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EREDMÉNYORIENTÁLTSÁG: HOGYAN MÉRJÜK 
A STRUKTURÁLIS ALAPOK HATÁSÁT DÁNIÁBAN?

A dán üzleti hatóság – a dán statisztikai hivatallal 
és régiókkal karöltve – kidolgozott egy, a dániai 
regionális fejlesztési politika hatásának mérésére 
szolgáló eszközt.

A 2014–2020 közötti időszak során az Európai Regionális 
Fejlesztési Alap és az Európai Szociális Alap a gazda-
sági növekedés és munkahelyteremtés érdekében mint-

egy 400 millió EUR-t fektet be Dániában. Mint bármely más 
tagállamban, a strukturális alap által finanszírozott dán pro-
jektek hatásának és eredményeinek méréséhez is számos 
mutatót, köztük közös mutatókat használnak. E közös mutatók 
hasznosak ugyan, de megvannak a maguk korlátai, nevezete-
sen az, hogy önértékelésen alapulnak, és csupán a projekt 
lezárásáig mérik őket. A dán strukturális alap támogatásában 
részesülő projektek fő eredményei jellemzően a projekt lezá-
rása után – gyakran évekkel lezárásukat követően – mutat-
koznak meg. 

Ezért a dán üzleti hatóság és a regionális fejlesztési fórumok 
egyesítették erejüket a dán statisztikai hivatallal annak érde-
kében, hogy megmérjék, hogyan teljesítenek valójában a struk-
turális alap finanszírozásában részesült projektek egyebek 
mellett a foglalkoztatás és a forgalom tekintetében a projekt 
időtartama alatt, de főképpen a projekt lezárását követően. 

A strukturális alap által finanszírozott projektek hatását úgy 
határozzák meg, hogy a részt vevő vállalatok fejlődését össze-
vetik a kontrollcsoportok fejlődésével, vagyis olyan hasonló 
vállalatokéval, amelyek nem részesültek a strukturális alap 
támogatásában. Amennyiben a résztvevők szignifikánsan 
nagyobb növekedést értek el, mint a kontrollcsoport, az annak 
a jele, hogy a projektben való részvételük pozitív hatással járt.

A legfrissebb hatásmérés a strukturális alap által finanszíro-
zott körülbelül 150, a 2010–2012-es időszakban indított pro-
jektre összpontosított. Ezekben a projektekben több mint 7000 
magánvállalat vett részt, amelyek növekedését 2015 végén 
mérték fel és vetették össze a kontrollcsoportokéval (a leg-
frissebb adat 2015-ös). A hatásmérés azt mutatja, hogy 
a strukturális alap támogatásában részesült projektek mintegy 
4200 magánszférabeli teljes munkaidős állás létrejöttéhez 

járultak hozzá, munkahelyenként 75 ezer EUR értéket teremtve. 
Ugyanakkor a hatásmérés becslése szerint a projektek révén 
a részt vevő vállalatok forgalma mintegy 850 millió EUR-val 
növekedett. 

A 2014–2020 közötti programozási időszak első hatásmérései 
várhatóan 2018 folyamán készülnek el. Ezek a mérések már 
nem csupán a részt vevő vállalatokra, hanem a részt vevő 
emberekre is összpontosítanak majd. Különösen a szociális 
alap projektjeinek tekintetében gyakran indokolt mérni, hogy 
a munkanélküliek találtak-e munkát, a fiatalok befejezték-e 
tanulmányaikat stb. Ennek méréséhez szintén a dán statisztikai 
hivatal szolgáltatja az adatokat.  
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⌃ A dán irányító hatóság irodája Silkeborgban (Jütland).


