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Vejledning  
 
Ansøgningsskema til programmet Interreg Deutschland-Danmark 
 
Vigtige generelle oplysninger 
Bemærk venligst, at nærværende dokument er en vejledning i, hvorledes ansøgningsskemaet skal udfyldes. 
Vejledningen skal derfor læses i forbindelse med udfyldelsen af skemaet. Bemærk, at der kun er angivet en vejledning til 
de punkter i skemaet, hvor programadministrationen forventer, at en sådan er nødvendig.   
 
Ændringerne i forhold til det foreløbige ansøgningsskema er indarbejdet i denne vejledning. Endvidere stiller vi et 
ansøgningsskema med kommentarer til rådighed, hvor det er muligt at se ændringerne. 
 
Det var nødvendigt at foretage ændringerne, da det første modul af det elektroniske dataudvekslingssystem ELMOS 
snart tages i brug. Vi har også sideløbende tilpasset ansøgningsskemaet. I denne proces har vi indarbejdet aktørernes 
erfaringer fra de hidtidige ansøgningsrunder. Det var vores mål at gøre ansøgningsskemaet mere overskueligt, undgå 
dobbeltarbejde, fjerne begrebsmæssige uklarheder samt forbedre skemaets logiske sammenhæng. Desuden er der lagt 
stor vægt på at gøre det brugervenligt også som forberedelse til ELMOS, som meget snart erstatter den hidtidige 
ansøgningsprocedure. 
I denne ansøgningsrunde er det for sidste gang muligt at indsende jeres ansøgning i papirform. Fra og med den følgende 
ansøgningsrunde er anvendelsen af ELMOS obligatorisk. Hele projektprocessen samles så i ELMOS. Det betyder for jer 
som projektansøgere, at I ud over jeres ansøgning også kan indlæse og administrere jeres rapporter, 
udbetalingsanmodninger og yderligere projektdata i systemet. Derfor vil Interreg-administrationen også overføre de 
allerede indsendte ansøgninger til ELMOS, så snart de relevante moduler er taget i brug. 
 
Denne opdaterede vejledning er lavet til hjælp ved udfyldning af ansøgningsskemaet. Alle væsentlige ændringer i 
ansøgningsskemaet er her beskrevet. Ved revideringen er mange af skemaets tekstfelter blevet flyttet for at gøre 
indholdet mere stringent og overskueligt. Vi har forsøgt at minimere antallet af ændringer, og derfor kan ansøgninger, 
der allerede er skrevet i det gamle skema, relativ let overføres til det nye skema.  
 
 
Bestemmelser med hensyn til indtastning af informationer 
Antallet af tegn er begrænset i alle tekstfelter. Antallet er angivet i det respektive afsnit i ansøgningsskemaet. De 
nævnte oplysninger om antal tegn til de enkelte punkter gælder uden mellemrum og er orienteret efter den danske 
sprogversion. Begrænsningen af tegn er ved nogle spørgsmål ændret i forhold til det foreløbige ansøgningsskema, og 
der kan i disse tilfælde anvendes flere tegn end før. 
Datoer og perioder oplyses i formatet dd.mm.åååå.  
 
 
Sprog 
Skemaet skal udfyldes tosproget. Hvert tekstfelt skal altså indeholde en enslydende dansk og tysk tekstversion. Vær 
opmærksom på, at oversættelsen, for så vidt det er sprogligt muligt, skal være ordret og ikke kun meningsdækkende. 
Resumeet skal ud over den danske og tyske version også formuleres på engelsk. 
 
 

ad punkt 1. Generelle oplysninger 
 
Programprioritet 
Vælg en prioritet blandt følgende fire muligheder:  

 
Prioritet 1 – Innovation 
Prioritet 2 – Bæredygtig udvikling 
Prioritet 3 – Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse  
Prioritet 4 – Funktionelt samarbejde 
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Programmets specifikke mål 
På vores hjemmeside kan man downloade pdf-dokumentet ”Oversigt over prioriteterne”. På side 2 i dokumentet, 
fremgår titlen på de specifikke mål for hver prioritet.  
Prioritet 1 omfatter kun ét specifikt mål. I prioriteterne 2, 3 und 4 kan man i hvert tilfælde vælge mellem to specifikke 
mål. Oplys det relevante specifikke mål, som jeres projekt vil opnå og yde et bidrag til på programniveau. Der kan kun 
vælges ét specifikt mål for hvert projekt. 
Vær ved udvælgelsen af det specifikke mål opmærksom på, at der skal være en klar relation til jeres overordnede 
projektmål (punkt 5 b og d). 
 
Netværkspartneres navne 
Oplys her de i projektet deltagende netværkspartnere. 
 
Samlede støtteberettigede udgifter 
Anfør her venligst projektets samlede støtteberettigede udgifter. 
 
Interreg-tilskud 
Anfør her venligst det ansøgte Interreg-tilskud.  

 
Projektstart/Projektafslutning 
Oplys den dato for projektstart (dd.mm.åååå) hvor projektet i tilfælde af en eventuel bevilling forventes at starte, samt 
den dato (dd.mm.åååå) hvor jeres projekt forventes at slutte. 
Vær opmærksom på, at disse data også skal anvendes i budgetkalkulationen og at der skal være overensstemmelse 
herimellem.  
 
 

ad Punkt 2. Projektresumé/kort beskrivelse 

Projektresumeet anvendes af Interreg-sekretariatet til ved forskellige lejligheder at informere om projektet. Derfor er 
det vigtigt, at denne tekst er kort, klar og overordnet indeholder alle nødvendige informationer. Ud over den danske og 
tyske version kræves der også en enslydende engelsk version af projektresumeet. 

Under punkt 4, 6 og 7 er der mulighed for en uddybende fremstilling af projektet. 

 

 

ad Punkt 3.1. Oplysninger om den enkelte projektpartner 

 

a) ad Ansvar 
For hvert projekt skal der udpeges en leadpartner. Alle andre partnere, som har deres eget budget inden for projektet, 
anses for at være ’projektpartnere’. Principielt foregår kommunikationen om alle forhold med hensyn til projektet 
mellem Interreg-sekretariatet og leadpartneren. Dér rettes som regel henvendelse til den ansvarlige for koordination 
inden for projektet vedrørende alle spørgsmål.  

Derudover skal alle projektpartnere for deres organisation oplyse den/de tegningsberettigede repræsentanter, 
koordinatoren og den økonomiansvarlige, således at de respektive ansvarsområder er klare. Selvfølgelig kan disse 
oplysninger senere tilpasses, når f.eks. projektansøgningen er bevilget og projektet starter.  

 

b) ad Momsrefusion 

Oplys venligst om jeres organisation inden for projektets rammer har ret til at trække momsen fra eller ej. Den moms, 
som de danske kommuner og regioner kan få refunderet inden for rammerne af en kommunal udligningsordning, skal 
betragtes som refusionsberettiget moms. Momsen er ikke støtteberettiget og skal derfor ikke medtages i 
budgetkalkulationen. Det tilsvarende gælder for momsen for tyske projektpartnere, som er momsregistreret.  
 
 
c) Hvilke faglige kompetencer, erfaringer og beføjelser i jeres organisation er relevante for projektet?  
Angiv her desuden hvilke beføjelser hhv. ansvarsområder i jeres organisation, der er relevante for projektet. 
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f) Angiv om der i medfinansieringen skal indgå ekstern finansiering (f.eks. fra kommuner, regioner, stat)  
Her skal angives, hvorvidt og i så fald hvilken type af ekstern finansiering der indbringes som medfinansiering. Det kan 
f.eks. være eksterne offentlige eller private midler. 

 
 

ad Punkt 3.2. Netværkspartnere uden finansielt ansvar  

 

Generelt 

Ved indsendelsen af ansøgningen skal der fra hver netværkspartner (dvs. en partner, som ikke har deres eget budget 
inden for projekter) foreligge en skriftlig bekræftelse i form af et underskrevet letter of intent om, at de deltager i 
projektet, som er relateret til oplysningerne i ansøgningsskemaet. 

 

d) Samarbejde med projektpartner 

Såfremt netværkspartnerens deltagelse gavner alle projektpartnere i samme grad og der ikke er tale om samarbejde 
med en speciel projektpartner inden for projektet, skal der ikke gives oplysninger til dette punkt. 

 

ad Punkt 4. Projektets baggrund og relevans   

 

c) Hvilken eksisterende viden bygger projektet på? Angiv her hvilke synergier med tidligere eller løbende EU-projekter 
og andre projekter eller initiativer projektet vil udnytte. 

Flere aspekter skal belyses: Har der været eller er der allerede f.eks. projekter med lignende struktur, måske et Interreg 
IVA-projekt? Hvilken yderligere viden bygger projektet på? Endvidere skal sammenhængen med allerede løbende 
projekter beskrives. 

 

e) Samarbejdskriterier 

Samarbejdskriterierne skal beskrive, hvordan partnernes udvikling af og samarbejde inden for projektet er designet. 
Beskriv kort, hvordan disse punkter konkret forventes gennemført i jeres projekt. 

 

Fælles udvikling: Udkast til og planlægning af projektet skal gennemføres af partnerne i fællesskab. Ansøgningen skal i 
den forbindelse inddrage ideer, prioriteter og aktiviteter fra alle partnere på begge sider af grænsen. Udviklingen af 
projektet koordineres af leadpartneren. 

 

Fælles gennemførelse: Projektaktiviteterne på begge sider af grænsen skal foregå i fællesskab og som en koordineret 
indsats. Ved et fuldstændigt samarbejde forstås, at parterne rent faktisk arbejder sammen og afstemmer aktiviteterne, 
så disse ikke kun foregår som parallelle aktiviteter hos de enkelte partnere. Ansvaret for koordineringen påhviler 
leadpartneren. 

 

Fælles personale: Anvendelsen af personale skal svare til opgavefordelingen i projektet. Overordnet set skal der være en 
hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem alle partnere, således at personalefunktionerne inden for projektet ikke skal 
besættes dobbelt på de begge sider af grænsen. 

 

Fælles finansiering: Finansieringen af projektet skal være afbalanceret, og alle partnere skal bidrage inden for rammerne 
af deres opgaver og muligheder. For hvert projekt udarbejdes et gældende samlet budget. Dette samlede budget er 
opdelt i delbudgetter til de enkelte partnere. Hver partner er ansvarlig for sit eget budget, mens administrationen af det 
samlede budget påhviler leadpartneren. Leadpartneren opretter en konto for projektet og modtager alle 
støtteudbetalinger og finansielle meddelelser, som så videregives til partnerne. 

 

f) EU’s Østersøstrategi 
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Informationer om EU’s Østersøstrategi finder I her. Her kan I også downloade handlingsplanen for Østersøstrategien (på 
engelsk). Aktionsplanen beskriver de forskellige prioritetsområder, som Østersøstrategien sigter mod. Mange af disse 
prioritetsområder overlapper i høj grad indholdet i dette program, således at det forventes, at mange dansk-tyske 
Interreg-projekter vil kunne yde et bidrag. 

 
g) Yderligere omfattende strategier 

Bidrager projektet til andre mere omfattende strategier? Relater her først og fremmest til overordnede strategier 
(nationalt eller EU) eller til helt nye strategiske rammer, i det de relevante regionale strategier, som var gældende indtil 
2013, allerede er blevet indarbejdet i programstrategien.  Bidrag til bestemte instrumenter i Europa 2020-Strategien kan 
her fremhæves.   

 

Eksempler: EU´s strategier for miljø og bæredygtighed, strategier for klimaændringer, strategier for arbejdsmarked og 
beskæftigelse  

 

 

ad Punkt 5. Projektmål og resultater (projektets virkningskæde)  

 
Yderligere information om et projekts effektkæde findes på: 
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/13-05-2015_version-2_Resultatorientering-og-
målbare-effekter.pdf 

 
a) Programmets specifikke mål 

Programmets specifikke mål er direkte afledt af de fire mulige prioriteter i programmet og er nedfældet i 
samarbejdsprogrammet Interreg Deutschland-Danmark. Samarbejdsprogrammet kan læses på programmets 
hjemmeside.  

Programmets specifikke mål har I allerede valgt under punkt 1, og vi går ud fra, at jeres projekt yder et bidrag til 
opfyldelse af dette specifikke programmål. Oplys her det valgte specifikke mål for programmet én gang til. 

 
b) Overordnede projektmål og afledte delmål 
Definer et overordnet mål for jeres projekt og maksimalt tre heraf afledte delmål, der skal opnås ved gennemførelsen af 
aktiviteterne. Disse projektmål skal oplyses og kort forklares her: Vær ved beskrivelsen opmærksom på, at projektets 
indholdsmæssige fokus fremgår klart af teksten. Ud over at dette er afgørende for indplaceringen af projektet under det 
specifikke programmål og dermed programprioriteten, hører det indholdsmæssige fokus  til de kriterier, som er 
afgørende for, at et projekt indplaceres som turisme- eller kulturprojekt og således kan opnå en støtteprocent på 75 % 
(jf. Håndbogen, kap. 4.2.1.3).  

 
c) Forventede projektresultater 
Forklar desuden, ved hjælp af jeres projektresultater, hvilke definerede projektmål, der skal opnås. Sammenhængen 
mellem de forventede projektresultater og projektmål skal være plausibel. De forventede projektresultater skal 
relateres til gennemførelsen af aktiviteterne i arbejdspakkerne (se punkt 9) og skal måles ved hjælp af en 
outputindikator (se nedenfor). 

 
Eksempel: Hvis I i et projekt i prioritet 3A sætter jer som mål sammen med danske og tyske jobcentre/ 
arbejdsformidlinger at lette den grænseoverskridende jobsøgning for plejepersonale, vil et plausibelt projektresultat 
være etableringen af en specifik dansk-tysk onlinejobbørs for plejepersonale. I en af projektets arbejdspakker beskrives, 
hvordan dette projektresultat skal opnås via flere aktivitetstrin, herunder hvordan udbuddet af programmeringsarbejdet, 
udarbejdelsen af softwaren til onlineportalen, etableringen af den tilhørende hardware og upload af tekster og 
informationer i CMS skal foregå. 
 
d) Sammenhæng mellem projektmål og programmets specifikke mål 
Det skal forklares, hvorvidt de nævnte projektmål (jf. punkt 5b) vil bidrage til programmets specifikke mål (jf. punkt 5a). 

 
Eksempel: Tiltag med henblik på at lette grænseoverskridende jobsøgning for plejepersonale som projektmål bidrager til 
det specifikke mål ”Øget mobilitet på det grænseoverskridende arbejdsmarked”, da dette gør det nemmere for 

http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/O/ostseepolitik/ostseestrategie.html
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/13-05-2015_version-2_Resultatorientering-og-målbare-effekter.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/13-05-2015_version-2_Resultatorientering-og-målbare-effekter.pdf
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plejepersonale på begge sider af grænsen at udvide deres jobsøgning til nabolandet og dér finde og tiltræde et job. En 
specifik fælles jobbørs som et resultat af sådanne tiltag letter adgangen til begge arbejdsmarkeder og bidrager til at 
fastholde faguddannede i regionen og tiltrække nye. 

 
e) Resultatindikatorer  
Ethvert specifikt mål i programmet er forsynet med en resultatindikator. I finder den relevante liste på vores 
hjemmeside (Factsheet indikatorer). Resultatindikatorerne gælder på programniveau, og opfyldelsen dokumenteres af 
program-administrationen over for EU-Kommissionen. 
Det forventes her, at I sammenfattende oplyser, med hvilke projektresultater (jf. punkt 5b) der skal ydes et bidrag til, at 
programmets respektive resultatindikator kan opfyldes. Dette bidrag ydes gennem projektet, som regel mere indirekte 
gennem forbedrede betingelser/forhold eller nedbrydning af eksisterende barrierer. Projekter behøver heller ikke at 
dokumentere deres bidrag til resultatindikatoren i årsrapporterne. Evalueringen af resultatindikatorerne foretages af 
programadministrationen. 

 
Eksempel: Resultatindikatoren for prioritet 3A lyder: ”Antallet af grænsependlere i programområdet”. Målet er et øget 
antal grænsependlere som tegn på en større grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet. Såfremt et projekt 
etablerer en specifik dansk-tysk jobbørs for plejepersonale og desuden tilbyder information og vejledning med hensyn til 
grænsependling, bliver det fremover nemmere at finde og tiltræde et job på den anden side af grænsen. Som følge heraf 
forventes det, at flere mennesker vælger at pendle hen over grænsen til en arbejdsplads. 

 
 

Om udvælgelse af outputindikatorerne (forlods om punkt 9 og 11)  
 

Outputindikatorerne hænger direkte sammen med projektmålene og -resultaterne; derfor gøres der allerede her 
opmærksom på dem. De vigtigste projektresultater, som I har oplyst under punkt 5c), skal kunne måles ved hjælp af en 
outputindikator. Outputindikatorerne udvælges og formuleres først i forbindelse med arbejdspakkerne under punkt 9 
(se nedenfor).  
 
Nedenstående grafik viser igen sammenfattende virkningskæden på projektniveau og de tilhørende væsentlige 
spørgsmål, som opstår ved planlægningen af projektet: 
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ad Punkt 6. Målgrupper  

Angiv venligst målgruppen og et omtrent omfang af den planlagte målgruppe/de planlagte målgrupper, som I ønsker at 
nå med projektet, og beskriv målgrupperne nærmere. Den almindelige offentlighed er den eneste obligatoriske 
målgruppe. 

 

  

ad Punkt 7. Bæredygtighed, projektresultaternes effekter 

 

a) Hvordan vil projektet sikre, at projektresultaterne får en varig effekt ud over projektløbetiden? Beskriv her hvilke 
effekter projektet tilstræber på såvel kort, mellem og langt sigt.  

Redegør her for hvilke effekter jeres projekt vil få ved forskellige tidshorisonter: På både kort sigt, og på mellemlangt 
sigt, såvel som på langt sigt.  

 

 

ad Punkt 8. EU’s horisontale principper 

 

Beskriv den (positive eller neutrale) effekt, som jeres projekt har for følgende tre tværsnitskriterier. Vær opmærksom 
på, at aktiviteter, der har en negativ effekt på et af de tre kriterier, ikke er støtteberettiget!  

 
b) Bæredygtig udvikling 
Begrebet bæredygtig udvikling omfatter hovedsageligt tre aspekter: 

 Økologisk bæredygtighed, dvs. miljøbeskyttelse, ressourceeffektivitet, beskyttelse af biodiversitet, 
katastrofeberedskab, risikoforebyggelse og -styring samt modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer og 
klimabeskyttelse under alle forhold 

 Økonomisk bæredygtighed, dvs. en langsigtet og gennemtænkt planlægning og administration med hensyn til 
menneskelige og materielle ressourcer 

 Social bæredygtighed, dvs. fremme af et stabilt samfund, der så vidt muligt klarer konflikter i mindelighed 
 
Alle tre aspekter skal iagttages, såfremt programmet skal yde et bidrag til en samfundsmæssig udvikling, der opfylder de 
aktuelle generationers behov uden at bringe kommende generationers muligheder i fare. I sagens natur vil alle tre 
aspekter ikke altid have den samme relevans i ethvert projekt. 
 
c) Lige muligheder og bekæmpelse af diskrimination 
Målet er, at alle mennesker kan tilføre samfundet deres individuelle kompetencer og erfaringer – til gavn for 
fællesskabet.  
For at opnå dette er det for eksempel nødvendigt med koncepter til barrierefrihed – såvel geografisk som sprogligt og 
socialt – ligesom støtte af lige uddannelsesmuligheder. Endvidere er det nødvendigt at fremme tolerance for og accept 
af alternative livsplaner. Målgrupperne er især minoriteter, seniorer, marginaliserede og ikke uddannelsesparate unge 
og voksne samt mennesker med handicap. 
 
d) Ligestilling af kønnene 

Målet er, at kvinder og mænd inden for rammerne af programmet har de samme muligheder og chancer, deltager på 
lige fod i projekter og profiterer af resultaterne i samme grad. Derfor skal ligestillingsaspektet i projekterne udformes så 
aktivt som muligt ud over de rent lovmæssige bestemmelser.  

 

 
ad Punkt 9.1-9.3. Arbejdspakker 

 
Generel forklaring 
Det er meningen, at der etableres en obligatorisk arbejdspakke for projektledelse (9.1) og en obligatorisk arbejdspakke 
for kommunikationsarbejde (9.2). 
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Desuden etableres der arbejdspakker med relation til de konkrete aktiviteter i projektet. Opbygningen af oplysningerne i 
arbejdspakkerne (9.3) ’Gennemførelse’ er identisk og gentages.  
For hver arbejdspakke skal der oplyses en startdato (dd.mm.åååå) og en afslutningsdato (dd.mm.åååå).  
Den ansvarlige projektpartner samt andre involverede projektpartnere skal oplyses. 
For hver arbejdspakke skal de samlede omkostninger oplyses (samlet budget). Disse oplysninger skal afstemmes med 
jeres budgetkalkulation (bilag A). 
 
Der er afsat plads til de enkelte arbejdspakkers navn og deres aktiviteter i begyndelsen af kapitlet i tabellen. Hver 
arbejdspakke skal i en oversigt knyttes til en aktivitet.  
 
Vær venligst opmærksom på aktivitetsstrukturen i alle arbejdspakker. Hver aktivitet beskrives med de dertil hørende 
resultater i en rubrik; hertil står 3.000 tegn til rådighed. Et resultats målværdi kan angives i AP2 og yderligere 
arbejdspakker, og der kan dertil udvælges en egnet måleenhed.  
 

 

ad Punkt 9.1. Projektledelse 

a) I arbejdspakke 1 Projektledelse er den ansvarlige projektpartner automatisk leadpartneren. 
 
b) I arbejdspakke 1 Projektledelse skal der gives en beskrivelse af aktiviteterne i forbindelse med følgende emner: 

 
Struktur, ansvar og procedurer for den løbende ledelse og koordinering: Hvem er ansvarlig for hvilke administrative 
opgaver i projektet? Hvordan koordineres opgaver og aktiviteter? Hvordan foregår beslutningstagningen blandt 
projektpartnerne? 
 
Kommunikationen blandt projektpartnerne: Hvordan og hvor ofte finder kommunikation sted (fx personlige møder, 
udveksling via telefon/e-mail)? Hvordan distribueres informationer inden for projektet? Foreligger der en intern 
kommunikationsplan? 

 
Rapporterings- og evalueringsprocesser: Hvornår og hvordan evalueres projektforløb og projektresultater? Hvordan 
gennemføres rapporteringsforpligtelserne i projektet? 

 
Risiko- og kvalitetsstyring: Hvordan identificeres risici i projektet? Hvordan forebygges risici? Hvordan sikres 
kvaliteten i projektresultaterne? 
 
Yderligere aktiviteter: Hvis der er planlagt yderligere aktiviteter ud over de nævnte obligatoriske aktiviteter, kan 
disse angives under yderligere aktiviteter.  
 

 
c) Aktiviteter og forventede resultater AP1 
Vi beder jer om at forholde jer til de tre obligatoriske aktiviteter i arbejdspakken projektledelse. Ud over dette kan der i 
c.4) efter behov angives yderligere aktiviteter. 

 
Såfremt der ved en eller flere aktiviteter i fællesskab opnås et projektresultat, skal dette oplyses . Såfremt 
projektresultatet kan kvantificeres skal målværdien sammen med en passende måleenhed oplyses. 
 

 

ad Punkt 9.2. Kommunikationsarbejde 
 
b) Mål i arbejdspakke 2 
Beskriv, hvilke overordnede mål I tilstræber med projektets kommunikationsarbejde, og hvordan opgaverne i den 
forbindelse fordeles mellem partnerne. Vær her opmærksom på, at der skal være en relation til udgiftsposterne for 
kommunikationsarbejde i partnernes budgetter. 
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c) Aktiviteter og forventede resultater AP2 
Beskriv de enkelte planlagte kommunikationsaktiviteter i henhold til det foreskrevne skema og prioriteret efter 
kategorierne c.1) til c.5). Såfremt I planlægger flere aktiviteter inden for samme kategori, kopierer I simpelthen de 
tilhørende linjer. Såfremt der ved en eller flere aktiviteter i fællesskab opnås et projektresultat, skal dette oplyses. 
Såfremt projektresultatet kan kvantificeres, skal målværdien sammen med en passende måleenhed oplyses. Hvis der er 
planlagt yderligere aktiviteter ud over de nævnte obligatoriske aktiviteter, kan disse angives under yderligere aktiviteter. 
 
Tag venligst hensyn til vores retningslinier med hensyn til kommunikationsarbejde: 
http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/oeffentlichkeitsarbeit/ 
 

ad Punkt 9.3 
 
9.3.1: Nummerer jeres arbejdspakker fortløbende fra nr. 3 (nr. 1 og 2 er arbejdspakkerne Projektledelse og 
Kommunikationsarbejde), og oplys en titel for hver arbejdspakke.  
 
a) Egne arbejdspakkers mål 
Beskriv, hvilke overordnede mål I tilstræber med arbejdspakken, og hvordan opgaverne i den forbindelse er fordelt 
mellem partnerne. Vær her opmærksom på, at der skal være en relation til udgiftsposterne i partnernes budgetter. 

  

 
Outputindikatorer – Informationer ad punkt 9.3 c) og punkt 11. 
 
Outputindikatorerne hænger direkte sammen med projektets mål og resultater. Ved udvælgelsen af 
outputindikatorerne skal I være opmærksom på jeres oplysninger om projektmål under punkt 5. De vigtigste 
projektresultater, som I har nævnt under punkt 5c), skal kunne måles med en outputindikator. 
Under 9.3 c) udvælges og formuleres outputindikatorerne i relation til aktiviteterne i den enkelte arbejdspakke (se 
nedenfor). Under punkt 10 a) og b) angives indikatorerne igen samlet for at skabe et overblik over projektets 
indikatorsystem. Overfør alle outputindikatorer fra de enkelte arbejdspakker til denne tabel. Beskriv også  i denne tabel, 
hvordan projektresultaterne bidrager til de udvalgte outputindikatorer.  
 
Principielt skelnes der mellem programmets outputindikatorer og projektets egne outputindikatorer. 
 
ad Punkt 9.3 c) og 11a)  
Programmets outputindikatorer er fastlagt for hvert af programmets specifikke mål og er oplistet i det factsheet, der 
hedder ’Indikatorer’. Vælg en eller flere outputindikatorer under det tilsvarende specifikke mål for programmet, som 
jeres projekt kommer til at yde et bidrag til. Vær opmærksom på, at hvert projekt skal yde bidrag til mindst en og helst 
flere af programmets outputindikatorer for at dokumentere projektets bidrag til programmålene. Dette bidrag spiller 
også en rolle for vurderingen af projektansøgningen. Der kan ikke udelukkende anvendes projektets egne 
outputindikatorer.  
 
ad Punkt 9.3 c) og 11b)  
I har også mulighed for at definere projektets egne outputindikatorer med hensyn til de forventede projektresultater.  
  
Målværdierne for de af jer valgte outputindikatorer for jeres projekt skal fremgå i tabellen under punkt 11a+b) af 
arbejdspakkernes resultater. I informerer på et senere tidspunkt, nemlig i projektets årsrapporter om opfyldelse af 
bidraget til outputindikatorerne. 
 
 

ad Punkt 10. Aktiviteter uden for programområdet 
 
Beskriv alle aktiviteter, som gennemføres uden for programområdet. Begrund, hvorfor disse aktiviteter er inddraget i 
projektet og hvilken merværdi, der fremkommer heraf for programområdet.  
Vær opmærksom på, at dette også gælder arrangementer og rejser af enhver art (også til fagkonferencer), som ikke 
finder sted inden for programområdet.  

http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/oeffentlichkeitsarbeit/
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Rejser til steder uden for programområdet, som først bliver relevante under gennemførelsen af projektet, kan under 
visse omstændigheder ligeledes støttes. De skal dog forud anmeldes til programadministrationen og godkendes af 
forvaltningsmyndigheden. Omkostningerne skal afholdes af det bevilgede budget. 


