gennemført i projektet, de skabte output samt
resultater/effekter. Med hensyn til resultater/effekter beskrives både de allerede skabte resultater/effekter
og de resultater/effekter, som forventes at indtræffe, efter projektet er afsluttet.
Beskrivelsen af projektets aktiviteter, output og resultater/effekter skal tage udgangspunkt i det endelige
indikatorskema, som den kontraktansvarlige partner afleverer til Erhvervsstyrelsen i forbindelse med projektets afslutning. Det er ikke nødvendigt at omtale alle indikatorer. Dog skal antal deltagende virksomheder/personer samt resultat-/effektindikatorer altid omtales. Vigtige resultater, som ikke er målt med indikatorer, bør også omtales.
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3. Erfaringer og læring

Her beskrives de vigtigste erfaringer og læring, som den kontraktansvarlige partner og de øvrige partnere
bag projektet har gjort sig, og som man bør holde sig for øje, hvis man skal gennemføre lignende projekter i
fremtiden. De mindre gode erfaringer kan være mindst lige så vigtige at få beskrevet som de gode.
Fokus skal være på, om projektets effektkæde (årsags-virkningssammenhænge) hang sammen som ventet,
dvs. førte de gennemførte aktiviteter til de forventede output og effekter? Hvis de gennemførte aktiviteter
ikke førte til de forventede output og effekter, skyldtes det så, at en eller flere af de kritiske forudsætninger
bag projektets effektkæde ikke holdt stik, eller var der tale om uforudsete udefrakommende faktorer (fx en
økonomisk lavkonjunktur)?
Var nogle aktiviteter særligt succesfulde? Var der aktiviteter, som man ville udelade, tilføje eller gribe anderledes an, hvis man skulle gentage projektet?
Hvis projektet er evalueret, eller der er foretaget anden form for videnopsamling, kan dette med fordel
indarbejdes i slutrapporten.
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4. Forankring/videreførsel efter projektperioden

Her beskrives, hvordan projektets resultater videreføres og videreudvikles, når tilskuddet udløber, og hvilke
konkrete tiltag der er gjort for at forankre projektets erfaringer og resultater.

Den/de tegningsberettigede for den kontraktansvarlige partner 1:
For- og efternavn

Dato og underskrift

Hvis du har en bemyndigelse fra den tegningsberettigede til at underskrive perioderegnskaber, kan du
også underskrive slutrapporten.
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