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Prioritet 1- Innovation: 

Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for  

de identificerede styrkepositioner i programområdet 

 

Resultatindikator: 

Indikator Måleenhed Basisværdi Basisår Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed  for 

afrapportering 

Summen af udgifter 

til forskning og 

udvikling i 

programregionen 

€/indbygger 439,18 2011 452,35 Eurostat Hvert andet år 

 

Outputindikatorer: 

Indikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Antal virksomheder, der 

modtager støtte 

virksomheder 25 Årsrapporter årlig 

Antallet af virksomheder 

som deltager i 

grænseoverskridende 

transnationale eller 

interregionale 

forskningsprojekter 

Virksomheder 25 Årsrapporter årligt 

Antal virksomheder, der 

deltager i 

grænseoverskridende 

strategiske partnerskaber 

virksomheder 50 Årsrapporter årlig 

Antal 

forskningsinstitutioner, der 

deltager i 

grænseoverskridende eller 

interregionale 

forskningsprojekter 

forskningsinstitutioner  50 Årsrapporter årlig 

Antal nyoprettede 

faciliteter til 

grænseoverskridende 

forskning, test, co-creation, 

living labs.  

faciliteter 10 Årsrapporter årlig 

Antal støttede 

virksomheder og 

organisationer, der har 

bragt nye eller betydeligt 

forbedrede produkter i 

omsætning, som er nye for 

virksomheden 

virksomheder (bredt 

defineret, dvs. både private 

og offentlige 

virksomheder)  

50 Projektets 

Årsrapporter 

årlig 

 



 

Prioritet 2 – Bæredygtig udvikling 

 

2a specifikt mål: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i 

programområdets virksomheder 

 

Resultatindikator: 

Indikator Måleenhed Basisværdi Basisår Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Virksomhedernes 

vidensniveau ifm. 

energi- og 

ressourceoptimerings- 

muligheder 

 

Indeks 

 

100 2014 110 Survey Hvert andet år 

 

Outputindikatorer: 

Indikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Antal virksomheder, der 

modtager støtte 

virksomheder 15 Årsrapporter årlig 

Antal virksomheder, der 

deltager i grænseoverskridende 

eller interregionale projekter til 

optimeret udnyttelse af 

ressourcer og energikilder 

virksomheder 15 Årsrapporter årlig 

Antal organisationer, der har 

udviklet nye eller betydeligt 

forbedrede løsninger indenfor 

grøn økonomi 

organisationer 10 Årsrapporter årlig 

Antal virksomheder, der har 

bragt nye eller betydeligt 

forbedrede grønne løsninger i 

omsætning, som er nye for 

virksomheden, som følge af 

støttede projekter 

virksomheder 10 Årsrapporter årlig 

Antal virksomheder og 

organisationer, der har 

implementeret nye grønne 

løsninger som følge af støtten 

virksomheder 

og 

organisationer 

15 Årsrapporter årlig 

 

 



 

2b specifikt mål: Øge bæredygtigheden inden for den maritime kultur- og naturturisme 

med fokus på aktiv ferie. 

 

Resultatindikator: 

Indikator Måleenhed Basisværdi Basisår Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Omsætning i 

turismesektoren 

i hele program-

regionen 

€  3.118.471.594 2012 3.134.063.95 regional 

statistik 

Hvert andet år 

 

Outputindikatorer: 

Indikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed 

afrapportering 

Antal organisationer der har 

bragt nye eller betydeligt 

forbedrede 

grænseoverskridende 

produkter indenfor natur- og 

kulturturismen i omsætning 

organisationer 45 Årsrapporter årlig 

Forøgelse i antal forventede 

besøg ved støttede kultur- og 

natursteder og -attraktioner 

besøg/år 5000 Årsrapporter årlig 

Antal organisationer der 

deltager i 

grænseoverskridende natur- 

og kulturprojekter 

organisationer 45 Årsrapporter årlig 

 

 



 

Prioritet 3 – Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse 

 

3a specifikt mål: Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked 

 

Resultatindikator: 

Indikator Måleenhed Basisværdi Basisår Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Antal grænse-

pendlere i 

programregionen 

personer 5.218 2014 5.480 Regional 

statistik 

Hvert andet år 

 

Outputindikatorer: 

Indikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed 

afrapportering 

Antal deltagere i 

grænseoverskridende 

mobilitetstiltag 

deltagere 500 Årsrapporter årlig 

Antal organisationer der 

deltager i grænseoverskridende 

arbejdsmarkedsprojekter 

organisationer 20 Årsrapporter årlig 

Antal organisationer der 

udbyder nye produkter eller 

serviceydelser til overvinding af 

barrierer på det 

grænseoverskridende 

arbejdsmarked 

organisationer 15 Årsrapporter årlig 

 

 



 

3b specifikt mål: Øge integrationen på uddannelsesområdet med fokus på 

programregionens styrkepositioner 

 

Resultatindikator: 

Indikator Måleenhed Basisværdi Basisår Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Graden af integration 

på uddannelses-

området 

indeks 100 2014 110 Survey Hvert andet år 

 

Outputindikatorer: 

Indikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed 

afrapportering 

Nye grænseoverskridende 

uddannelsestiltag der 

udbydes af organisationer 

der modtager støtte  

uddannelsestiltag 20 Årsrapporter årlig 

Antal deltagere i 

grænseoverskridende 

uddannelsesinitiativer der 

fremmer ligestilling, lige 

muligheder og social 

inklusion 

deltagere 500 Årsrapporter årlig 

Antal deltagere i fælles 

uddannelsesinitiativer til 

fremme af beskæftigelsen 

blandt unge, 

uddannelsesmuligheder og 

højere uddannelser og 

erhvervsuddannelse på 

tværs af grænserne 

deltagere 1000 Årsrapporter årlig 

Antal 

uddannelsesinstitutioner 

der deltager i 

grænseoverskridende 

uddannelsesprojekter 

uddannelsesinstitutioner 20 Årsrapporter årlig 

 

 



 

Prioritet 4 – Institutionel Integration 

 

4a specifikt mål: Øge den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for 

centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, 

kystsikring, beredskab og sundhed 

 

Resultatindikator: 

Indikator Måleenhed Basisværdi Basisår Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Graden af 

institutionel 

integration 

indeks 100 2014  110 Survey Hvert andet år 

 

 

Outputindikatorer: 

Indikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed 

afrapportering 

Antal grænseoverskridende 

samarbejder af permanent 

karakter 

samarbejder 15 Årsrapporter årlig 

Antal grænseoverskridende 

tiltag til løsning af fælles 

udfordringer 

tiltag 20 Årsrapporter årlig 

Antal institutioner/ 

organisationer, som 

deltager i støttede 

grænseoverskridende 

samarbejder 

institutioner/ 

organisationer 

20 Årsrapporter årlig 

 

 



 

4b specifikt mål: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med 

henblik på dansk og tysk levevis og kultur 

 

Resultatindikator: 

Indikator Måleenhed Basisværdi Basisår Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed for 

afrapportering 

Graden af 

kulturel 

integration 

indeks  100 2014 110 Survey Hvert andet år 

 

Outputindikatorer: 

Indikator Måleenhed Målværdi 

(2023) 

Datakilde Hyppighed 

afrapportering 

Antal tiltag til at understøtte den 

intraregionale attraktivitet 

tiltag 150 Årsrapporter årlig 

Antal deltagere ved støttede 

grænseoverskridende aktiviteter, 

som fokuserer på mellemfolkelig 

forståelse eller interkulturel 

udveksling.  

deltagere 10.000  Årsrapporter årlig 

Antal organisationer der bringer 

nye eller betydelig forbedrede 

produkter til en øget interkulturel 

forståelse på markedet 

organisationer 100 Årsrapporter årlig 

 

 


