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1. Indledning 

For at kunne formidle resultaterne af Interreg-støtte på en forståelig og gennemskuelig måde tillægger 

Europa-Kommissionen og programpartnerne kommunikations- og PR-arbejdet i programmet Interreg Deut-

schland-Danmark og de enkelte Interreg-projekter stor betydning. At generere og gennemføre projekter 

med succes og kommunikere resultaterne af programmet og projekterne på alle niveauer er helt centrale 

opgaver og mål for programmet.  

 

Formidling af informationer om Interreg Deutschland-Danmark, herunder om støttemuligheder, projekt-

rådgivning og opnåede resultater samt gennemførelse af relevante kommunikationsforanstaltninger anses 

som en yderst vigtig og permanent opgave for alle aktører, som er involveret i gennemførelsen af Interreg-

programmet (Generel Forordning (EU) nr. 1303/2013, bilag XII, afsnit 2). 

 

Nærværende kommunikationsstrategi1 skal fastslå, inden for hvilke rammer Interreg Deutschland-Danmark 

udfører PR-arbejde i 2014-2020. Kommunikationsstrategien danner således basis for kommunikationsfor-

anstaltninger og -veje, som programmet anvender for at opfylde målsætningen for PR-arbejdet. Ved hjælp 

af intenst kommunikations- og PR-arbejde skal den succesfulde gennemførelse og nytteværdien af pro-

grammet formidles så klart og anskueligt som muligt. Projektaktører skal mere aktivt end hidtil inddrages i 

PR-arbejdet for at gøre de konkrete resultater af Interreg-støtten synlige og mere konkrete. Aktørerne skal i 

den forbindelse til enhver tid kunne få bistand fra programadministrationen. 

1.1 Grundlag 

Grundlag for kommunikationsstrategien er bl.a. erfaringerne fra de tidligere INTERREG 4A-programmer 

”Fehmarnbeltregion”2 og ”Syddanmark-Schleswig-K.E.R.N.”3. Resultaterne og erfaringerne fra INTERREG 

4A-programmerne indgår naturligvis i Interreg 5A-programmet. Men frem for alt vil der i Interreg Deut-

schland-Danmark i øget omfang være fokus på projekternes succeshistorier. Den tætte, personlige kontakt 

til projektaktørerne og formidlingen af Interreg-historier til den brede offentlighed er ligeledes centrale 

arbejdsopgaver.  

 

For at kunne gennemføre dette stilles der markant flere ressourcer til rådighed end i de tidligere program-

mer. Forvaltningsmyndigheden har delegeret det overordnede ansvar for implementeringen og gennemfø-

relsen af kommunikationsstrategien til Sekretariatet.  

 

 

 

                                                 
1
 Kommunikationsstrategien er baseret på kommunikationskonceptet, som blev godkendt af programpartnernes styregruppe i 

januar 2014.  
2
 http://www.fehmarnbeltregion.net/ 

3
 www.interreg4a.dk 
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Nærværende kommunikationsstrategi beror ud over på Generel Forordningen (EU) nr. 1303/2013 også på 

forordningen (EU) nr. 821/2014.  

 

I kommunikationsstrategien henvises hver gang til de relevante artikler i forordningerne. Det er ligeledes 

helt klart, at der vil være nye tilgange og foranstaltninger i PR-arbejdet. Vi sikrer, at informations- og kom-

munikationsforanstaltningerne gennemføres i overensstemmelse med kommunikationsstrategien. Med 

disse foranstaltninger og ved at anvende forskellige kommunikationsformer og -metoder tilstræbes en så 

udførlig mediedækning som mulig (Generel Forordning, bilag XII, afsnit 2.1, punkt 1).  

 

Interreg-udvalget informeres en gang om året om fremskridtene med hensyn til implementeringen, analy-

sen af resultaterne samt de informations- og kommunikationsforanstaltninger, som planlægges gennemført 

i det efterfølgende år. Udvalget har mulighed for at tage stilling hertil. 

 

De kommunikationsforanstaltninger, som programmet vil gennemføre inden for støtteperioden, er skitse-

ret overordnet i nedenstående figur. De enkelte foranstaltninger forklares nærmere på de følgende sider.  

 

 

 

 

 

 

 

Kommunikationsansvarlig 
Christina Ehlers 

 
Interreg-sekretariatet 

Flensborgvej 26a 
DK-6340 Kruså 
ceh@rsyd.dk 
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2. Overordnede mål  

Målsætningen for PR-arbejdet er at give omfattende, letforståelig information om Interreg Deutschland-

Danmark og støttemulighederne. Interessen skal også henledes på programmet, ved at især succeshistori-

erne i de enkelte projekter formidles udadtil for på den måde at ”sætte ansigt på” programmet og gøre det 

klart, hvordan EU’s støttemidler investeres. Interreg Deutschland-Danmark har identificeret følgende over-

ordnede mål for PR-arbejdet: 

 Kommunikere programmets støttemuligheder forståeligt og bredt 

 Understøtte en bedst mulig projektbistand ved hjælp af lettilgængelige informationer  

 Understøtte en succesfuld og gennemskuelig gennemførelse af programmet 

 Synliggøre informationer om EU’s samhørighedspolitik og EU’s hhv. Interregs rolle 

 Informere om opnåede resultater og succeshistorier i programmet og de enkelte Interreg-projekter  

 Gøre programmets og projekternes nytte og merværdi synlig. 

3. Målgrupper  

Interreg Deutschland-Danmark vil kommunikere informationer om programmet og projekterne til en bred-

spektret målgruppe: 

 Støttemodtagere (i det følgende kaldet projektpartnere og netværkspartnere) 

 Potentielle projektpartnere  

 Den brede offentlighed (borgere i regionen) 

 Pressen / offentlige medier 

 Medlemmer af Interreg-udvalget, politiske beslutningstagere, programpartnere, nationale myndig-

heder, Europa-Kommissionen (bliver ideelt set til multiplikatorer). 

 

Med implementeringen af kommunikationsstrategien skal det bl.a. sikres, at potentielle ansøgere og støt-

temodtagere har let adgang til dokumenter, retningslinjer og informationer med henblik på gennemførelse 

af projekterne. Først og fremmest skal programmets og projekternes resultater formidles til den brede of-

fentlighed samt pressen inden for og så vidt muligt også uden for programregionen, og den derved opnåe-

de merværdi i programregionen skal tydeliggøres. Beslutningstagere i regionen, herunder også medlem-

merne af Interreg-udvalget, skal ligeledes hele tiden kunne følge med i programmets fremskridt.  

4. Strategiske tilgange  

For at opnå kommunikationsstrategiens mål skal de planlagte foranstaltninger med hensyn til de anvendte 

medier tilpasses den respektive målgruppe. Vigtige principper er i den henseende brugervenlighed, let ad-

gang til programrelevante informationer, mulighed for direkte kommunikation mellem aktørerne og im-

plementering af PR-arbejdet i hele programregionen. Videns- og erfaringsudveksling har ligeledes høj prio-

ritet i det grænseoverskridende samarbejde, hvor arrangementer som eksempelvis workshops er vigtige 

elementer. Desuden skal der være et målrettet samarbejde med pressen og de offentlige medier. Det til-
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stræbes, at fokus i informationen i programperioden skifter fra støttemuligheder, altså fra generel informa-

tion om programmet Interreg Deutschland-Danmark og ansøgningsprocedure, til programmets og projek-

ternes resultater og succeser. Kommunikations- og PR-arbejdet er en løbende, dynamisk proces, som skal 

tilpasses målgruppernes tekniske muligheder og krav. 

 

I den henseende skal et målrettet PR-arbejde og en effektiv kommunikation på projektniveau gøre pro-

grammets bidrag til et øget, grænseoverskridende, regionalt samarbejde og udvikling klart synligt. Projekt-

aktørerne skal inddrages mere aktivt i PR-arbejdet, og synligheden af programmet og projekterne skal 

fremmes mere målrettet på lokalt og regionalt niveau.  

Programadministrationen skal understøtte PR-arbejdet aktivt i forbindelse med de enkelte projektrelatere-

de aktiviteter og således ikke kun se sig selv som ”talsmand” for programmet, men også støtte projekternes 

kommunikationsarbejde. Dette lykkes, ved at aktuelle resultater og arrangementer kommunikeres i fælles-

skab, og at de interessante resultater på projektniveau også identificeres af programadministrationens 

medarbejdere, så disse ligeledes kan kommunikeres på programniveau – eksempelvis på programmets 

hjemmeside eller i nyhedsbrevet.   

5. Sprog 

For at kunne kommunikere med alle målgrupper i programregionen gennemføres alle foranstaltninger som 

led i PR-arbejdet tosproget på dansk og tysk, dette gælder både for online- og offlinekommunikationen. 

Hjemmesiden skal også indeholde eksempler på projekter på et tredje sprog, som stilles til rådighed på 

engelsk. Derudover gives der også generel information om programmet på engelsk (Generelforordning, 

bilag XII, afsnit 2.1, punkt 2.e). 

Endvidere skal der i størst muligt omfang tages højde for de forskellige implementeringsformer og kulturer i 

PR-arbejdet på dansk og tysk side for bl.a. at imødekomme de forskellige regionale behov.   

6. Corporate design 

Der blev i begyndelsen af programmet udviklet et corporate design for Interreg Deutschland-Danmark, som 

programmets ensartede fremtræden fuldt 

ud er baseret på. Hertil hører først og frem-

mest programlogoet (se pkt. 6.1.), pikto-

grammerne (se pkt. 6.2.) samt visse farve-

koder (se pkt. 6.3). Alle informationsmaterialer udformes i overensstemmelse med Corporate design, her-

under hjemmeside, programdokumenter, præsentationer, reklameartikler og internetindlæg.  

6.1. Programlogo - tilblivelse  

I den forrige Interreg-programperiode (2007-2013) havde hvert Interreg-program sit eget logo. Som led i et 

initiativ fra INTERACT stillede Interreg-programmerne i hele Europa i begyndelsen af 2014 sig selv den op-
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gave at designe et fælles brand til Interreg. Dette arbejde resulterede i et ”basislogo”, som kan suppleres 

med flere elementer og individualiseres. Det neutrale basislogo er sammensat af følgende elementer: EU-

flaget med ordene ”European Union” og navnetrækket ”Interreg”, i navnetrækket er der en bro i en ab-

strakt form, som symboliserer sammenhold. Basislogoet blev til vores formål suppleret med tilføjelsen 

”Deutschland-Danmark” og et visuelt element.  

6.1.1. Programlogo betydning 

Programnavnet ”Interreg Deutschland-Danmark“ blev valgt, for at man ved første blik kan se de to lande, 

der deltager i dette Interreg-program. Det visuelle element repræsenterer de 11 programpartnere: Kreis 

Nordfriesland, Kreis Schleswig-Flensburg, Kreis Rendsburg-Eckernförde, Kreis Ostholstein og Kreis Plön, 

byerne Kiel, Flensburg, Neumünster og Lübeck samt Region Sjælland og Region Syddanmark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placeringen, størrelsen og farvetonerne af de enkelte cirkler genspejler nogenlunde de respektive partneres 

geografiske beliggenhed. De enkelte cirkler overlapper hinanden transparent for at symbolisere regionens 

fællesskab. Det drejer sig her ikke om den enkelte, men om synligheden af synergierne og partnernes 

sammenhold. Det samlede billede symboliserer på en reduceret, moderne måde bevægelighed, fleksibili-

tet, styrke og fællesskab i en helt abstrakt form for programregionen.   

 

6.2. Piktogrammer 

Ved hjælp af de fire piktogrammer formidles ved en forenklet grafisk fremstilling programmets indhold: de 

fire prioriteter. Piktogrammerne skal symbolisere og anskueliggøre programmets indhold og muligheder. 

Piktogrammerne anvendes eksempelvis på messevæggen, rollups, hjemmesiden osv. Stilistisk og farve-

mæssigt tager de udgangspunkt i programlogoet. Programlogoet og piktogrammerne stilles til rådighed på 
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programmets hjemmeside. Projektpartnerne og programpartnerne kan anvende disse inden for rammerne 

af Interreg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Farvekoder 

Til Corporate design hører bl.a. følgende definerede farver. Farverne findes i programlogoet som grundtone 

samt som nuancer (transparens/dækningsgrad): 

 

Farve | Pantone CMYK RGB Tone 

Reflex Blue U 100/80/0/0 0/51/153  

Very soft blue 41/30/0/0 159/174/229  

Yellow U 0/0/100/0 255/204/0  

Red 032 U 0/100/100/0 226/0/26  

Soft red 0/53/66/7 238/112/81  

Strong red 0/65/75/21 201/70/50  

Grayish blue 3/1/0/18 203/207/210  

Light grayish blue 19/11/0/11 184/204/228  

 

Med hensyn til korrekt anvendelse af programlogoet og placeringen af henvisningen til EU-støtte udarbej-

des en manual. 

Prio. 3  
Arbejdsmarked, beskæftigel-
se og uddannelse 

Prio. 4  
Funktionelt  
samarbejde 

Prio. 1 In-
novation 

Prio. 2  
Bæredygtig 
udvikling 
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7. Kommunikationsforanstaltninger 

I programperioden skal der anvendes de kommunikationsforanstaltninger og kommunikationskanaler, som 

er bedst egnet til og målrettet implementeringen af PR-arbejdet. For at nå målgrupperne med en varieret 

kommunikation inddrages onlinemedier, trykte medier og større og mindre arrangementer i kommunikati-

ons- og PR-arbejdet. Alle kommunikationsforanstaltninger og kanaler skal i videst muligt omfang supplere 

hinanden og udvikles i overensstemmelse med Corporate design (se pkt. 6. Corporate design).  

 

De nedenfor nævnte foranstaltninger beskrives ud fra den nuværende videns- og udviklingsstatus og kan 

efter behov tilpasses i programperioden.  
 

7.1. Onlinemedier 

7.1.1. Hjemmeside (obligatorisk) 

Generelforordning, art. 115 (1.b) 

 

 
 

Hjemmesiden anses for at være den primære kommunikationsplatform og programmets digitale visitkort, 

da den omfatter alle informationer om programmet. Hjemmesiden sikrer, at informationer om finansie-

ringsmuligheder og støttede projekter er tilgængelige så nemt og gennemskueligt som muligt. Hjemmesi-

den skal være tidssvarende og brugervenlig og skal til enhver tid tage højde for følgende krav:    

 Indhold, som er tilpasset målgrupperne 

 Hensigtsmæssig menu med god struktur 

 Klar, enkel og velstruktureret navigation og menudesign  

 Tiltalende webdesign og layout 

 

Interreg Deutschland-Danmark vil være at finde på www.interreg5a.eu. Der blev bevidst valgt et eu-

domæne som startside, da det letter kommunikationen. På denne startside anmodes brugeren om at vælge 

mellem dansk og tysk. Efter valg af sprog omdirigeres brugeren til www.interreg5a.de eller 

www.interreg5a.dk.  

 

Programmets hjemmeside er offentlig tilgængelig. Derfor stilles der informationer til rådighed, som er rele-

vante for alle målgrupper. Dette omfatter generelle informationer om programmet, fremskridtene og de 

opnåede resultater. Derudover publiceres informationer om finansieringsmuligheder og ansøgningsfrister 

for projekter (Generelforordning, bilag XII, afsnit 3.1, punkt 2.a.), vejledninger til ansøgningen, gennemfø-

relsen af projektet og rapporteringen, tekstskabeloner for projektaktører mht. anvendelse af logoer, støt-

tehenvisninger osv. På hjemmesiden oplyses der desuden om de udvælgelseskriterier, som anvendes af 

Målgrupper: Projektpartnere, potentielle støttemodtagere, offentligheden, pressen, beslutningstagere 

http://www.interreg5a.eu/
http://www.interreg5a.de/
http://www.interreg5a.dk/
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programadministrationen og Interreg-udvalget til vurdering og udvælgelse af projekter (Generelforordning, 

bilag XII, afsnit 3.1, punkt 2.d.).  

 

Hjemmesiden opdateres løbende for at kommunikere programmets fremskridt og samtidig tage højde for 

ændrede krav i projekterne (Generelforordning, bilag XII, afsnit 2.1, punkt 2.f).  

Hjemmesiden udvikles i Responsive Webdesign. Det betyder, at hjemmesiden designmæssigt og teknisk 

reagerer på den pågældende anvendte terminal og for eksempel tilpasser sig egenskaberne i smartphones 

og tablets. Således garanteres det, at hjemmesiden er tilgængelig og læsbar på alle computere. 

7.1.2. Dokumenter og værktøjer  

 

 

På hjemmesiden stilles generelle og specifikke informationer samt diverse dokumenter, som er relevante 

for gennemførelsen af et Interreg-projekt, til rådighed. Der vil bl.a. være informationer om støttemulighe-

derne og prioriteterne samt informationer om programpartnerne, programregionen osv. Programdoku-

menter, forordninger, skemaer, informationsmateriale samt ansøgnings- og budgetskemaer og vejledninger 

er ligeledes tilgængelige her.  

For at understøtte projektpartnerne ved kommunikationsarbejdet stilles endvidere såkaldte tekstskabelo-

ner, herunder logoer og støttehenvisninger, til rådighed på hjemmesiden. Under menupunktet ”Dokumen-

ter” vil alle dokumenter, retningslinjer og tekstskabeloner, som er relevante for gennemførelsen af et pro-

jekt, kunne downloades fra programmets hjemmeside (Generelforordning, bilag XII, afsnit 3.2, punkt 2.). 

7.1.3. Onlinekalender 

 
 

Via programmets hjemmeside stilles en kalenderfunktion til rådighed, som anvendes af Interreg-

administrationen til at annoncere arrangementer og vigtige møder. Kalenderen kan også anvendes til at 

annoncere projektaktiviteter. Således kan program- og projektrelaterede samt relevante eksterne arran-

gementer kommunikeres til en bred målgruppe, og interesserede kan centralt få oplysninger om alle arran-

gementer og møder og deltage i dem. 

Kalenderen skal dække hele programregionen og tydeliggøre de mange grænseoverskridende aktiviteter. 

For at undgå spam og irrelevante oplysninger skal alle henvendelser med hensyn til optagelse i kalenderen 

ind over Interreg-sekretariatet.  

 

 

 

Målgrupper: Offentligheden, pressen, støttemodtagere, potentielle ansøgere, Interreg-udvalget 

 

 

Målgrupper: Potentielle støttemodtagere og projektpartnere inkl. netværkspartnere 
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7.1.4. Projektoversigt (obligatorisk) 

Fællesforordning, bilag XII, afsnit 2.1, punkt 2.d. 

 

 
 

 

Hjemmesiden vil omfatte en aktuel oversigt over de støttede projekter med oplysninger om projektpartne-

re, projektmål, resultater samt budgetbeløb. Dette skal bl.a. bidrage til at gøre Interreg-projekterne og EU’s 

økonomiske støtte mere gennemskuelig. Projektoversigten tydeliggør antallet og mangfoldigheden af Inter-

reg-projekterne. Følgende informationer stilles bl.a. og som minimum til rådighed.  

  

Oversigten skal betragtes som et eksempel. Den suppleres med kravet i henhold til bilag XII, punkt 1 i Gene-

relforordningen. 

 

Projektoversigten på hjemmesiden skal bestå af billeder som ”appetiser” for hvert projekt. Billedet kan 

eksempelvis vise projektets logo. Ved at klikke på et billede, kommer brugeren til projektets underside, 

hvor der er alle relevante informationer om projektet. Oversigten og de tilhørende undersider vedligehol-

des af Interreg-sekretariatet og fyldes med indhold, som leveres af projekterne selv. De projektrelaterede 

informationer på programmets hjemmeside kan på intet tidspunkt gøre det ud for et projekts egen hjem-

meside. Oversigten skal registrere resultaterne af Interreg-støtten, og indholdet bevares således også efter 

udløb af projektperioden og er fortsat til rådighed for interesserede.  

 

Målgrupper: Offentligheden, pressen, Interreg-udvalget, potentielle støttemodtagere, EU-Kommissionen  
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Listen med projekter (dvs. en liste med de støttede projekter) oprettes i et regnearksprogram og opdateres, 

bl.a. skal det være muligt at sortere dataene. Listen skal på tilsvarende måde offentliggøres (jf. Generelfor-

ordning, bilag XII, kapitel 115, punkt 1.e.). 

7.1.5. Partnerindeks 

 

 

Initiativet Partnerindeks skal være et hjælpemiddel for aktørerne med hensyn til aktiv partnersøgning. Via 

partnerindekset på hjemmesiden kan man enten målrettet søge efter mulige projektpartnere til et konkret 

projekt (”Projekt søger partner”), eller man kan som aktør give udtryk for sin generelle interesse i at delta-

ge i et Interreg-projekt (”Aktør tilbyder sig”).  

 

Partnerindekset blev etableret i begyndelsen af 2015, og aktører blev gjort opmærksom på det pr e-mail og 

via nyhedsbrevet. Eksistensen af partnerindekset er baseret på tilbagemeldingerne fra aktørerne og tilpas-

ses og opdateres i henhold til aktørernes tilbagemeldinger og krav.  

7.1.6. Hjælp ved handicap 

Generelforordning, bilag XII, afsnit 4.b. 
 

Hjemmesiden skal også være til rådighed i formater, der er tilgængelige for blinde og svagtseende. Blinde 

og svagtseende kan fx hjælpes ved, at der kan zoomes ind på teksten, eller ved en oplæsningsfunktion. 

Ligeledes vil programadministrationen hele tiden tilstræbe, at der ikke er barrierer for handicappede ved 

arrangementer.  

7.1.7. Sociale medier  

 
 

De sociale medier bliver stadig vigtigere i det generelle kommunikationsarbejde, da der på den måde kan 

nås flere og andre modtagere end eksempelvis via hjemmesiden. Interreg Deutschland-Danmark vil anven-

de tidssvarende kommunikationskanaler. Derfor er det meningen i øget grad at anvende de sociale medier 

for at styrke kommunikationen med målgrupperne. Programmet vil også på denne måde danne et netværk 

med partnere, aktører og interessenter, men ser også et potentiale i at delagtiggøre den brede offentlig-

hed, som kun vanskeligt kan nås gennem kommercielle kommunikationsforanstaltninger, i programmets 

daglige arbejde og projekternes opnåede resultater. Desuden gør de sociale medier det muligt at kommu-

nikere det rigt facetterede grænseoverskridende arbejde, herunder deltagelsen i forskellige arrangementer 

og projektrådgivningen, i hele programregionen.  

 

De sociale medier har evnen til at kunne formidle informationer og nyheder meget hurtigt og bredt. De er 

hurtige ”her og nu”-medier, som muliggør tovejskommunikation for programmet. De etablerer et forum, 

Målgrupper: Støttemodtagere og potentielle ansøgere  

Målgrupper: Den brede offentlighed, projektaktører og pressen  
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hvor projektaktørerne kan kommunikere med programadministrationen, men også direkte med hinanden, 

udveksle erfaringer og søge efter projektpartnere. Interreg Deutschland-Danmark vil udnytte synergieffek-

ter, som opstår, når andre projekter og interessenter liker, deler eller kommenterer siderne. Denne kom-

munikationsform kræver en målrettet indsats, men giver til gengæld mange muligheder og kan hurtigt føre 

til en stor kendskabsgrad. Der er en lang række sociale platforme at vælge imellem. Interreg Deutschland-

Danmark vil være aktiv på det sociale netværk Facebook og Business Network LinkedIn. 

 

Programadministrationens medarbejdere gør i deres daglige arbejde altid opmærksom på de sociale medi-

er, eksempelvis i deres e-mailsignatur.  

7.1.8. Nyhedsbrev  

 

 

Nyhedsbrevet anvendes til direkte kommunikation med målgrupperne og interesserede. Interreg Deut-

schland-Danmark vil altid være præsent, og nyhedsbrevet udsendes derfor en gang om måneden. Nyheds-

brevet skal tage forskellige emner op – fra generelle informationer om programmets fremskridt, arrange-

menter, rapporter om de godkendte projekter, interviews med relevante aktører osv. Indlæggenes aktuali-

tet og læsevenlighed er vigtige i hvert nummer. For målrettet at lede modtagerne af nyhedsbrevet til pro-

grammets hjemmeside opdeles nogle af indlæggene, og via et link til hjemmesiden kommer læseren til 

resten af indlægget. Alle numre af nyhedsbrevet er tilgængelige på programmets hjemmeside, hvor inte-

resserede også kan abonnere på det.  

 

Interreg Deutschland-Danmark har siden september 2014 udsendt et nyhedsbrev, der opfylder de nævnte 

krav. Der udsendes et dansk og et tysk nyhedsbrev. I maj 2015 modtog 633 personer nyhedsbrevet (status 

29.05.2015). Der kommer hele tiden nye tilmeldinger, og frem til udgangen af 2015 tilstræbes 1.000 mod-

tagere.  

 

Programadministrationens medarbejdere gør i deres daglige arbejde altid opmærksom på nyhedsbrevet, 

eksempelvis i deres e-mailsignatur.  

7.2. Trykte medier og merchandise  

Til markedsføring af Interreg Deutschland-Danmark skal der i overensstemmelse med Corporate design 

produceres en lang række informationsmaterialer og merchandise, som altid skal være informative og af 

god kvalitet. Materialerne anvendes på forskellig måde med henblik på at fortælle om programmet og støt-

temulighederne og skabe opmærksomhed.  

 

 

 

Målgrupper: Støttemodtagere, potentielle ansøgere, den brede offentlighed, pressen og Interreg-
udvalget 
 

 

Målgrupper: Potentielle støttemodtagere, den brede offentlighed, pressen, beslutningstagere og mul-
tiplikatorer 
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7.2.1. Informationsmaterialer 

Til daglig brug vil der være flyere med informationer om programmets støttemuligheder, poster, visitkort, 

PowerPoint-præsentationer og andre informationsdokumenter, som visuelt tager udgangspunkt i Corpora-

te design og anvendes næsten dagligt. Dette tjener til at præsentere programmet og indholdet af Interreg 

Deutschland-Danmark og gøre det lettere at tage kontakt til aktører.  

7.2.2. Messevæg og rollups 

Til gennemførelsen af egne arrangementer og deltagelsen i eksterne arrangementer samt præsentationer 

af programmet blev der produceret en transportabel messevæg og rollups. Messevæggen måler 293x225 

cm, der hører en transportkuffert til, som nemt kan omdannes til et bord og indbyder til spontane samtaler. 

Desuden blev der produceret fire rollups med stabilt aluminiumhylster. Både messevæg og rollups er visu-

elt spændende udformet, teksten er på to sprog.  

7.2.3. Merchandise 

Som led i arrangementer, som skal gennemføres (se pkt. 10), og deltagelsen i forskellige eksterne arrange-

menter skal der produceres specielt merchandise som eksempelvis kuglepenne, blokke og mapper. På hver 

merchandise placeres programmets logo, og hvor det er relevant, og der er plads til det, placeres flere ele-

menter og først og fremmest støttehenvisningen. Materialerne anvendes målrettet. 

7.2.4. Udendørs reklame og bilreklamer 

Interreg-sekretariatet ligger lige ved den dansk-tyske grænse i Kruså. For at gøre det synligt og nemt at fin-

de for alle blev sekretariatets bygning (september 2014) udstyret med udendørs reklame – to store skilte, 

som viser programmets logo, pryder bygningen. EU-flaget indgår i programmets logo, og dermed kan Inter-

reg-sekretariatet hurtigt identificeres som EU-program. Forvaltningsmyndigheden vil ligeledes placere EU-

logoet synligt og præsentere det ved sit domicil. (Generelforordning, bilag XII, afsnit 2.1, punkt 2c.)  

 

Derudover vil Interreg-sekretariatet komme rundt i programregionen, til projektrådgivningsmøder, pro-

grampræsentationer osv. For også undervejs at gøre opmærksom på Interreg Deutschland-Danmark bliver 

tjenestebilerne forsynet med reklamefolie med programlogo og internetadresse.  

7.3. Arrangementer  

For at fremme den tætte, personlige kontakt til projektaktører og kommunikationen til den brede offent-

lighed vil der i programperioden finde forskellige aktiviteter sted, der fremmer mødet på tværs af grænsen. 

Nedenstående oversigt viser en foreløbig tidsplan over de arrangementer, som skal gennemføres. Interreg-

udvalget modtager hvert år en opdateret oversigt med mere konkrete oplysninger om tidspunkt og sted.  
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Tabel 1. Generelforordning, bilag XII, afsnit 4.i. 

 

7.3.1. Større arrangementer (obligatorisk) 

Generelforordning, bilag XII, afsnit 2.1, punkt 2.a.) 

 

 

 

Det er et krav fra Europa-Kommissionen, at der i programmets startfase skal gennemføres et kickoffarran-

gement for at markere starten på den nye programperiode og informere om støttemulighederne i det nye 

program. Kickoffarrangementet kan også gennemføres, inden kommunikationsstrategien er godkendt. 

Kickoffarrangementet skal med hensyn til sted og tidspunkt planlægges således, at så mange aktører som 

muligt og fra alle dele af programregionen har mulighed for at deltage. Ud over generelle informationer om 

programmet skal der gøres opmærksom på de første ansøgningsrunder, og kravene for ansøgningerne skal 

kommunikeres. Desuden lægges der ved arrangementet stor vægt på netværksdannelse blandt aktørerne 

for at understøtte matchmaking, partnersøgning og udveksling hhv. præsentationer af projektideer.  

 

Interreg Deutschland-Danmark gennemførte den 02.12.2014, inden kommunikationsstrategien var god-

kendt, et kickoffarrangement i Lübeck. Ca. 300 aktører fra hele programregionen tog imod invitationen og 

kom til Lübeck. Der var tale om et heldagsarrangement, som tog højde for de ovennævnte faktorer. 

I anden halvdel af programperioden skal der gennemføres yderligere et til to arrangementer med det for-

mål at præsentere resultater og generere nye projektideer i de prioriteter, som på det tidspunkt endnu ikke 

er stærkt efterspurgt. Dette arrangement kan enten gennemføres med henblik på en midtvejsstatus eller 

som afslutningsarrangement ved udgangen af programperioden. Der regnes med i alt 250 deltagere.  

7.3.2. Årlige informationsarrangementer (obligatorisk) 

 Generelforordning, bilag XII, afsnit 2.1, punkt 2.b. 

 

 
 

De årlige informationsarrangementer finder skiftevis sted i de enkelte delregioner og skal bl.a. anvendes til 

at formidle nyttige informationer og generelt øge fokus på programmet. Indholdet af arrangementerne 

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Kickoffkonference x          

Workshop  x x x x x x    

Informationsarrangement  x x x x x     

EC-Day, 21. september  x x x x x x x x  

Afslutningskonference         x  

Målgrupper: Projektaktører, netværkspartnere, interesserede og multiplikatorer fra hele programregi-
onen 

 

Målgrupper: Potentielle ansøgere samt projektaktører 
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tilrettelægges alt efter målgruppens behov med relevante emner for gennemførelsen af projektet. Arran-

gementer varer ca. 3 timer og kan indeholde både indholdsmæssige informationer fra programadministra-

tionen og eksterne impulser til det grænseoverskridende samarbejde fra andre regioner eller fra andre 

aktører. En vigtig del af disse informationsarrangementer er også netværksdannelsen blandt deltagerne. 

Der regnes med 50-100 deltagere pr. arrangement. De årlige informationsarrangementer kan kombineres 

med fælles EU-initiativer, som eksempelvis European Cooperation Day (EC-Day), der som regel finder sted i 

sidste uge af september. 

7.3.3. Workshops 

 

 

Ud over de årlige informationsarrangementer arrangeres der regelmæssigt og efter behov (tematiske) 

workshops for projektaktørerne, bl.a. for at tilbyde et forum til informations- og erfaringsudveksling. I mod-

sætning til de årlige arrangementer, som med hensyn til valg af emner og deltagere er bredere udformet, 

skal workshopperne præsentere målrettede informationer og egnede værktøjer til gennemførelse af pro-

jekter, PR-arbejde, rapportering osv. for projektaktørerne. De forskellige workshops benyttes ud over til 

formidling af et bestemt indhold også til at fremme erfaringsudvekslingen og netværksdannelsen mellem 

projekterne og er således en platform hertil.  

 

Derudover skal workshoppene også anvendes til idéudvikling og til generering af projekter, fx i forbindelse 

med emnerelaterede calls. De emnerelaterede calls kan anvendes til at gennemføre målrettede, emnerela-

terede ansøgningsrunder for på den måde bedre at kunne styre de forskellige behov i løbet af programpe-

rioden. Disse workshops skal ligeledes afholdes skiftevis i alle dele af regionen. Også workshoppene kan 

kombineres med fælles EU-initiativer, som eksempelvis European Cooperation Day (EC-Day), der finder 

sted i sidste uge af september. 

7.3.4. Deltagelse i relevante eksterne arrangementer 

 
 

I hele projektperioden skal der være et tæt samarbejde med relevante aktører, og muligheden skal benyt-

tes til at præsentere Interreg-programmet ved eksterne arrangementer. Dette kan eksempelvis ske i form 

af indlæg, markedsføring (stand med materialer), matchmaking events osv. Et andet mål er at præsentere 

programmet uden for den almindelige målgruppe, at generere projekter, at fremme partnersøgningen 

samt formidle resultater. Desuden står Interreg-programmet også gerne til rådighed for et samarbejde med 

hensyn til andre aktørers og projekters arrangementer. Især den allerede nævnte EC-Day, hvor man i hele 

Europa i en uge i september fejrer det grænseoverskridende samarbejde, er en anledning til sammen med 

projekterne og andre Interreg-programmer at stable noget på benene.  

Målgrupper: Projektaktører (og potentielle ansøgere) 

 

Målgrupper: Potentielle ansøgere samt projektaktører, multiplikatorer og offentligheden  
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7.3.5. Foranstaltninger med hensyn til projektrådgivning 

 
 

For at en løs idé kan udvikle sig til et konkret Interreg-projekt vil programadministrationen iværksætte for-

skellige foranstaltninger. Potentielle projektaktører skal have en professionel indledende projektrådgivning, 

og projektpartnere skal i alle faser i gennemførelsen af projektet have mulighed for at henvende sig til pro-

gramadministrationen og kunne trække på deres bistand.  

 

Interreg-sekretariatet i Kruså er ansvarlig for projektrådgivning og -generering. Medarbejderne har forskel-

lige kvalifikationer og fagområder, således at de fire tematiske prioriteter i programmet er bredt dækket 

ind. Desuden behersker alle medarbejdere både dansk og tysk. I en rådgivningssamtale bliver projektaktø-

rerne indført i, hvad det betyder at gennemføre et Interreg-projekt, og sammen med en medarbejder fin-

der man frem til, hvorvidt projektideen passer til indholdet af og de tilstræbte mål i programmet, og i hvil-

ken retning projektet kan gå. Rådgivningsmøder kan finde sted i hele programregionen, også hos projektak-

tøren selv. Interreg-sekretariatet er også til rådighed pr. telefon, e-mail eller videokonference og gennem-

fører projektrådgivning. Desuden kan der, såfremt det ønskes, aftales faste rådgivningsmøder hos pro-

grampartnerne. Interreg-sekretariatets lokaler står også til rådighed for projektaktører, der mødes til pro-

jektmøder og idéudvikling. På den måde fremmes det grænseoverskridende sammenhold, og det bliver 

lettere at lære hinanden at kende. For at bringe aktører fra bestemte områder sammen til fælles projekter, 

til erfaringsudveksling og til at lære hinanden at kende, skal der eksempelvis bl.a. organiseres studieture på 

begge sider af grænsen. 

Der rådgives også altid i forbindelse med ansøgningsprocessen. Aktørerne anmodes om at videresende 

deres første projektudkast til deres sagsbehandler i sekretariatet for løbende at få feedback på deres arbej-

de. På den måde kan det sikres, at en projektidé passer til samarbejdsprogrammet og har en chance for at 

modtage Interreg-støtte. Programadministrationen stiller nogle ressourcer til rådighed, det gælder også for 

den senere gennemførelse af projektet, hvor projekterne modtager bistand i alle faser. 

Målgrupper: Støttemodtagere og potentielle projektaktører 
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8. Samarbejde med pressen  

 
 

Samarbejdet med pressen skal være intenst for at gøre Interreg-programmet synligt i og uden for program-

regionen. Her er det vigtigt at holde løbende kontakt til pressen, især til enkelte journalister. Særligt i for-

bindelse med gennemførelsen af egne foranstaltninger og projektgodkendelser gennem Interreg-udvalget 

kontaktes pressen. De godkendte projekter mobiliseres ligeledes med hensyn til indlæg i medierne. Der 

ligger altid en særlig udfordring i at tage højde for de kulturelle og regionale forskelle i samarbejdet med 

medierne.  

 

Der tilstræbes en mediedækning, der er så udførlig som muligt. Til dette formål udarbejdes en omfattende 

pressemappe med hjælp fra programpartnerne. 

Målgrupper: Pressen og den brede offentlighed 
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9. Understøttelse af projekternes PR-arbejde (obligatorisk) 

Generelforordning, bilag XII, afsnit 4.c. 

 

 

Alle projekter, der godkendes i programmet Interreg Deutschland-Danmark, er forpligtet til i den af EU fi-

nansierede projektperiode at gennemføre passende PR-arbejde. Ved hjælp af PR-arbejde skal der informe-

res om anvendelse af de støttemidler, der står til rådighed i programmet. Derfor foreligger der en klar for-

ventning til alle Interreg-projekter, om at deres arbejde og samtlige resultater formidles gennem strategisk 

kommunikationsarbejde til interessenter, offentligheden og beslutningstagere. Allerede ved ansøgningen 

skal projektaktører beskrive relevante kommunikationsaktiviteter og oplyse disse i ansøgningsskemaet. 

Interreg-sekretariatet informerer projektaktørerne om forskrifterne med hensyn til PR-arbejdet, som de 

skal overholde ved gennemførelsen af projektet, og yder rådgivningsbistand.  

 

Interreg Deutschland-Danmark tilstræber som led i PR-arbejdet et tæt samarbejde med de enkelte projek-

ter bl.a. for at kommunikere programmets resultater og effekter bredt. For at kunne understøtte projektak-

tørerne formuleres retningslinjer letforståeligt og tekstskabeloner, herunder programlogoet, støttehenvis-

ning og piktogrammer stilles til rådighed på hjemmesiden. Det tilstræbes at stille forskellige hjælpemidler 

til rådighed for projektaktørerne i løbet af programperioden, som skal være nyttige for projektaktørerne 

med henblik på at udføre et godt PR-arbejde. Retningslinjer for kommunikationsarbejdet i projekterne be-

skrives forståeligt i programhåndbogen og i specielle vejledninger. Desuden afholdes der workshops (se 

pkt. 9.3) om kommunikationsarbejdet. Ikke mindst den personlige rådgivning er også et vigtigt aspekt med 

hensyn til at få aktørerne godt på vej. Vi vil bistå alle projektaktører for at opnå et PR-arbejde i projekterne, 

der er så godt som muligt.   

10. Tidsplan 

Til implementeringen af de planlagte foranstaltninger betragtes et tidsmæssigt fleksibelt skøn som rimeligt. 

Alt efter målgruppernes aktuelle behov eller krav kan enkelte foranstaltninger fremskyndes, udskydes, gen-

tages eller også afkortes. Hvert år gennemføres der informationsarrangementer og workshops. Hjemmesi-

den (en relancering af hjemmesiden finder sted ultimo 2015), de sociale medier og nyhedsbrevet er per-

manente foranstaltninger. De trykte medier produceres efter behov.  

11. Ansvar 

Det overordnede ansvar for PR-arbejdet i programmet Interreg Deutschland-Danmark ligger i henhold til 

art. 105 og 106 i Generelforordning hos forvaltningsmyndigheden. Forvaltningsmyndigheden har delegeret 

implementeringen af kommunikationsopgaven til Interreg-sekretariatet for at udnytte størst mulige syner-

gieffekter med det daglige projektrelaterede arbejde. Derfor er det Interreg-sekretariatet, der gennemfører 

planlægningen og realiseringen af kommunikationsforanstaltningerne og implementeringen af den forelig-

Målgruppe: Projektaktører    
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gende kommunikationsstrategi.  For at kunne løse disse opgaver etableres en fuldtidsstilling til gennemfø-

relse af PR-arbejdet.  

12. Indikativt budget 

Generelforordning, bilag XII, afsnit 4.d. og 4.e.  
 

I kommunikationsbudgettet er der i støtteperioden 2014-2020 i alt 195.811 euro til rådighed. Kommunika-

tionsbudgettet er sammensat af udgifterne til de beskrevne foranstaltninger. Ved budgetplanlægningen 

blev der taget højde for, at arrangementerne om muligt skal gennemføres i alle delregioner i programregi-

onen, og der blev kalkuleret med et stort antal deltagere. Efter behov tilpasses inddelingen af det indikative 

budget: 

 

13. Evaluering  

Generelforordning, bilag XII, afsnit 4.g. 
 

Ved hjælp af de beskrevne kommunikationsforanstaltninger skal som minimum nedenstående mål opfyl-

des, som fremgår af samarbejdsprogrammets indikatorsystem. De nævnte målværdier er de i programmet 

udarbejdede indikatorer. 

Indikator 

 

Enhed Målværdi Datakilde 

Antal rådgivnings- og informationsarrange-

menter (også bilateral) 

Arrangementer 500 Program 

Antal deltagere i rådgivnings- og informati-

onsarrangementer 

Deltagere 2.500 Program 
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Overvågningsudvalget (Interreg-udvalget) informeres hvert år om fremskridtene med hensyn til implemen-

tering af kommunikationsstrategien og om resultaterne af analyserne samt de planlagte informations- og 

kommunikationsforanstaltninger, som skal gennemføres i det efterfølgende år. Interreg-udvalget har så 

mulighed for at tage stilling. (Generelforordning, artikel 116, (3))  

 

I 2018 gennemføres en midtvejsevaluering af programmet Interreg Deutschland-Danmark. I den forbindel-

se forudses en evaluering af PR-arbejdet. Som led i denne evaluering skal besøgstallene på hjemmesiden, 

modtagerne af nyhedsbrevet, de sociale medier og antallet af rådgivningssamtaler samt programpræsenta-

tioner indgå. Dette skal give et samlet billede af PR-arbejdet.  

 

Evalueringens resultater bliver herefter forelagt Interreg-udvalget, og eventuelle tilpasninger drøftes med 

udvalget. Interreg-administrationen sikrer, at resultaterne af evalueringer publiceres (forpligtelse iht. Gene-

relforordning, art. 54 (4)). 

Antal bidrag til PR-arbejdet  Bidrag 150 Medieovervågning 


