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 On 12 October, the COM launched the Coronavirus Dashboard on the ESIF Open Data Platform: 
https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/4e2z-pw8r

 Public, interactive tool to access and analyse cohesion policy data

 About € 23 billion of cohesion policy funding has been re-allocated

 Re-programming:

 Health – € 7.4 billion billion in reallocations with a net increase of € 7 billion at EU level 

 Business – € 12 billion in reallocations with a net increase of € 4.4 billion at EU level 

 Investing in people – € 3.8 billion of support to people, including workers and vulnerable 
groups

 Financing and modified rules:

 € 7.6 billion EU pre-financing not recovered/kept with MS;

 176 cohesion programmes have so far opted for 100% EU co-financing

 € 5.7 billion has been transferred between Funds / categories of regions

Cohesion Policy Response to the Crisis

https://cohesiondata.ec.europa.eu/d/4e2z-pw8r


• 14/5/2020: REGIO proposed a list of specific indicators to be used, when 

relevant. (No amendment to EC legislation was required.)

• It allowed EC REGIO – EMPL to make use of the monitoring done by the 

cooperating programmes: CORONAVIRUS DASHBOARD (12/10/2020)

• A wide use of these codes and indicators is highly valued for accountability, 

transparency and communication at EU level

COVID-19 : Tracking outputs

https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/indicators_covid19_response_en.pdf
https://cohesiondata.ec.europa.eu/stories/s/4e2z-pw8r




COVID-19 : Tracking outputs

Based on new voluntary COVID-specific indicators introduced in May 2020, the 

COM has been able to track specific actions at national, regional and at 

programme level. Some examples:





COVID-19 : Tracking outputs (SMEs)





COVID-19 : Tracking outputs (ESF)





National 

Common - Non 

Paper Total 

BE 6 6

BG 9 7 16

CY 5 5

DE 15 15

DK 15 15

EE 1 4 5

ES 33 89 122

FR 7 85 92

GR 15 32 47

HR 4 4

IE 4 4

IT 41 197 238

LU 2 2

LV 3 4 7

PL 37 185 222

PT 30 35 65

RO 7 7

SK 5 29 34

TC 6 6

Grand Total 181 731 912

Uses of CV Indicators



Evaluation

• Impact on on-going evaluation DG REGIO & MS

• There are very few, really no, evaluations so far on Covid per-se. 

• Quite a few recent evaluations which mention the difficulties caused by Covid and 

the restrictions imposed on carrying out evaluations, particularly in undertaking field 

work, of visiting sites and interviewing people.

• There are also instances of evaluations being delayed. 

• Covid measures will be addressed by DG REGIO ex-post 2014-20



MS Evaluation which mention COVID

• 55 evaluations mention Covid-19 related issues in one way or another – all published between 

June 2020 and March 2021 Evaluations concerned were undertaken in Italy, Poland, Czechia and 

France, Denmark, Germany, Lithuania 

• More evaluations on ESF intervention than ERDF ones.

• Covid-19 has necessitated changes in evaluation approaches : online interviews instead of face-to 

face ones, less field-work than planned. The crisis affected the implementation of measures in 

education and culture. It led to reprogramming and reallocation of funding (or plans to do so) to 

address new needs emerging from Covid-19.

• Evaluations mention the need for learning lessons from the pandemic ‘experience’ for the period 

2021-2027: more flexibility in programme design to allow new challenges to be addressed more 

quickly and effectively, more funding for SMEs and a specific focus on digitalisation.
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