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Kan man udarbejde en ansøgning,
der dækker en mindre geografi?

Ja, der er ikke noget formelt krav om, at en
ansøgning skal dække en bestemt geografi.
Men jf. kriterierne vægter det positivt, hvis
projektet bidrager til sammenhængende indsatser, der skaber værdi i hele landet.

Kan man indsende en ansøgning,
hvor jeg kun søger om DEMmidler?

Nej, de decentrale erhvervsfremmemidler
kan kun bruges til at medfinansiere strukturfondsmidler. DEM-midlerne kan altså søges
som medfinansiering til projektet og strukturfondsmidlerne. Projektansøgninger til
DEM-midler alene vil ikke blive taget i betragtning her.

Hvis man søger om DEM-midler og
strukturfondsmidler, skal der så indsendes to ansøgninger?

Der indsendes én ansøgning, hvor DEM og
strukturfondsmidler er en del af det samlede
finansieringsbudget. Der skal kun indsendes
to ansøgninger, hvis man søger i Sjælland og
resten af landet.

Hvad kan medfinansiering bestå i?

Medfinansiering kan sammensættes på forskellige måder. Eksempelvis kan man søge
om medfinansiering fra de decentrale erhvervsfremmemidler (DEM), ligesom man
kan medfinansiere med partnerens timer,
deltagernes timer eller kontante tilskud fra
andre offentlige eller private aktører.

Kan man søge et projekt på tværs af
Region Sjælland og en anden region
- og hvordan foregår det rent praktisk?

Søges der på tværs af Region Sjælland og en
anden region, skal der laves to fuldstændigt
adskilte ansøgninger.
Dvs. én ansøgning for Region Sjælland og
én ansøgning der gælder for de resterende
regioner i projektet.
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Findes der et eksemplar af et ansøgningsskema på hjemmesiden?

Det er der ikke pt. nej, men det er muligt at
oprette sig som bruger af ansøgningsskemaet, uden at indsende en ansøgning. På den
måde kan man se ansøgningsskemaet.

Hvor lang kan projektperioden
være?

Projektet kan løbe indtil september 2022.

Hvad menes der med output, det ligner resultater?

Forskellen på output og resultat er, at output
typisk er, hvor mange personer du får fat i
med aktiviteten. Resultatet er så, hvor
mange der kommer endeligt i gang med en
ungdomsuddannelse eller bliver ansat i en
virksomhed. Typisk vil der være en række
deltagere, der falder fra under aktiviteten.

Projekterne skal sikre sig, at der ikke
opstår overlap med lignende indsatser, hvad skal jeg ellers holde øje
med?

På regionalt.dk findes en oversigt over alle
projekter med strukturfondsmidler i. Der er
endvidere en række fonde, der laver initiativer på området, som du bør orientere dig i
samt en række andre nationale indsatser,
som det kan være en god ide at forholde sig
til.

Vil I i sekretariatet arbejde for at
koble projektpartnere sammen på
tværs af projektideer?

Hvis I giver samtykke til i ideskabelonen at
vi må videregive jeres kontaktdata, så gerne.
Ellers gør vi det ikke.

Hvordan kan man score højt på kriterie ”C” om stærkt partnerskab,
hvis I ikke aktivt kobler projekter
sammen?

Ansøgere opfordres til på egen hånd at sætte
sig sammen og samarbejde i stærke partnerskaber. Se i regionalt.dk for inspiration om
andre gode projekter og mulige samarbejdspartnere.

Må man videreføre gode projekter
andre steder i landet?

Man kan godt søge tilskud til at booste effektfulde indsatser, og brede dem ud så de
dækker en bredere geografi på tværs af landet. Der er fortsat et krav om nyhedsværdi
og additionalitet. Det er ikke muligt, at få tilskud til drift.
Som alternativ er det muligt at søge en tillægsbevilling til et eksisterende strukturfondsprojekt – se næste svar.
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Tillægsansøgninger – er det muligt
at bruge denne pulje til at søge om
tillæg til eksisterende projekter?

Man kan søge om tillægsbevillinger, når der
er puljer åbne (som eks. disse), der passer til
ens projekt, ellers hvis bestyrelsen åbner for
en generel pulje til tillægsansøgninger.

Kan man lave små pilotprojekter?

Man skal lave projekter, som der kan måles
effekter på, og som udfylder ansøgningsrundens og socialfondsprogrammets rammer.
Socialfondsprogrammets rammer kan gøre
det svært at gennemføre pilotprojekter under. Men det kan man godt, såfremt man
faktisk laver en reel indsats.

Hvad ligger der i kriteriet ”Brugervenligt og digitalt” – kan en hjemmeside være en ide:

En hjemmeside er en god løsning, men benyt jer også gerne af virksomhedsguiden.

Hvor tit får man penge udbetalt?

Der skal afrapporteres halvårligt, og efterfølgende får man pengene udbetalt. Inden sagsbehandleren i Erhvervsstyrelsen vurderer afrapporteringen, skal regnskabet revideres af
Deloitte. Der kan derfor gå op til et par måneder fra indsendelse af halvårsrapport og
tilhørende regnskab, før der kan udbetales til
projektet. Sagsbehandlingstiden afhænger
også af kvaliteten af det materiale, der indsendes til styrelsen. Tilskud udbetales bagudrettet.

Kan man sende idé skabeloner hele
juli?

Ja! Vi svarer så hurtigt vi kan.

Anbefales det at man søger som et
større projekt?

Ja

Additionelt - hvad menes der med,
at det skal være udover driften?

At et projekt skal være additionelt betyder,
at EU-tilskuddet til socialfondsaktiviteterne
skal være supplerende i forhold til den aktivitet eller drift, I normalt gennemfører i jeres
virksomhed/organisation uden EUtilskuddet.
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EU-tilskuddet skal derfor anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den aktivitet, der
er nødvendig for jeres almindelige drift.
Kravet om additionalitet medfører, at der:
• Ikke kan ydes EU-tilskud til projekter, som alene er begrundet i lovkrav
eller har til formål at implementere
lovkrav.
• Ikke kan ydes EU-tilskud til projekter, som er fuldt ud finansierede på
ansøgningstidspunktet uden EUtilskuddet.
• Ikke må indgås en bindende aftale
med en leverandør, konsulent eller
samarbejdspartner om at levere
ydelser til projektet, inden der er
indsendt en ansøgning.
Ansøger skal redegøre for projektets additionalitet på ansøgningstidspunktet. Ansøger
skal som minimum redegøre for, at projektet
ikke kan gennemføres uden tilskuddet:
• i samme omfang og
• på samme tidspunkt eller inden for
samme tidsramme.
Vi henviser til Støtteberettigelsesreglerne, afsnit 3.

Effektkæder og mål – Hvis vi ikke
når vores måltal til sidst, skal vi så
betale støtten tilbage?

Hvis der i et projekt opstår en situation, hvor
man kan se, at man ikke kan nå sine måltal,
vil der være en dialog med Erhvervsstyrelsen om, hvorvidt projektet skal nedskaleres
ift. effekter og evt. budget. Det er vigtigt
man udviser rettidig omhu, og kontakter styrelsen, hvis man oplever sådanne udfordringer. Hvis man ikke udviser rettidig omhu, og
orienterer styrelsen om afvigelser i projektet,
kan man risikere at hele eller dele af tilskuddet bortfalder.

Hvor mange procent skal der afsættes til administration?

Det er svært at sætte et procenttal på. Det
kommer an på projektets kompleksitet og
størrelse. Man skal være opmærksom på
ikke at underbudgettere, og forsøge at vurdere behovet for administrativ kapacitet på
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baggrund af den kompleksitet man vælger.
Fx kan projekter med mange deltagere med
deltagerunderhold give øgede administrative
opgaver.

Skal vi lave selvstændige kontrakter,
hvis en medarbejder fuldtidsansættes
på et projekt?

Ved fuldtids- og deltidsansættelse i et strukturfondsprojekt skal der udarbejdes en ansættelsesaftale eller et tillæg til en gældende
ansættelsesaftale. Vi henviser til Støtteberettigelsesreglerne, afsnit 15.2.1

Statsstøtte og økonomi
Er der grænser for hvor meget man
kan søge?

Ja, det afhænger af temaet, men står i materialet til ansøgningsrunden.
Som udgangspunkt kan der søges 50% finansiering fra Socialfonden. 25% fra decentrale erhvervsfremmemidler og 25% som
egenfinansiering.

Deltidskontrakter. Er der nogen
nedre grænse for ”hvor lidt” en deltidskontrakt må være på – fx 2-5 %?

Der er ikke en nedre grænse.

Er der særlige regler for undervisere
og vejledere i forhold til løn?

Der gælder ikke særlige regler for undervisere og vejledere. For at kunne medtage løn
til projektmedarbejdere, der ikke er fuldtidseller deltidsansatte på projektet, skal der udarbejdes en løbende registrering af projektdeltagerens/-medarbejderens faktisk medgåede projektrelevante tid (timeregistrering).
Timeregistreringen tjener til dokumentation
for, at de udførte arbejdsopgaver vedrører
strukturfondsprojektet. Der kan ikke anvendes faste faktorer for forberedelse osv. Det
støtteberettigede beløb til løn for en projektmedarbejder, der timeregistrerer, opgøres
som antallet af timer, som den pågældende
projektmedarbejder har brugt i projektet,
ganget med den beregnede timeløn. Den beregnede løn kan ikke overstige den faktisk
betalte løn pr. måned.
En lønudgift kan baseres på enten den faktiske løn eller standardsats. Er du fuldtidsansat på en skole og arbejder 10 timer på projektet, er det 10 timer, der kan registreres i

Der kan læses mere om deltidsansatte projektmedarbejdere i ”Støtteberettigelsesregler
for Regionalfonden og Socialfonden 20142020” af 1. september 2018 afsnit 15.2.1.2.
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timeregistreringen, og lønudgiften beregnes
på baggrund af timeantallet ganget med
timesatsen. Vi henviser til Støtteberettigelsesreglerne, afsnit 15.1 og 15.4.

Skal det fremgå af ansøgningen, hvis
man ønsker at anvende 40 procentskontoplanen?

Ja. Man vælger kontoplanen, når man starter
på ansøgningsskemaet, så det er den korrekte
kontoplan man anvender.

Hvor meget kan vi få rådgivning om
vedr. statsstøtte i forbindelse med
ansøgningen?

Vi står til rådighed i forbindelse med konkrete spørgsmål, men vi kan kun vejlede om
anvendelse af statsstøtte-reglerne. Alternativt
må man søge juridisk bistand.

Hvor meget de minimis-støtte kan
en virksomhed modtage?

En virksomhed kan modtage op til 200.000
€ over en periode på 3 regnskabsår.
En virksomhed, der modtager de minimisstøtte, skal udfylde en de minimis-erklæring
samt have meddelelse om de minimis-beløbet, som virksomheden gennem projektet
forventes at modtage.

Findes der en database over de mimimis støtte, hvor virksomheden
kan se, hvor meget de minimisstøtte, de har modtaget?

Nej. De minimis-støtte registreres ikke i et
centralt register. De minimis-erklæringen er
det vigtigste redskab for operatøren til at
identificere eventuel tidligere modtaget
statsstøtte.

Er der kun tale om statsstøtte ved direkte tilskud?

Nej, reglerne gælder også indirekte støtte,
f.eks. en deltager, der kommer ud i virksomheden, som virksomheden ikke selv skal betale for – det vil stadig være statsstøtte, da
virksomheden uden projektet vil skulle have
betalt markedsprisen for ydelsen.

Hvad betyder 18 pct. tillæg, og kan
man vælger flere forskellige løsninger?

Der kan ansøges om to modeller med 18 pct.
og én model med 40 pct. overhead, som skal
dække indirekte udgifter i projektet. Det er op
til ansøger selv at vurdere, hvilken løsning,
der passer bedst til projektet.
I model 1 beregnes 18 pct. af lønudgifter til
projektarbejde, ekstern konsulent bistand
samt revision. Ansøger skal sandsynliggøre,
at denne faktisk oppebærer indirekte udgifter,

7/14

Spørgsmål

Svar
bl.a. husleje, kost, logi, annoncering, på 18
pct. eller derover.
I model 2 beregnes 18 pct. af lønudgifter til
projektarbejde og revision. Ansøger skal ikke
sandsynliggøre, at der er udgifter svarende til
18 pct. Udgifter til ekstern konsulent bistand
kan medtages, men der beregnes ikke et tillæg heraf.
Der kan beregnes 40 pct. overhead af lønudgifter til projektarbejde til dækning af indirekte udgifter. Tillægget på 40 pct. skal bl.a.
dække udgifterne til ekstern konsulent bistand samt revision. Der stilles ikke krav om
sandsynliggørelse.

Det kunne være fint, hvis vi kunne få
arbejdsgiverne til at lave start- og
slutskemaerne.

Det er deltagerne, der skal udfylde start- og
slutskemaerne, men operatøren kan uddelegere opgaven til de virksomheder, som deltager i projektet. Men virksomhederne kan ikke
udfylde skemaerne på deltagernes vegne.

Kan initiativer som principielt er
åbne for alle virksomheder at søge siges at være konkurrenceforvridende? F.eks. støtte til en SMV’s
udgifter til at søge efter udenlandsk
arbejdskraft.

Det er konkurrenceforvridende, hvis virksomheder opnår en kommerciel fordel via offentlige midler. Dette gælder også i tilfælde
af åbne ansøgningsrunder.

Kan man anvende sit eget system til
timeregistrering?

Ja, hvis der foreligger en revisorerklæring på
en it-revision uden væsentlige anmærkninger
af en uvildig ekstern revisor, og de generelle
krav til timeregistrering overholdes. Erhvervsstyrelsen skal godkende revisionserklæringen, før systemet tages i brug.
Der henvises til ”Støtteberettigelsesregler for
Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020”
af 1. september 2018 afsnit 15.4.1.

Hvad er reglerne for underhold og
støtte hertil?

Der kan medtages under for timer fra deltagerne, hvis de oppebærer et underhold (fx
kontanthjælp, dagpenge eller SU) Timerne
skal være projektrelevante og kan maksimalt
udgøre 37 timer om ugen. Læs mere om deltagerunderhold i Støtteberettigelsesreglerne i
afsnit 15. Løn og Underhold.
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https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/sbr-01-09-2018.pdf

Kan man ansætte nogle på kontrakter
og nogle på standardsats?

Ja, men man kan ikke anvende reglerne for
fuldtids- og deltidsansættelse i et strukturfondsprojekt sammen med standardsats. I
skal på ansøgningstidspunktet – eller på det
tidspunkt, hvor I indtræder som økonomisk
partner – vælge, om I vil medtage lønudgifter
til projektdeltageren eller projektmedarbejderen ved at anvende en standardsats eller den
faktiske løn.
Projektmedarbejdere og projektdeltagere fra
samme økonomiske partner skal anvende
samme metode for beregning af løn, hvilket
enten kan være faktisk løn eller standardsats.
Når metoden for partneren først er valgt, kan
der ikke skiftes metode. Hvis man som partner vælger at anvende standardsats, så skal
man timeregistrere. Vi henviser til Støtteberettigelsesreglerne, afsnit 15.1.

Inklusion af unge til erhvervsparathed
Er der afgrænsninger i målgruppen
for indsatsen her? Indgår indvandrere fx i målgruppen?

Ja, målgruppen er afgrænset til unge mellem
15 og 30 år, som har særlige udfordringer,
men som med en indsats vil blive i stand til
at gå i gang med en ungdomsuddannelse.
Målgruppen kan også inkludere indvandrere
og unge.

Hvordan gør jeg, når projektet skal
være færdigt i 2022, og det kan tage
flere år end det at gennemfører en
ungdomsuddannelse?

I ansøgningen angives hvilke effekter projektet forventes at give. Det kan være enten
antal deltagere, der er uddannelse efter deltagelse, altså dem der starter på en ungdomsuddannelse/FGU eller det kan være antal
deltagere, der opnår formelle færdigheder
efter deltagelse i projektet, altså dem der
faktisk når at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det kommer an på, hvad projektets sigte er.

Hvordan måler vi på antallet af unge
der gennemfører en ungdomsuddannelse, når projektet afsluttes før uddannelse er afsluttet?

Der måles på deltagerne gennem start og
stopskemaer. De unge udfylder stopskemaet
når de ophører i projektet. Hvis de unge ikke
afslutter en ungdomsuddannelse i løbet af
projektet, så skal der måles på “antal
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deltagere i uddannelse umiddelbart efter deltagelse” (Indikator 3.A.2).

Hvad med de unge, der allerede er
på en uddannelse, de kan vel også
have behov for støtte?

Ja. Der kan støttes indsatser der enten går på
at få de unge til at påbegynde og gennemføre en ungdomsuddannelse eller indsatser,
hvis formål er at fastholde de unge i ungdomsuddannelse.

Burde de unge med særlige udfordringer ikke bare være i FGU – er
der overhovedet nogen tilbage, vi
kan lave aktiviteter for?

Der er mulighed for at lave aktiviteter, der
leder unge frem til at kunne påbegynde en
FGU eller aktiviteter for unge der leder frem
til at kunne påbegynde ordinær ungdomsuddannelse. Der kan også iværksættes særligt
tilrettelagte ungdomsuddannelsesforløb
mhp. at styrke fastholdelse i det ordinære
uddannelsessystem. FGU er en ny indsats og
institution fra august 2019.

Kan du som ansøger lave et forløb,
der hjælper unge ind på en særlig
branche?

Ja, det kan man principielt godt, men indsatsen har til formål at få de unge i gang med
en ungdomsuddannelse, ikke at forbedre vilkårene inden for en bestemt branche.

Hvem er de unge ”med særlige udfordringer”?

I ansøgningsrundens materiale er det oplyst,
hvem der eksempelvis er unge med særlige
udfordringer.
Materialet fokuserer på de unge, der på en
eller anden måde vil have svært ved at gennemføre en ordinær uddannelse.
I ansøgningen skal det beskrives, hvorfor
den udvalgte gruppe har en særlig udfordring med at gennemfører en ordinær uddannelse.

Skal de unge i uddannelse, eller kan
det være i arbejde?

Denne ansøgningsrunde omhandler alene de
udsatte unge, der skal påbegynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse.
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Er det er krav, at der samarbejdes
med en uddannelsesinstitution?

Ja

Kan FGU være den uddannelsesinstitution, der samarbejdes med?

I de projekter der handler om at få unge til at
påbegynde FGU, kan FGU godt udgøre en
uddannelsesinstitution. Der kan imidlertid
også med fordel være ungdomsuddannelsesinstitutioner med, da formålet med indsatsen
fortsat er, at den unge på længere sigt starter
på ungdomsuddannelse efter FGU. For indsatser der omhandler at unge påbegynder eller gennemfører ordinær ungdomsuddannelse, kan FGU ikke udgøre uddannelsesinstitutionen.

Kan man lave måltal på, hvor mange
der starter på en FGU?

I projekter der i første omgang sigter på at få
unge til at påbegynde eller gennemføre en
FGU, vil måltallet gå på de unge der starter
på eller gennemfører en FGU. I projektets
effektkæde skal det underbygges, at målet
fortsat er at få de unge til at påbegynde en
ungdomsuddannelse efterfølgende.

Tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft med erhvervs- eller videregående uddannelse
Der er ikke flere midler til Sjælland
på dette område. Kan en virksomhed
i Region Sjælland så ikke være med
i projektet og få tiltrukket medarbejdere?

Der må være op til 5% Sjællandske virksomheder med.
Såfremt virksomheder på Sjælland modtager
støtte (en del af de 5 %), skal aktiviteter og
output samt effekter medtages i opgørelsen
for projektet i sin helhed.
Såfremt virksomheder deltager i projektet,
men ikke er partner eller modtager statsstøtte, skal disse virksomheder ikke medtages i opgørelsen.

Kan en operatør være beliggende på
Sjælland?

Nej. Det er et krav, at operatøren er beliggende uden for Region Sjælland.

11/14

Spørgsmål

Svar

Kan Region Sjælland deltage og så
kun få decentrale erhvervsfremmemidler og ikke socialfondsmidler?

Nej. Der kan ikke søges om DEM midler
alene.

Kan sprogskoler / lær dansk være
operatør – selvom de er en NGO?

Ja – relevante erhvervsfremmeaktører kan
søge begge calls.

Kan uddannelsesinstitutioner og
kommuner være operatør?

Ja, så længe det er relevant for projektet. De
nævnte operatører i ansøgningsmaterialet er
eksempler på de typiske operatører.

Hvordan forholder jeg mig til modtagelses- og fastholdelsesdelen i projektets aktiviteter – må man fokusere
på fastholdelse?

Ja, du må gerne lægge et fokus på fastholdelse, men ikke som eneste aktivitet – husk
her at målet er at få flere ansat i virksomhederne.

Kan man nøjes med en af de nævnte
aktiviteter alene?

Afhænger af hvilken. Det er ikke nok med
fastholdelsesindsatser alene. Målet med projektet er at få ansat udenlandske medarbejdere i danske virksomheder.

Messestande:
Udgiften til messestanden i udlandet
er vel støtteberettiget stadig under
eksterne udgifter? Er det stadig dækket af de støtteberettigede udgifter?

For at en udgift kan udløse EU-tilskud, skal
den være relevant for og relateret til projektet. For både messer afholdt i Danmark og
udlandet, skal forløbet være en integreret del
af projektet, og forløbet i udlandet skal være
økonomisk fordelagtigt i forhold til lignende
tilbud i Danmark. Hvis en udgift til en messestand i udlandet vurderes at være projektrelevant, er udgiften dækket af det udokumenterede tillæg. Der henvises til ”Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020” af 1. september 2018
afsnit 14, 16 og 26.

Udenlandsk arbejdskraft. Registrering af deltagerne – de kommer jo
udefra, så hvordan gøre det i praksis? Hvordan får vi en time registrering ind for dem? Før har ”man”
ikke gjort det for den, der kommer
udefra og som ikke har et cpr.nr

Ifølge https://cpr.dk/borgere/kan-jeg-faa-etpersonnummer/ får man tildelt et CPRnummer, når man tager bopæl i Danmark eller, hvis man betaler skat. Deltagere, der
indgår i socialfondsprojekter, skal derfor
have et dansk CPR-nummer, således at
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effekten af projektet på den enkelte deltager
kan måles. Der henvises til ”Støtteberettigelsesregler for Regionalfonden og Socialfonden 2014-2020” af 1. september 2018 afsnit
8.

Er det en fordel at kigge ud over
EU’s grænser, når vi rekrutterer
udenlandsk arbejdskraft

Det væsentlige er at tiltrække de medarbejdere, som virksomhederne har behov for.
Det er uden betydning hvorfra.

Hvad mener I med fastansættelse,
kan det være projektansættelse?

Fastansættelse kan godt være en projektansættelse, men det skal være af en vis varighed. For at bidrage til en varig effekt skal
indsatsen gerne resultere i fastholdte ansættelser. Vi henviser til ansøgningsmaterialet, afsnit 3 Indhold.

Prioriterer i nogle af indsatsområderne højere end andre?

De aktiviteter der igangsættes i projekter,
skal understøtte formålet med socialfondsprogrammets indsats. Det er ikke en udtømmende liste over aktiviteter der fremgår af
socialfondsprogrammet, men aktiviteter i et
projekt skal bidrage til en klar effektkæde og
være støtteberettigede inden for programmet
og reglerne. Der kan således godt være andre typer af aktiviteter end de nævnte, men
de skal have en klar sammenhæng til programmets formål.

Hvad menes der med, at den studerende skal have taget dele af sin uddannelse i hjemlandet?

Vores hensigt med denne formulering er, at
for at de studerende kan være omfattet af
denne indsats, må de ikke have gennemført
hele deres uddannelse i Danmark. Imidlertid
må de gerne have gennemført uddannelsen i
andre lande end deres hjemland. Det er sondringen mellem Danmark og udlandet, der er
afgørende.

Må et projekt udelukkende omhandle studerende?

Det fremgår af ansøgningsmaterialet, afsnit
3, at indsatsen har til formål at afhjælpe en
umiddelbar mangel på relevant arbejdskraft
begrundet i virksomhedernes behov inden
for særlige brancher og områder, og at
aktiviteter blandt andet kan være forløb, der
øger fastholdelsen af internationale
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studerende i ansættelse efter endt studie.
Studerende, der har taget en del af deres uddannelse i Danmark, kan godt være projektets fokus, men ikke som eneste aktivitet, og
målet skal være, at virksomheder får ansat
udenlandske medarbejdere med videregående uddannelse eller højtkvalificerede faglærte med særlige kompetencer, som virksomhederne efterspørger.

Er det muligt at gennemføre rekrutteringskampagner?

Ja, som en del af et projekt. Ifølge Erhvervsstyrelsens indikatorvejledning er deltagere et
”antal personer, der deltager i forløb i projektet, f.eks. mentorordninger, talentudviklingsforløb, introforløb, vejledning mv.” Antal deltagere skal fremgå af outputindikator
4B.1 i ansøgningen (link til indikatorvejledningen). Deltagerne skal udfylde et startskema, når de indgår i projektets aktiviteter.
Imidlertid bør deltagerne ikke indgå i outputindikatoren, når de kun deltager i en
kampagne, konference eller lign. Det skyldes, at rekrutteringskampagner ofte er aktiviteter af forholdsvis åben, generel karakter,
og i de tilfælde vil det ikke give mening at
måle projektets effekt på det enkelte individ.
Det vil først være relevant, når aktiviteterne
målrettes det enkelte individ. Måling af projektets resultater skal foretages via en såkaldt projektspecifik resultatindikator, som
skal angives i ansøgningen, fordi det under
denne del af socialfondsprogrammets prioritetsakse 4b ikke giver mening at måle deltagerne på, om de påbegynder og gennemfører
en erhvervsuddannelse eller videregående
uddannelse. Indikatoren skal defineres efter
de internationale arbejdstagere, der modtager en konkret stilling i en deltagende virksomhed. For at bidrage til en varig effekt
skal indsatsen gerne resultere i fastholdte ansættelser. Derfor forventes det, at de relevante aktører også understøtter virksomhederne i at modtage de internationale kandidater,
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Tæller start af egen virksomhed som
start i beskæftigelse?

Nej, opstart af virksomhed tæller ikke som
måltal i indsatsen for udenlandsk arbejdskraft. Den udenlandske medarbejder skal ansættes i en dansk virksomhed.

Er der forventninger til antallet af
projektspecifikke indikatorer?

Nej, lav dem der er nødvendige, og giver
mening for projektet. Resten af måltallene
skal udfyldes som sædvanlig.

