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Udvælgelseskriterier – sådan vurderes Interreg-projekter 

 

Interreg-udvalget har ved mødet i marts fastsat udvælgelseskriterier og på basis heraf udarbejdet 

et vurderingssystem, som er grundlag for vurderingen og udvælgelsen af projekter. Når projekt-

ansøgningerne bliver modtaget i Interreg-sekretariatet bliver de behandlet ved hjælp af udvælgel-

seskriterierne og efterfølgende forlagt i Interreg-udvalget til beslutning. 

 

Kriterierne udgør et transparent system til udvælgelse af projekter. På vores hjemmeside stilles 

udvælgelseskriterierne til rådighed for ansøgerne, der på den måde har mulighed for at tage 

højde for kriterierne, når de udarbejder deres ansøgning.  

 

Udvælgelse af kriterierne  

Interreg-administrationen har taget udgangspunkt i ansøgningsskemaet og ud fra det lavet den 

første udgave af udvælgelseskriterierne. En uafhængig konsulentvirksomhed har kontrolleret og 

videreudviklet disse kriterier og efterfølgende suppleret dem med et pointsystem. Projekter kan 

score points på en skala fra 0 til 4, der svarer til beskrivelser fra ”ikke opfyldt” til ”fuldt ud opfyldt”. 

 

På udvalgsmødet d. 25. marts 2015 blev udvælgelseskriterierne og fremgangsmåden for vurde-

ringen af projekter godkendt af Interreg-udvalget. Du kan se udvælgelseskriterierne  her.

 

 Følg os på 

 Facebook og LinkedIn 

Mød projektkonsulent  
Charlotte Steffen  

Charlotte er ansvarlig for prio-
riteterne 1, 2a og 3b.  

Læs mere. 

Mød vores praktikant  
Nita Schaub – her. 

Vi søger en efterfølger for Nita. 

Til praktikopslaget. 

Nyt handout til hjælp for projektansøgere 

 

Når du søger om et Interreg-projekt støder du på mange fagudtryk: Effektkæde, specifikt mål, 

resultatindikator, outputindikator for bare at nævne nogle få.  

Og hvad i alverden er interventionslogik!?  

 

De mange fagudtryk kan være lidt af en jungle at navigere rundt i. Men nu er der hjælp at hente. 

På vores hjemmeside ligger der et handout, som forklarer, hvad der ligger bag de mange fagud-

tryk. Desuden kan du lære, hvilke ting du skal være opmærksom på, når din projektide skal om-

sættes til en ansøgning. Du finder handoutet  her (handout effektkæde).

 

Brug for mere hjælp? Ikke noget problem, du er velkommen til at ringe til en af vores projekt-

rådgivere, som gerne bistår med råd og dåd.  

 

Interact-seminar – vidensdeling uden grænser 

 

„Project Generation & Development“ var titlen på et seminar i Madrid den 15. april – som vi deltog 

i. I alt deltog 17 personer fra forskellige Interreg-programmer i seminaret. Dagens program bød på 

adskillige emner, herunder generering af strategiske projekter samt en drøftelse af sammenhæn-

gen af programmets og projekternes effektkæder.  

 

Vi er stolte over at kunne fortælle, at blandt de programmer, der deltog i seminaret, er Interreg 

Deutschland-Danmark, et af de få programmer, der allerede er godkendt. Sammenlignet med 

andre programmer, er vi nået langt med implementeringen af programmet Interreg Deutschland-

Danmark og genereringen af relevante projekter.  Læs mere.

 

http://www.interreg5a.dk/wm465519
https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6940334&trk=my_groups-tile-grp
http://www.interreg5a.dk/wm465537
http://www.interreg5a.dk/wm465538
http://www.interreg5a.dk/wm461396
http://www.interreg5a.dk/wm447498
http://www.interreg5a.dk/wm465530
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Ansøgningsfrist – 5 gode råd! 

 

Selvom foråret kun lige er begyndt og der umiddelbart er lang tid til næste ansøgningsfrist, er 

det ikke spor for tidligt at forberede sig på den allerede nu. Fristen er den 15. september 2015 

og med mange projektideer i pipelinen forventer vi at modtage et stort antal ansøgninger.  

 

Erfaringen viser, at det tager lang tid at forberede en god Interreg-ansøgning, og at det lønner 

sig at gøre et godt forarbejde. Fra administrationens side vil vi gerne give følgende 5 gode råd 

med på vejen: 

 

 

 
1. Præsenter Interreg-sekretariatet for din projektide på et tidligt tidspunkt, så vi er sikre på, at projektets aktiviteter og programmets mål 

stemmer overens og kan gøre opmærksom på, hvad der er fokus på i programmet Interreg Deutschland-Danmark. 

2. Læs programmets udvælgelseskriterier grundigt igennem, så du ved, hvad ansøgningen bliver vurderet på grundlag af. Antallet af 

partnere, deres geografiske placering og faglighed samt måden at involvere dem på, er vigtige elementer i vurderingen, så vær meget 

opmærksom på det. 

3. Skriv en kort og præcis ansøgning, hvor du kommer ind på det, der bliver bedt om – hverken mere eller mindre. Tænk ydermere på 

læsevenligheden og på, at dem der skal bedømme din ansøgning ofte ikke har din faglige indsigt, men alligevel skal forstå, hvad  

projektet vil opnå.  

4. Beregn god tid, så du kan benytte dig af muligheden for at indsende en kladdeversion af ansøgningen til uformel kommentering ved 

sekretariatet. Kladdeversionen skal indsendes i god tid, senest 4-5 uger inden ansøgningsfristen, så du kan nå at indarbejde  

anbefalinger fra sekretariatet – husk, at vi også får andre udkast end dit. 

5. Når du har indsendt den endelige version af ansøgningen, skal du afvente sekretariatets eventuelle spørgsmål. Besvar spørgsmålene 

så godt som muligt. Kun fuldt belyste ansøgninger finder vej til Interreg-udvalget, der er det forum, som træffer beslutning om den  

enkelte ansøgning. 

Vi håber, du finder de 5 råd nyttige. Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os – eller komme forbi på en 

kop kaffe. Vi hjælper gerne, hvor vi kan.  

 

Europauge 2015  
 

Hvert forår fejres Europaugen i hele Europa. Årets Europauge afholdes fra den 2. til 10. maj. Europaugen danner rammen for 

Europadagen, som falder på den 9. maj. 

Hvorfor egentlig? Den 9. maj 1950 fremlagde den franske udenrigsminister, Robert Schuman, sin idé om en ny form for poli-

tisk samarbejde i Europa, som ville gøre det utænkeligt, at Europas lande igen skulle gå i krig mod hinanden. Dette forslag, 

der blev kendt som ”Schumanerklæring", gælder som milepælen for nutidens Europæiske Union.   

Som led i Europaugen og Interregs 25-årige fødselsdag afholdes i hele Europa mange events og aktiviteter, som vi naturlig-

vis vil følge og understøtter.  Læs mere.

Interview med Christian Wedell-Neergaard og Bernd Möller  
 

Christian Wedell-Neergaard, den danske formand for Interreg-udvalget og regionsrådsmedlem i Region Sjælland, og Bernd Möller, den 

tyske næstformand og senator i Hansestad Lübeck, fortæller om deres forventninger til Interreg Deutschland-Danmark.   
 

Hvilke forventninger har du til de 

kommende Interreg-projekter? 

”Jeg har især et ønske om, at projektaktø-

rerne orienterer sig endnu mere efter bru-

gernes behov. I mine øjne kan ”networking” 

alene ikke være et støtteformål, men skal 

fremme projekternes anvendelighed i prak-

sis. Projekterne skal skabe en reel, vedva-

rende merværdi i regionerne, deres resulta-

ter skal være målbare og effekterne skal 

være brugbare.” Læs hele interviewet med 

Bernd Möller. 

Hvilke forventninger har du til de 

kommende Interreg-projekter?  

”Jeg må tilstå at mine forventninger er høje. 

Med den nye store geografi, de øgede midler, 

virksomhedernes deltagelse og ikke mindst de 

nye samarbejdspotentialer der opstår med ét 

stort dansk-tysk program, ser jeg frem til store 

strategiske og effektfulde projekter, der formår 

at levere reelle resultater.” 

Læs hele interviewet med Christian Wedell-

Neergaard. 

file:///C:/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/schuman-declaration/index_da.htm
http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/europe-day/index_da.htm
http://www.interreg5a.dk/wm465534
http://www.interreg5a.dk/wm465534
http://www.interreg5a.dk/wm465533
http://www.interreg5a.dk/wm465533

