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Sådan bruger du indikatorerne i socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri  

Version 1, 25. juli 2014 

Version 2, 13. oktober 2014 

Version 2 indeholder for hver prioritetsakse og indsatsområde en figur, som viser alle programmets output- og 
resultatindikatorer samlet.    

 

 

 

  



3 
 

Indhold 

Hvad er effektkæder og indikatorer, og hvorfor skal du bruge dem?............................................................... 4 

Prioritetsakse 1: Iværksætteri og jobskabelse ................................................................................................. 8 

Indsatsområde A: Vejledning og støtte til iværksættere .............................................................................. 8 

Indsatsområde B: Undervisning i iværksætteri ........................................................................................... 12 

Indsatsområde C: Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne .................................................... 15 

Prioritetsakse 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse ........................................................................ 18 

Indsatsområde A: Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer ............................................ 18 

Indsatsområde B: Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder ................................................ 21 

Prioritetsakse 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse ........................................................... 25 

Indsatsområde A: Erhvervsuddannelse ....................................................................................................... 25 

Indsatsområde B: Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser .............................. 28 

 

 

 

  



4 
 

Hvad er effektkæder og indikatorer, og hvorfor skal du 

bruge dem? 
 

Effektkæder 

Erhvervsstyrelsen og de regionale vækstfora lægger stor vægt på at fremme projekter, som er resultat-

orienterede og kan medvirke til at styrke vækstvilkårene i de danske regioner. Erfaringerne viser, at 

projekter, som hviler på en klar, logisk og målbar effektkæde (også kaldet forandringsteori), har langt større 

sandsynlighed for at lykkes og skabe målbare resultater.  

En effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virkningssammenhænge i et projekt. Hvis du søger om EU-

medfinansiering fra Socialfonden, skal du beskrive dit projekts effektkæde i tre led (se figur 1):  

1) Projektets hovedaktiviteter (de vigtigste handlinger, som udføres)  

(Fx udbyde 4 vejledningsforløb i iværksætteri) 

 

2) Projektets output (de leverancer eller ’produkter’, som projektets aktiviteter umiddelbart skaber) 

(Fx 250 personer har deltaget i vejledningsforløb vedrørende iværksætteri ) 

 

3) Projektets efterfølgende resultater på kort og langt sigt 

(Fx 200 personer har forbedret deres iværksætter-kompetencer, og 150 har startet egen virksomhed (resul-

tater på kort sigt). 100 af virksomhederne er reelt aktive efter 2 år (resultat på langt sigt)) 

Figur 1. Effektkæde: Sammenhæng mellem aktiviteter, output og resultater 

 

Socialfondsprogrammet Vækst via uddannelse og iværksætteri er bygget op omkring effektkæder. Det 

betyder i praksis, at hvis dit projekt skal kunne støttes med socialfondsmidler, er der nogle foruddefinerede 

output og resultater, som dit projekt skal skabe (uddybes nedenfor). Samtidig skal de aktiviteter, du søger 

støtte til, ligge inden for de muligheder, der er beskrevet i programmet.     
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Du skal beskrive dit projektets effektkæde i det elektroniske ansøgningsskema, men du kan med stor fordel 

også bruge effektkæder som et redskab til at skærpe dit projekt allerede i udviklingsfasen. Hvad er de 

kritiske forudsætninger for, at aktiviteterne i dit projekt rent faktisk skaber de forventede output, og at 

disse output herefter fører til de ønskede resultater? Kan man skabe de samme output og resultater 

billigere eller med større sikkerhed med alternative aktiviteter? Typisk vil en effektkæde være stærkest, 

hvis den bygger på positive erfaringer fra lignende projekter eller dokumenteret viden fra forskning el. lign., 

som kan sandsynliggøre årsags-virkningssammenhængene i projektet. Det er vigtigt, at vækstfora og 

Erhvervsstyrelsen kan foretage en kvalificeret risikovurdering af dit projekt ud fra projektbeskrivelsen.  

Indikatorer 

Ud over at beskrive dit projekts effektkæde skal du ved ansøgning opstille indikatorer og målbare succes-

kriterier (måltal) for hvert af de tre led i effektkæden. Indikatorerne og måltallene skal bruges af dig selv, 

vækstforumsekretariatet og Erhvervsstyrelsen til at måle og vurdere, om dit projekts aktiviteter 

gennemføres som planlagt og skaber de output og resultater, som var forventet. Nogle af indikatorerne skal 

du selv fastlægge, andre er foruddefineret (uddybes nedenfor).       

Det er ikke nødvendigt at opstille indikatorer, som kan belyse alle tre led i effektkæden meget detaljeret. 

Det er således ikke hensigten, at indikatorerne skal måle alle de ting, som sker i dit projekt. Det vigtige er, 

at indikatorerne og de tilhørende måltal er så fyldestgørende (dækkende) og præcise, at de kan fortælle 

(indikere), om dit projekt er ”på rette spor” og virker efter hensigten. Fx skal man i de fleste social-

fondsprojekter bl.a. måle antal deltagende personer (output-indikator) og opstille måltal for denne 

indikator opdelt på halvår.    

Hvornår skal du opstille indikatorer og måle på dem? 

Ved ansøgning skal du opstille indikatorer og tilhørende måltal i det elektroniske ansøgningsskema. 

Måltallene for dit projekts aktiviteter, output og kortsigtede resultater skal opstilles og kunne måles hvert 

halve år i projektperioden.  

På ansøgningstidspunktet skal du også angive måltal for dit projekts langsigtede resultater. Disse skal være 

0 (nul) i projektperioden, men positive efter projektperioden. Måltallene for de langsigtede resultater kan 

være forholdsvis usikre – det vigtige er, at du giver dit bedste estimat/skøn på de langsigtede resultater, og 

at dine mål er realistiske.    

Hvis dit projekt opnår EU-medfinansiering, skal du måle og indrapportere de faktisk realiserede aktiviteter, 

output og kortsigtede resultater hvert halve år i projektperioden (sker i det såkaldte projektrapporterings-

værktøj (PRV)). De faktisk realiserede langsigtede resultater skal du sætte til 0 (nul) i projektperioden, mens 

du ved projektafslutning skal give dit bedste estimat på, hvad de langsigtede resultater bliver. 

Målemetoden for den enkelte indikator er uddybet i oversigten nedenfor.   

Hvor kommer indikatorerne fra? 

Du fastlægger selv indikatorerne for dit projekts hovedaktiviteter (maksimalt otte). Vi anbefaler, at du 

opstiller indikatorerne i samarbejde med det relevante vækstforumsekretariat for at sikre, at indikatorerne 

er præcise, målbare og dækkende for dit projekts hovedaktiviteter.  
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Som nævnt er der nogle output og resultater, som dit projekt skal skabe, hvis det skal kunne støttes med 

socialfondsmidler. Disse output og resultater måles med nogle forudbestemte indikatorer, som du skal 

bruge. Indikatorerne varierer afhængig af, hvilken såkaldt prioritetsakse i socialfondsprogrammet du 

placerer dit projekt i. Hvis det ikke giver mening at måle dit projekt med de forudbestemte indikatorer, er 

projektet højst sandsynligt ikke placeret i den rigtige prioritetsakse i programmet. 

Nedenfor finder du en oversigt over de forudbestemte indikatorer i programmet og en forklaring på, 

hvordan de er defineret og skal bruges i praksis (målemetode). Bemærk, at de fleste indikatorer skal måles 

med redskaber, som Erhvervsstyrelsen stiller til rådighed for dig. Især de såkaldte start-slut-skemaer er et 

meget vigtigt værktøj (uddybes nedenfor).  

Vær opmærksom på, at de regionale vækstfora også kan have forudbestemte indikatorer, som du skal 

bruge. Disse indikatorer vil fremgå af det elektroniske ansøgningsskema, men er ikke nærmere defineret i 

denne vejledning. Det vil typisk være en meget god idé at tage kontakt til dit regionale vækstforum-

sekretariat, inden du for alvor går i gang med at udvikle dit projekt og opstille indikatorer. 

Ud over de forudbestemte indikatorer i socialfondsprogrammet og eventuelle regionale forudbestemte 

indikatorer kan du selv opstille supplerende indikatorer for dit projekts output og resultater, men det er 

ikke noget krav (som nævnt ovenfor skal du opstille indikatorer og måltal for dit projekts hovedaktiviteter). 

Start-slut-skemaer 

De fleste – men ikke alle – programfastsatte output og resultater (kort og langt sigt) i socialfondsprojekter 

måles på de personer, der deltager i projekterne.  De kortsigtede resultater måles umiddelbart efter en 

person forlader projektet (eller max fire uger efter), mens de langsigtede resultater måles seks måneder 

(eller senere) efter personen forlader projektet (disse måleperioder er fastlagt af EU-Kommissionen). Et 

kortsigtet resultat kan fx være, at en person, som er på kanten af arbejdsmarkedet, gennemfører et 

indslusningsforløb eller en praktikordning i en virksomhed, mens et langsigtet resultat kan være, at 

personen er kommet i ordinær beskæftigelse 6 måneder efter at have deltaget i projektet.   

Konkret sker målingerne af output og kortsigtede resultater for de deltagende personer ved hjælp af de 

såkaldte start-slut-skemaer, som via det elektroniske projektrapporteringsværktøj (PRV) sendes til de 

personer, der deltager i et socialfondsprojekt. Deltageren modtager et startskema ved indtrædelse i 

projektet og et slutskema, når han/hun forlader projektet. 

I startskemaet oplyser deltageren sit navn, CPR-nummer, tilknytning til arbejdsmarkedet og uddannelses-

niveau. Spørgsmålene i slutskemaet afhænger af, hvilket indsatsområde i socialfondsprogrammet projektet 

tilhører. Indikatoroversigten nedenfor beskriver dette nærmere.   

Bemærk, at det altid er dit (den kontraktansvarlige partners) ansvar, at de personer, som deltager i dit 

projekt, udfylder start-slut-skemaerne. Bemærk også, at spørgsmålene i skemaerne er forudbestemt – du 

kan altså ikke selv tilføje spørgsmål i start-slut-skemaerne. Har du brug for yderligere oplysninger om 

deltagerne, og hvad de har fået ud af at deltage i dit projekt, må du indsamle disse oplysninger på anden 

vis. Du kan læse mere om start-slut-skemaerne, det elektroniske projektrapporteringsværktøj og dine 

tilknyttede opgaver i den særskilte vejledning herom. 
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Programindikatorerne 

Nedenstående oversigt over socialfondsprogrammets forudbestemte indikatorer følger de fire såkaldte 

prioritetsakser i programmet: 

1) Iværksætteri og jobskabelse  

A. Vejledning og støtte til iværksættere  

B. Undervisning i iværksætteri  

C. Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne 

 

2) Mobilitet på tværs af landegrænser 

 

3) Inklusion via uddannelse og beskæftigelse 

A. Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer 

B. Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder 

 

4) Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse 

A. Erhvervsuddannelse 

B. Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser 

Oversigten nedenfor beskriver indikatorens navn, type (output, kortsigtet resultat, langsigtet resultat), 

måleenhed, definition og målemetode.1  

Tip: Du kan ”nøjes” med at sætte dig ind i indikatorerne for den akse og det indsatsområde, som dit projekt 

tilhører. 

Vigtige huskepunkter for brug af indikatorer 

 Læs definitionerne og målemetoderne grundigt og vær omhyggelig med måleenhederne 

 Opgør alle måltal og faktisk realiserede output og resultater i hele værdier (undlad at bruge kommaer 

og intervaller) 

 Alle måltal og faktiske realiserede output og resultater skal opgøres periodevist (ikke akkumuleret). De 

relevante perioder fremgår af det elektroniske ansøgningsskema. 

 Er du i tvivl om en indikator, så kontakt dit vækstforumsekretariat eller Erhvervsstyrelsen 

 

 

 

 

                                                           
1
 Prioritetsakse 2 (Mobilitet på tværs af landegrænser) er udeladt af vejledningen, da denne indsats ikke udmøntes af 

de regionale vækstfora. 
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Prioritetsakse 1: Iværksætteri og jobskabelse  

Indsatsområde A: Vejledning og støtte til iværksættere 

Overblik over programindikatorerne: 

Aktiviteter  Output  Resultat (kort sigt)  Resultat (langt sigt) 

Indikatorer for hovedaktiviteter 
fastlægges af projektet – max 8 

 1A.1) Antal deltagere  1A.2) Antal deltagere der fuldfører 
rådgivnings-/vejledningsforløb 

 1A.5) Antal overlevende 
deltagervirksomheder 2 år efter 
deltagelsen 

  Evt. regionspecifikke indikatorer  1A.3) Antal deltagere der forbedrer 
deres iværksætterkompetencer 
umiddelbart efter deltagelsen 

 1A.6) Antal deltagere som er 
selvstændige 6 måneder efter 
deltagelsen 

  Evt. projektspecifikke indikatorer  1A.4) Antal deltagere der har startet en 
ny virksomhed umiddelbart efter 
deltagelsen 

 Evt. regionspecifikke indikatorer 

    Evt. regionspecifikke indikatorer  Evt. projektspecifikke indikatorer 

    Evt. projektspecifikke indikatorer   

 

Type, måleenhed, definition og målemetode for hver indikator: 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

1A.1) 
Antal deltagere  

Output 
 

Antal 
personer  

Antal personer, som modtager rådgivning/vejledning i 
projektet, herunder også mentorstøtte eller anden form 
for iværksætterstøtte.  
 
En person medtælles, uanset om vedkommende 
fuldfører sin deltagelse i projektet eller ej. 
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. modtager flere former for 
iværksætterstøtte i projektet. Og personen tælles kun 
med én gang i projektperioden (i det halvår hvor 
personen starter i projektet).    

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske start-skema. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  



9 
 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

 
NB: Alle deltagere skal udfylde start-skemaet, når 
de starter i projektet. Det er den 
kontraktansvarlige partners ansvar, at det sker.  

1A.2) 
Antal deltagere der 
fuldfører rådgivnings-
/vejledningsforløb 

Resultat 
(kort sigt) 
 

Antal 
personer 

Indikatoren måler, hvor mange af deltagerne, jf. 
indikator 1A.1 ovenfor, der fuldfører deres deltagelse i 
projektet.  
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. fuldfører flere former for 
iværksætterforløb i projektet.     
 
Denne indikator vil normalt have en lavere værdi end 
indikator 1A.1, da nogle deltagere falder fra, inden de 
har fuldført deres deltagelse i projektet.   
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har 
oplyst, at de har fuldført projektdeltagelsen. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
  
NB: Alle deltagere skal udfylde slutskemaet, når de 
forlader projektet, uanset om de har fuldført deres 
deltagelse i projektet eller ej. Men en deltager 
tæller kun med i indikator 1A.2, hvis deltageren i 
slutskemaet oplyser at have fuldført sin deltagelse. 
Hvis personen i slutskemaet har oplyst, at 
vedkommende afbrød projektdeltagelsen før tid, 
skal personen ikke tælles med i denne indikator.  

1A.3) 
Antal deltagere der 
forbedrer deres 
iværksætterkompeten
cer umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat 
(kort sigt) 
 

Antal 
personer 

Antal personer, der bliver bedre i stand til at starte og 
drive egen virksomhed som følge af projektet.  
 
NB: En person behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse i projektet for at blive talt med i denne 
indikator. 
 
En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. modtager flere former for 
iværksætterstøtte i projektet.     

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

 
Denne indikator vil typisk have en lavere værdi end 
indikator 1A.1, da nogle deltagere ikke vil få forbedret 
deres iværksætterkompetencer. 
 
 

udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har 
oplyst, at projektet har gjort dem bedre i stand til 
at starte og drive egen virksomhed. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Personen behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse for at tælle med i denne indikator. 

1A.4) 
Antal deltagere der 
har startet en ny 
virksomhed 
umiddelbart efter 
deltagelsen 
 
 

Resultat  
(kort sigt) 
 

Antal 
personer 

Antal personer, der opretter et nyt CVR-nummer i løbet 
af eller umiddelbart efter deltagelse i projektet.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås som op til 
fire uger efter, at deltageren har forladt projektet. 
 
En person tælles kun én gang, selv om vedkommende 
evt. opretter mere end ét CVR-nummer.  
 
NB: Personen behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse i projektet for at blive talt med i denne 
indikator. 
 
NB: Hvis en deltager havde oprettet et CVR-nummer 
allerede inden projektdeltagelse, skal vedkommende 
kun tælles med i indikatoren, hvis vedkommende 
opretter et nyt CVR-nummer i løbet af eller umiddelbart 
efter deltagelse i projektet.   

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har 
oplyst, at de har startet egen virksomhed 
undervejs i projektet eller umiddelbart efter 
projektdeltagelse. Disse oplysninger vil fremgå af 
det elektroniske projektrapporteringsværktøj 
(PRV).  
 
NB: Personen behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse for at tælle med i denne indikator. 

1A.5)   
Antal overlevende 
deltagervirksomheder 
2 år efter deltagelsen 

Resultat 
(langt sigt) 
 

Antal 
virksomheder 

Indikatoren måler, hvor mange af de virksomheder 
(CVR-numre), som de deltagende personer har oprettet 
i løbet af eller umiddelbart efter projektdeltagelsen (jf. 
indikator 1A.4), der fortsat eksisterer 2 år efter 
deltagerne har forladt projektet.  
 
NB: Der tælles kun reelt aktive virksomheder, dvs. 
virksomheder med en arbejdsindsats svarende til mindst 
½ fuldtidsårsværk (inkl. ejerens arbejdsindsats).  
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren.  
NB: Måltallet placeres efter projektperioden. 
Måltallet skal altså være 0 (nul) i alle halvår i 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner sætte de faktiske realiserede værdier af 
indikatoren til 0 (nul), svarende til måltallene.   
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

Hvis en deltager har oprettet mere end én virksomhed, 
og flere af disse virksomheder fortsat eksisterer efter to 
år, medtælles alle disse virksomheder i indikatoren.      
 
NB: Hvis en deltager havde oprettet et CVR-nummer 
allerede inden projektdeltagelse, skal denne virksomhed 
ikke medtælles i indikatoren.  Virksomheder, som 
oprettes mere end fire uger efter projektdeltagelse, 
medtælles heller ikke i indikatoren.  

 
Ved projektafslutning skal den kontraktansvarlige 
partner give sit bedste estimat/skøn på, hvor 
mange af de nye virksomheder (oprettet af 
deltagere i projektet), der fortsat vil være reelt 
aktive 2 år efter deltagelsen (se definition af 
indikatoren). Estimatet kan fx baseres på interview 
med ejerne af de nye virksomheder.   
 
Erhvervsstyrelsen og regionerne vil vha. af 
registerdata måle, hvor mange virksomheder der 
overlever efter 2 år, men disse målinger vil normalt 
ikke ske for enkeltprojekter.   

1A.6)  
Antal deltagere, som 
er selvstændige 6 
måneder efter 
deltagelsen 

Resultat 
(langt sigt) 
 

Antal 
personer 

Antal deltagere, der er beskæftiget som selvstændige 
erhvervsdrivende, seks måneder efter deltagelsen.  
 
Samme person tælles kun med én gang.     

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren.  
NB: Måltallet placeres efter projektperioden. 
Måltallet skal altså være 0 (nul) i alle halvår i 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner sætte de faktiske realiserede værdier af 
indikatoren til 0 (nul), svarende til måltallene.  
 
Ved projektafslutning skal den kontraktansvarlige 
partner give sit bedste estimat/skøn på, hvor 
mange deltagere, der var (eller vil være) 
beskæftiget som selvstændig 6 måneder efter at 
have forladt projektet. Vurderingen kan fx baseres 
på interview med deltagerne.  
 
Erhvervsstyrelsen og regionerne vil vha. af 
registerdata måle, hvor mange deltagere der bliver 
selvstændige, men disse målinger vil normalt ikke 
ske for enkeltprojekter.   
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Indsatsområde B: Undervisning i iværksætteri 

Overblik over programindikatorerne: 

Aktiviteter  Output  Resultat (kort sigt)  Resultat (langt sigt) 

Indikatorer for hovedaktiviteter 
fastlægges af projektet – max 8 

 1B.1) Antal deltagere  1B.2) Antal deltagere der forbedrer 
deres iværksætterkompetencer 
umiddelbart efter deltagelsen 

 Evt. regionspecifikke indikatorer 

  Evt. regionspecifikke indikatorer  1B.3) Antal deltagere der opnår 
formelle færdigheder umiddelbart efter 
deltagelsen 

 Evt. projektspecifikke indikatorer 

  Evt. projektspecifikke indikatorer  1B.4) Antal deltagere der har startet en 
ny virksomhed umiddelbart efter 
deltagelsen 

  

    Evt. regionspecifikke indikatorer   

    Evt. projektspecifikke indikatorer   

 

Type, måleenhed, definition og målemetode for hver indikator: 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

1B.1) 
Antal deltagere  

Output 
 

Antal 
personer  

Antal personer, som modtager undervisning i 
iværksætteri.  
 
En person medtælles, uanset om vedkommende 
fuldfører sin deltagelse i projektet eller ej. 
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. modtager flere former for 
undervisning i iværksætteri i projektet.  
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske start-skema. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Alle deltagere skal udfylde start-skemaet, når 
de starter i projektet. Det er den 
kontraktansvarlige partners ansvar, at det sker. 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

1B.2) 
Antal deltagere der 
forbedrer deres 
iværksætterkompeten
cer umiddelbart efter 
deltagelsen 
 
 

Resultat 
(kort sigt) 
 

Antal 
personer 

Antal personer, der bliver bedre i stand til at starte og 
drive egen virksomhed som følge af projektet.  
 
NB: En person behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse i projektet for at blive talt med i denne 
indikator. 
 
En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. modtager flere former for 
undervisning i iværksætteri i projektet.     
 
Denne indikator vil typisk have en lavere værdi end 
indikator 1B.1, da nogle deltagere ikke vil få forbedret 
deres iværksætterkompetencer. 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har 
oplyst, at projektet har gjort dem bedre i stand til 
at starte og drive egen virksomhed. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Personen behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse for at tælle med i denne indikator. 

1B.3) 
Antal deltagere der 
opnår formelle 
færdigheder 
umiddelbart efter 
deltagelsen  

Resultat 
(kort sigt) 
 

Antal 
personer 

Antal personer, der i projektet får et formelt bevis på, at 
de har gennemført og bestået et kursus, fag el. lign. 
vedr. iværksætteri. Beviset skal være udstedt af en 
certificeret aktør (uddannelsesinstitution el. lign.).  
 
”Umiddelbart efter deltagelse” skal forstås som op til 
fire uger efter at deltageren har forladt projektet. 
 
En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. har modtaget flere formelle beviser 
i projektet.     
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har 
oplyst, at de har bestået kursus/undervisning i 
iværksætteri på en uddannelsesinstitution. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  

1B.4) 
Antal deltagere der 
har startet en ny 
virksomhed 

Resultat  
(kort sigt) 
 

Antal 
personer 

Antal personer, der opretter et nyt CVR-nummer i løbet 
af eller umiddelbart efter deltagelse i projektet.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås som op til 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

umiddelbart efter 
deltagelsen 
 

fire uger efter, at deltageren har forladt projektet. 
 
En person tælles kun én gang, selv om vedkommende 
evt. opretter mere end ét CVR-nummer.  
 
NB: Personen behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse i projektet for at blive talt med i denne 
indikator. 
 
NB: Hvis en deltager havde oprettet et CVR-nummer 
allerede inden projektdeltagelse, skal vedkommende 
kun tælles med i indikatoren, hvis vedkommende 
opretter et nyt CVR-nummer i løbet af eller umiddelbart 
efter deltagelse i projektet.   

person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har 
oplyst, at de har startet egen virksomhed 
undervejs i projektet eller umiddelbart efter 
projektdeltagelse. Disse oplysninger vil fremgå af 
det elektroniske projektrapporteringsværktøj 
(PRV).  
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Indsatsområde C: Vækstrettet kompetenceudvikling i virksomhederne 

Overblik over programindikatorerne: 

Aktiviteter  Output  Resultat (kort sigt)  Resultat (langt sigt) 

Indikatorer for hovedaktiviteter 
fastlægges af projektet – max 8 

 1C.1) Antal 
mikrovirksomheder og små og 
mellemstore virksomheder 
(herunder 
andelsvirksomheder og 
socialøkonomiske 
virksomheder), som modtager 
støtte 

 1C.3) Deltagere med forøget 
kompetenceniveau umiddelbart efter 
deltagelsen 

 1C.4) Jobskabelse i deltagende 
virksomheder 2 år efter deltagelsen 

  1C.2) Antal deltagere  Evt. regionspecifikke indikatorer  Evt. regionspecifikke indikatorer 

  Evt. regionspecifikke indikatorer  Evt. projektspecifikke indikatorer  Evt. projektspecifikke indikatorer 

  Evt. projektspecifikke indikatorer     

 

Type, måleenhed, definition og målemetode for hver indikator: 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

1C.1) 
Antal 
mikrovirksomheder og 
små og mellemstore 
virksomheder 
(herunder 
andelsvirksomheder 
og socialøkonomiske 
virksomheder), som 
modtager støtte 

Output  Antal 
virksomheder 

Antal private virksomheder, der deltager som 
økonomisk partner og/eller statsstøttemodtager i 
projektet. De økonomiske partnere er de virksomheder, 
der medtager udgifter i projektet, mens 
statsstøttemodtagerne er de virksomheder, der direkte 
eller indirekte får en konkurrencefordel ud af at deltage 
i projektet, men som ikke nødvendigvis medtager 
udgifter (se evt. støtteberettigelsesreglerne på 
www.regionalt.dk for uddybning).  
 
Virksomheden medtælles kun én gang, selv om den evt. 
optræder som både økonomisk partner og 
statsstøttemodtager i projektet. Og virksomheden 
tælles kun med én gang i projektperioden (i det første 
halvår, den registreres som økonomisk partner 
og/statsstøttemodtager). 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at en 
virksomhed kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden. 
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren ved at tælle det antal 
private virksomheder, som den kontraktansvarlige 
partner har registreret som partner og/eller 
statsstøttemodtager i det elektroniske projekt-
rapporteringsværktøj PRV.  
 
NB: PRV-registreringerne af partnere og 
statsstøttemodtagere kan omfatte offentlige 

http://www.regionalt.dk/
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

Hvis der deltager flere arbejdssteder med samme CVR-
nummer, tæller disse som én virksomhed.   
 
NB: Virksomheder, der deltager i projektet uden at være 
økonomisk partner og/eller statsstøttemodtager, skal 
ikke medtælles i denne indikator.  

virksomheder, men disse skal ikke tælles med i 
indikatoren.     

1C.2) 
Antal deltagere  

Output 
 

Antal 
personer  

 Antal personer, der deltager i 
kompetenceudviklingsforløb i projektet.  
 
En person medtælles, uanset om vedkommende 
fuldfører sin deltagelse i projektet eller ej. 
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. modtager flere former for 
kompetenceudvikling i projektet. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske start-skema. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Alle deltagere skal udfylde start-skemaet, når 
de starter i projektet. Det er den 
kontraktansvarlige partners ansvar, at det sker. 

1C.3) 
Deltagere med forøget 
kompetenceniveau 
umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat 
(kort sigt) 
 

Antal 
personer 

Antal deltagende personer, der får forbedret deres 
kompetencer (faglige og/eller personlige) og bliver 
bedre i stand til at bidrage til at skabe vækst på deres 
arbejdsplads.   
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås som op til 
fire uger efter at deltageren har forladt projektet. 
 
NB: En person behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse i projektet for at blive talt med i denne 
indikator. 
 
En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. modtager flere former for 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der har 
udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri har 
oplyst, at projektet ”i høj grad” eller ”i nogen grad” 
har forbedret deres kompetencer (faglige og/eller 
personlige) og gjort dem endnu bedre i stand til at 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

kompetenceløft i projektet.     
 
Indikatoren vil typisk have en lavere værdi end indikator 
1C.2, da nogle deltagere ikke vil få løftet deres 
kompetencer.  

bidrage til at skabe vækst på deres arbejdsplads. 
Disse oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Personen behøver ikke at have fuldført sin 
deltagelse for at tælle med i denne indikator. 

1C.4) 
Jobskabelse i 
deltagende 
virksomheder 2 år 
efter deltagelsen 
 

Resultat 
(langt sigt) 
 

Antal fuldtids-
personer 

Den kompetenceudvikling, som støttes med 
socialfonden, skal bidrage til at styrke 
deltagervirksomhedernes konkurrenceevne og 
jobskabelse. Typisk vil det tage tid, inden 
kompetenceudviklingen resulterer i nye job i 
deltagervirksomhederne. Den anslåede jobskabelse for 
den enkelte deltagervirksomhed beregnes derfor som 
virksomhedens bedste estimat (skøn) på sin forventede 
beskæftigelse (fuldtidspersoner) om to år fratrukket 
virksomhedens forventede beskæftigelse i den 
(hypotetiske) situation, at virksomheden ikke havde 
deltaget i socialfondsprojektet.   
 
NB: Den enkelte virksomhed skal først opgøre sin 
forventede jobskabelse, når samtlige støttede 
kompetenceudviklingsforløb i virksomheden er 
gennemført.  

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren.  
NB: Måltallet placeres efter projektperioden. 
Måltallet skal altså være 0 (nul) i alle halvår i 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner sætte de faktiske realiserede værdier af 
indikatoren til 0 (nul), svarende til måltallene.   
 
Ved projektafslutning skal den kontraktansvarlige 
partner give sit bedste estimat/skøn på, hvor 
mange job projektet vil bidrage til at skabe i de 
deltagende virksomheder 2 år efter, de har 
deltaget. Opgørelsen foretages som angivet i 
definitionen af indikatoren.  
 
NB: Den kontraktansvarlige partner skal selv sørge 
for at indhente de nødvendige oplysninger hos 
deltagervirksomhederne (fx ved at spørge 
deltagervirksomhederne, hvor mange job de 
forventer at skabe efter 2 år sammenlignet med en 
situation, hvor de ikke havde deltaget i projektet).  
 
Erhvervsstyrelsen og regionerne vil vha. af 
registerdata måle jobskabelsen i de deltagende 
virksomheder, men disse målinger vil normalt ikke 
ske for enkeltprojekter.   
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Prioritetsakse 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse  

Indsatsområde A: Ungdomsuddannelse for unge med særlige udfordringer 

Overblik over programindikatorerne: 

Aktiviteter  Output  Resultat (kort sigt)  Resultat (langt sigt) 

Indikatorer for hovedaktiviteter 
fastlægges af projektet – max 8 

 3A.1) Antal deltagere  3A.2) Antal deltagere i uddannelse 
umiddelbart efter deltagelsen 

 3A.4) Antal deltagere i beskæftigelse, 
herunder som selvstændige, 6 
måneder efter deltagelsen 

  Evt. regionspecifikke indikatorer  3A.3) Antal deltagere der opnår 
formelle færdigheder umiddelbart efter 
deltagelsen 

 Evt. regionspecifikke indikatorer 

  Evt. projektspecifikke indikatorer  Evt. regionspecifikke indikatorer  Evt. projektspecifikke indikatorer 

    Evt. projektspecifikke indikatorer   

 

Type, måleenhed, definition og målemetode for hver indikator: 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

3A.1) 
Antal deltagere  

Output 
 

Antal personer Antal personer, der deltager i forløb i projektet, 
fx mentorordninger, introforløb, vejledning 
m.v.  
 
En person medtælles, uanset om 
vedkommende fuldfører sin deltagelse i 
projektet eller ej. 
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. deltager i flere forskellige 
forløb i projektet. 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske start-skema. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Alle deltagere skal udfylde start-skemaet, når 
de starter i projektet. Det er den 
kontraktansvarlige partners ansvar, at det sker. 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

3A.2) 
Antal deltagere i 
uddannelse 
umiddelbart efter 
deltagelsen 
 

Resultat 
(kort sigt) 

Antal personer Antal personer, der ved afslutning af deres 
deltagelse i projektet, er i gang med en 
ungdomsuddannelse (enten en gymnasial 
uddannelse (HF, HHX, STX eller HTX) eller en 
erhvervsuddannelse).  
 
Personer, som har afsluttet en ungdoms-
uddannelse i projektet, medtælles ikke i denne 
indikator, men i indikator 3A.3 nedenfor.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de er i gang med en 
erhvervsuddannelse eller en gymnasial 
uddannelse. Disse oplysninger vil fremgå af det 
elektroniske projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 

3A.3) 
Antal deltagere, der 
opnår formelle 
færdigheder 
umiddelbart efter 
deltagelsen 
 

Resultat(kort 

sigt) 

Antal personer Antal personer, der har afsluttet en 
ungdomsuddannelse (gymnasial uddannelse 
(HF, HHX, STX eller HTX) eller en 
erhvervsuddannelse) umiddelbart efter 
deltagelse i projektet.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de har gennemført en 
erhvervsuddannelse eller en gymnasial 
uddannelse. Disse oplysninger vil fremgå af det 
elektroniske projektrapporteringsværktøj (PRV). 

3A.4) 
Antal deltagere i 
beskæftigelse, 
herunder som 
selvstændige, 6 
måneder efter 

Resultat (langt 

sigt) 

 

Antal personer Antal personer, som er i ordinær beskæftigelse 
(inkl. selvstændige) seks måneder efter at have 
deltaget i projektet.  
 
Indikatoren afspejler, at det at gennemføre en 
ungdomsuddannelse vil forøge deltagernes 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren.  
NB: Måltallet placeres efter projektperioden. 
Måltallet skal altså være 0 (nul) i alle halvår i 
projektperioden.  



20 
 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

deltagelsen sandsynlighed for at komme i beskæftigelse.   
 
NB: En person tælles kun med én gang. 

 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner sætte de faktiske realiserede værdier af 
indikatoren til 0 (nul), svarende til måltallene.  
 
Ved projektafslutning skal den kontraktansvarlige 
partner give sit bedste estimat/skøn på, hvor 
mange deltagere, som var (eller vil være) i 
ordinær beskæftigelse (inkl. selvstændige) 6 
måneder efter at have forladt projektet. Det vil 
normalt kræve, at deltageren afsluttede sin 
uddannelse, mens vedkommende deltog i 
socialfondsprojektet (se indikator 3A.3). 
Vurderingen kan fx baseres på interview med 
deltagerne.  
 
Erhvervsstyrelsen og regionerne vil vha. af 
registerdata måle, hvor mange af deltagerne der 
kommer i ordinær beskæftigelse (inkl. 
selvstændige), men disse målinger vil normalt ikke 
ske for enkeltprojekter.   
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Indsatsområde B: Indslusningsforløb og socialøkonomiske virksomheder 

Overblik over programindikatorerne: 

Aktiviteter  Output  Resultat (kort sigt)  Resultat (langt sigt) 

Indikatorer for hovedaktiviteter 
fastlægges af projektet – max 8 

 3B.1) Antal deltagere  3B.2) Antal deltagere der gennemfører 
indslusningsforløb 

 3B.6) Antal deltagere i beskæftigelse, 
herunder som selvstændige, 6 
måneder efter deltagelsen 

  Evt. regionspecifikke indikatorer  3B.3) Antal deltagere beskæftiget i 
socialøkonomiske virksomheder 
umiddelbart efter deltagelsen 

 Evt. regionspecifikke indikatorer 

  Evt. projektspecifikke indikatorer  3B.4) Antal deltagere i beskæftigelse, 
herunder som selvstændige, 
umiddelbart efter deltagelsen 

 Evt. projektspecifikke indikatorer 

    3B.5) Antal erhvervsinaktive deltagere, 
der er i gang med at søge arbejde 
umiddelbart efter deltagelsen 

  

    Evt. regionspecifikke indikatorer   

    Evt. projektspecifikke indikatorer   

 

Type, måleenhed, definition og målemetode for hver indikator: 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

3B.1) 
Antal deltagere  

Output 
 

Antal personer  Antal personer der deltager i 
indslusningsforløb/praktik i virksomheder, 
herunder i socialøkonomiske virksomheder, i 
projektet.  
 
NB: Bemærk at personerne skal være på kanten 
af arbejdsmarkedet for at deltage i projektet, jf. 
socialfondsprogrammets prioritet 3. 
 
En person medtælles, uanset om 
vedkommende fuldfører sin deltagelse i 
projektet eller ej. 
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. deltager i flere former for 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske start-skema. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Alle deltagere skal udfylde start-skemaet, når 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

indslusningsforløb/praktik i projektet. de starter i projektet. Det er den 
kontraktansvarlige partners ansvar, at det sker. 

3B.2) 
Antal deltagere der 
gennemfører 
indslusningsforløb 

Resultat (kort 
sigt) 

Antal personer Antal deltagere, der gennemfører indslusnings-
forløb eller praktik i en virksomhed med 
henblik på at komme tættere på ordinær 
beskæftigelse. 
 
Deltagere, der falder fra uden at have 
gennemført deres deltagelse i projektet 
medtælles ikke i indikatoren.  
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende eventuelt har gennemført flere 
indslusnings-/praktikforløb. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de har fuldført projektdeltagelsen. 
Disse oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
  
NB: Alle deltagere skal udfylde slutskemaet, når 
de forlader projektet, uanset om de har fuldført 
deres deltagelse i projektet eller ej. Men en 
deltager tæller kun med i indikator 3B.2, hvis 
deltageren i slutskemaet oplyser at have fuldført 
sin deltagelse. Hvis personen i slutskemaet har 
oplyst, at vedkommende afbrød 
projektdeltagelsen før tid, skal personen ikke 
tælles med i denne indikator. 

3B.3) 
Antal deltagere 
beskæftiget i 
socialøkonomiske 
virksomheder 
umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat (kort 

sigt) 

Antal personer Antal deltagere, som er beskæftiget i en 
socialøkonomisk virksomhed efter deltagelse i 
projektet. Socialøkonomiske virksomheder er 
private og driver erhverv med det formål 
gennem deres virke og indtjening at fremme 
særlige sociale formål. 
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

NB: En person tælles kun med én gang. 
 
 

har oplyst, at de er blevet ansat i en social 
økonomisk virksomhed. Disse oplysninger vil 
fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV). 

3B.4) 
Antal deltagere i 
beskæftigelse, 
herunder som 
selvstændige, 
umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat (kort 

sigt) 

Antal personer Antal deltagere, der er i ordinær ustøttet 
beskæftigelse umiddelbart efter afslutning.  
 
NB: Hvis personen er ansat i en 
socialøkonomisk virksomhed tælles 
vedkommende ikke med i denne indikator, men 
i indikator 3B.3 ovenfor. 
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
NB: En person tælles kun med én gang. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet er ”beskæftiget” Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV). 
 
NB: Hvis deltageren er ansat i en socialøkonomisk 
virksomhed, skal han/hun medtælles i indikator 
3B.3, ikke 3B.4. 

3B.5) 
Antal erhvervsinaktive 
deltagere, der er i 
gang med at søge 
arbejde umiddelbart 
efter deltagelsen 
 

Resultat (kort 

sigt) 

Antal personer Antal personer, som hverken var i 
beskæftigelse eller jobsøgende inden 
projektdeltagelse, men er ledig og aktivt i gang 
med at søge job umiddelbart efter at have 
deltaget i projektet. 
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
NB: En person tælles kun med én gang. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet er ”ledig (aktivt arbejdssøgende 
og til rådighed for arbejdsmarkedet)”.  
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

NB: Der medtælles kun de personer, som i start-
skemaet oplyste, at deres tilknytning til 
arbejdsmarkedet var ”ikke til rådighed for 
arbejdsmarkedet og søger ikke aktivt arbejde”. 
Disse oplysninger fra start- og slut-skemaerne vil 
fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV). 

3B.6) 
Antal deltagere i 
beskæftigelse, 
herunder som 
selvstændige, 6 
måneder efter 
deltagelsen 

Resultat (langt 

sigt) 

Antal personer Antal personer, som er i ordinær ustøttet 
beskæftigelse, herunder som selvstændige, 6 
måneder efter deltagelsen.  
 
Der medtælles kun personer, som ikke var i 
beskæftigelse før deltagelse i projektet.  
 
NB: En person tælles kun med én gang. 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren.  
NB: Måltallet placeres efter projektperioden. 
Måltallet skal altså være 0 (nul) i alle halvår i 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner sætte de faktiske realiserede værdier af 
indikatoren til 0 (nul), svarende til måltallene.  
 
Ved projektafslutning skal den kontraktansvarlige 
partner give sit bedste estimat/skøn på, hvor 
mange deltagere, som var (eller vil være) i 
ordinær ustøttet beskæftigelse (inkl. 
selvstændige) 6 måneder efter have forladt 
projektet. Vurderingen kan fx baseres på 
interview med deltagerne.  
 
Erhvervsstyrelsen og regionerne vil vha. af 
registerdata måle, hvor mange af deltagerne der 
kommer i ordinær beskæftigelse (inkl. 
selvstændige), men disse målinger vil normalt ikke 
ske for enkeltprojekter.   
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Prioritetsakse 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse   

Indsatsområde A: Erhvervsuddannelse 

Overblik over programindikatorerne: 

Aktiviteter  Output  Resultat (kort sigt)  Resultat (langt sigt) 

Indikatorer for hovedaktiviteter 
fastlægges af projektet – max 8 

 4A.1) Antal deltagere  4A.3) Antal deltagere der er i gang med 
en erhvervsuddannelse umiddelbart 
efter deltagelsen 

 Evt. regionspecifikke indikatorer 

  4A.2) Antal praktikpladser  4A.4) Antal deltagere der opnår 
formelle færdigheder umiddelbart efter 
deltagelsen 

 Evt. projektspecifikke indikatorer 

  Evt. regionspecifikke indikatorer  Evt. regionspecifikke indikatorer   

  Evt. projektspecifikke indikatorer  Evt. projektspecifikke indikatorer   

 

Type, måleenhed, definition og målemetode for hver indikator: 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

4A.1) 
Antal deltagere  

Output 
 

Antal personer Antal personer, der deltager i forløb i projektet, 
fx mentorordninger, talentudviklingsforløb, 
introforløb, vejledning m.v.  
 
En person medtælles, uanset om 
vedkommende fuldfører sin deltagelse i 
projektet eller ej. 
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. deltager i flere forskellige 
forløb i projektet. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske start-skema. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Alle deltagere skal udfylde start-skemaet, når 
de starter i projektet. Det er den 
kontraktansvarlige partners ansvar, at det sker. 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

4A.2) 
Antal praktikpladser 

Output Antal praktikpladser Antal nye praktikpladsaftaler 
(uddannelsesaftaler) indgået som følge af 
projektet. Både private og offentlige 
praktikpladser medtælles i indikatoren. 
 
NB: Kun aftaler, som øger antallet af 
praktikpladser – fx fra 2 til 3 – på den enkelte 
virksomhed/institution medtælles.  
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) selv sørge for at 
indsamle de nødvendige oplysninger til at måle 
indikatoren. I praksis kan det fx ske ved at spørge 
de deltagende virksomheder, hvor mange ekstra 
praktikpladser projektet har bidraget til at skabe 
på den enkelte virksomhed.  

4A.3) 
Antal deltagere, der er 
i gang med en 
erhvervsuddannelse 
umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat (kort 

sigt) 

Antal personer Antal deltagerne, der ved afslutning af deres 
deltagelse i projektet, er i gang med en 
erhvervsuddannelse.  
 
Personer, som har afsluttet en 
erhvervsuddannelse i projektet, medtælles ikke 
i denne indikator, men i indikator 4A.4 
nedenfor.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
NB: En person tælles kun med én gang. 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de er i gang med en uddannelse. 
Disse oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 

4A.4) 
Antal deltagere, der 
opnår formelle 
færdigheder 
umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat (kort 

sigt) 

Antal personer Antal deltagere, der har afsluttet en 
erhvervsuddannelse umiddelbart efter 
deltagelse i projektet.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
NB: En person tælles kun med én gang. 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

 har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de har gennemført en 
erhvervsuddannelse. Disse oplysninger vil fremgå 
af det elektroniske projektrapporteringsværktøj 
(PRV). 
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Indsatsområde B: Erhvervsfaglig uddannelse (voksne) og videregående uddannelser 

Overblik over programindikatorerne: 

Aktiviteter  Output  Resultat (kort sigt)  Resultat (langt sigt) 

Indikatorer for hovedaktiviteter 
fastlægges af projektet – max 8 

 4B.1) Antal deltagere  4B.2) Antal deltagere der er i gang med 
en uddannelse eller 
erhvervsuddannelse umiddelbart efter 
deltagelsen 

 Evt. regionspecifikke indikatorer 

  Evt. regionspecifikke indikatorer  4B.3) Antal deltagere der har fuldført  
erhvervsuddannelse umiddelbart efter 
deltagelsen 

 Evt. projektspecifikke indikatorer 

  Evt. projektspecifikke indikatorer  4B.4) Antal deltagere der har fuldført 
videregående uddannelse umiddelbart 
efter deltagelsen 

  

    Evt. regionspecifikke indikatorer   

    Evt. projektspecifikke indikatorer   

 

Type, måleenhed, definition og målemetode for hver indikator: 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

4B.1) 
Antal deltagere  

Output 
 

Antal personer Antal personer, der deltager i forløb i projektet, 
fx mentorordninger, talentudviklingsforløb, 
introforløb, vejledning m.v.  
 
En person medtælles, uanset om 
vedkommende fuldfører sin deltagelse i 
projektet eller ej. 
 
NB: En person tælles kun med én gang, selv om 
vedkommende evt. deltager i flere forskellige 
forløb i projektet. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske start-skema. Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 
NB: Alle deltagere skal udfylde start-skemaet, når 
de starter i projektet. Det er den 
kontraktansvarlige partners ansvar, at det sker. 



29 
 

Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

4B.2) 
Antal deltagere, der er 
i gang med en 
uddannelse eller 
erhvervsuddannelse 
umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat (kort 
sigt) 

Antal personer Antal deltagere, der ved afslutning af deres 
deltagelse i projektet, er i gang med en 
erhvervsuddannelse eller en videregående 
uddannelse (kort, mellemlang eller lang). 
 
Personer, som har afsluttet en uddannelse i 
projektet, medtælles ikke i denne indikator, 
men i indikator 4B.3 eller 4B.4 nedenfor.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
NB: En person tælles kun med én gang. 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de er i gang med en uddannelse. 
Disse oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV).  
 

4B.3) 
Antal deltagere, der 
har fuldført 
erhvervsuddannelse  
umiddelbart efter 
deltagelsen 

Resultat (kort 

sigt) 

Antal personer Antal deltagere, der har afsluttet en 
erhvervsuddannelse umiddelbart efter 
deltagelse i projektet.  
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 
forladt projektet. 
 
NB: En person tælles kun med én gang. 
 
 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
 
I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de har gennemført en 
erhvervsuddannelse. Disse oplysninger vil fremgå 
af det elektroniske projektrapporteringsværktøj 
(PRV). 

4B.4) 
Antal deltagere, der 
har fuldført 
videregående 
uddannelse  
umiddelbart efter 

Resultat (kort 

sigt) 

Antal personer Antal deltagere, der har afsluttet en 
videregående uddannelse (kort, mellemlang 
eller lang) umiddelbart efter deltagelse i 
projektet. 
 
”Umiddelbart efter deltagelsen” skal forstås 
som op til fire uger efter at deltageren har 

På ansøgningstidspunktet skal ansøger i det 
elektroniske ansøgningsskema opstille måltal 
(forventede værdier) for indikatoren opdelt på 
halvår i projektperioden. Bemærk, at samme 
person kun skal tælles med én gang i hele 
projektperioden.  
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Indikator Indikatortype Måleenhed Definition Målemetode 

deltagelsen forladt projektet. 
 
NB: En person tælles kun med én gang. 
 
 

I projektperioden skal den kontraktansvarlige 
partner (tilsagnsmodtager) opgøre de faktiske 
værdier af indikatoren som antal deltagere, der 
har udfyldt det obligatoriske slut-skema og heri 
har oplyst, at de har gennemført en videregående 
uddannelse (kort, mellemlang eller lang). Disse 
oplysninger vil fremgå af det elektroniske 
projektrapporteringsværktøj (PRV). 

 

 

 

 


