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2. Overblik over gennemførelsen af samarbejdsprogrammet (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr.
1303/2013 og artikel 14, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1299/2013)
Vigtige oplysninger om gennemførelsen af samarbejdsprogrammet for det pågældende år, herunder
om finansielle instrumenter, med henvisning til finansielle data og indikatordata.
Projekter
I 2016 var der to ansøgningsfrister (i januar og juni), som der kunne indsendes projektansøgninger til
i programmet.
I alt blev 20 projektansøgninger forelagt Interreg-udvalget, hvoraf 16 projekter blev bevilget med et
samlet volumen på 31.730.304 euro, heraf 19.150.026 euro i tilskud fra programmidlerne.
Akkumuleret med de foregående år svarer det til en bevillingsstatus pr. udgangen af 2016 på 65,1 %
af EFRU-programmidlerne (ekskl. Teknisk bistand).
Projekterne fordeler sig på alle prioriteter og næsten alle specifikke mål med særlig vægt på prioritet
1, som dog også tegner sig for det største støttebeløb. Således blev der bevilget seks projekter i
prioritet 1, to projekter i prioritet 2, fire projekter i prioritet 3 og fire projekter i prioritet 4. Med
projektet 'BOOST' blev der også for første gang bevilget et projekt under det specifikke mål 3.1.
Alligevel har de specifikke mål 2.1 og 3.1 fortsat den mindste resonans. For målet 3.1 blev der i 2016
derfor afholdt en workshop med de relevante aktører, og i 2017 følger en tilsvarende workshop for
målet 2.1.
Desuden foretog projekterne og programadministrationen (Teknisk bistand) i 2016 de første træk på
støttemidlerne. I alt blev der i 2016 anmeldt 6.014.741,15 € som samlede støtteberettigede udgifter,
heraf 2.147.891,32 € som udgifter til programadministrationen.
Med hensyn til indikatorer er det indtil nu kun muligt at komme med prognoser, da de bevilgede
projekter endnu ikke er afsluttet. Allerede nu tegner der sig imidlertid et billede af, at de målværdier,
der er forudsat i samarbejdsprogrammet, for nogle outputindikatorers vedkommende er sat for lavt,
da mange indikatorer ifølge prognoserne allerede nu er overopfyldt.
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I starten af 2017 blev resultatindikatorerne målt igen pr. udgangen af 2016, hvilket var første gang
siden fastsættelsen af basisværdierne. For de fleste værdiers vedkommende tegner der sig en positiv
tendens, i P1 er målværdien sågar allerede overgået, selv om programmets bidrag slet ikke kan være
indgået i dataene endnu (basisår for dataene for måleværdien i 2016: 2013). Det er kun for
indikatoren under det specifikke mål 4.1, at der kan noteres en markant tilbagegang, som
formodentlig afspejler afbrækket i forbindelse med afslutningen af Interreg4A-programmerne med
deres projekter på området og projekterne på dette område under det nuværende program, idet
projekterne jo først lige er ved at starte. Indikatorværdien for målet 3.1 er indtil videre stort set
uændret.
Som helhed er det dog for tidligt at sige noget om programmets konkrete bidrag til
resultatindikatorerne, da de fleste projekter først er startet i 2016.
Det har ikke været muligt at måle resultatindikatoren for det specifikke mål 2.2, da datagrundlaget
for denne indikator er faldet bort på begge sider af grænsen siden 2014. Derfor vil denne indikator
enten skulle revideres, og der vil således skulle benyttes alternative datakilder eller, hvis det ikke er
muligt, vil der skulle defineres en ny indikator.
Projektevaluering
I 2016 besluttede Interreg-udvalget, at der skal foretages en obligatorisk ekstern evaluering af alle
bevilgede projekter i programmet (jf. evalueringsplanen for programmet). I anden halvdel af 2016
blev der derfor gennemført en udbudsprocedure i hele EU for at finde de sagkyndige til denne
opgave. Efter endt udbudsprocedure blev opgaven i december 2016 tildelt Kienbaum Consultants
International GmbH. Projektevalueringen starter i 2017.
Programadministration
Forvaltningsmyndigheden i Kiel (Tyskland) og sekretariatet i Kruså (Danmark) gennemfører
programmet i fællesskab og i henhold til opgavefordelingen i programpartneraftalen og beskrivelsen
af forvaltnings- og kontrolsystemerne. Forvaltningsmyndigheden blev designeret i 2016. Der blev
desuden arbejdet videre med opbygningen af et elektronisk dataudvekslingssystem, men på grund af
systemets kompleksitet er databasen endnu ikke taget i brug (jf. nedenfor). En ekstern tjenesteyder
(Gecko) har dog for en stor dels vedkommende færdiggjort programmeringen, og systemet vil blive
taget i brug i 2017.
Pr-foranstaltningerne i henhold til kommunikationsstrategien forløber kontinuerligt og planmæssigt.
Interreg-udvalg
I 2016 afholdt Interreg-udvalget to møder (den 25.5.2016 i Hohwacht/DE og den 14.12.2016 i
Sorø/DK), hvor der blev bevilget projekter og diskuteret programrelevante emner og truffet
beslutninger. De relevante emner og diskussioner i 2016 vedrørte foruden bevilling af projekter bl.a.
implementering af projektevalueringen, afbureaukratisering, projekternes størrelsesfordeling og
styringen af programmet, særligt de specifikke mål uden særlig stor resonans ved hjælp af specifikke
calls.
Elektronisk dataudvekslingssystem ELMOS
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I 2016 blev der gennemført og afsluttet en udbudsprocedure vedrørende det elektroniske
dataudvekslingssystem ELMOS. Gecko, som også udvikler det elektroniske dataudvekslingssystem i
BSR (BAMOS), blev tildelt opgaven. ELMOS er baseret på de udviklinger, der er foretaget i forbindelse
med BAMOS. Frem til udgangen af 2016 er modulerne administration og brugerforvaltning,
ansøgnings- og projektdata samt beslutnings- og aftaleproces blevet udviklet. Disse moduler vil blive
taget i brug i 2017, hvilket også gælder modulerne for rapporteringssystem & betaling, statistikker og
kommunikation, som endnu er under udvikling. ELMOS vil være klar til brug med alle moduler i 2017.
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3. Gennemførelse af prioritetsaksen (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013)
3.1 Overblik over gennemførelsen
ID

Prioritetsakse

P1

Grænseoverskridende
innovation

P2

Bæredygtig udvikling

Vigtige oplysninger om gennemførelsen af prioritetsaksen
med henvisning til de vigtigste udviklingstendenser,
væsentlige problemer og foranstaltninger, der er truffet
for at adressere disse problemer
I 2016 blev der i alt bevilget seks projekter i prioritet 1 med
et samlet volumen på 15.820.903 euro, heraf 9.326.601
euro i tilskud fra programmidlerne.
De nybevilgede projekters tematiske spektrum rækker fra
brug af ny teknologi for at imødegå de udfordringer, som
de demografiske ændringer stiller os over for (projekterne
'HealthCAT', 'WIPP'), over havalgers helbredsfremmende
egenskaber (projektet 'FucoSan'), offshorevindmøllers
levetid (projektet 'Reliables Offshore') og videreudvikling af
konkurrencedygtig produktion (projektet 'InProReg') til
anvendelse af nye diagnosticeringsmuligheder i
kræftbehandlingen (projektet 'CellTom').
Prognoserne viser, at mange af outputindikatorerne i P1
formodentlig bliver overopfyldt. Især
forskningsinstitutioners og virksomheders deltagelse i
grænseoverskridende netværk er markant større end
antaget på forhånd.
Resultatindikatoren for denne prioritet overgår allerede nu
målværdien, uden at der overhovedet kan være kommet et
bidrag fra programmet (basisværdien for datagrundlaget
for målingen i 2016: 2013).
I 2016 bevilgede Interreg-udvalget i alt to projekter i
prioritet 2 med et samlet volumen på 3.237.639 euro, heraf
2.278.571 euro i tilskud fra programmidlerne, begge under
det specifikke mål 'Øge bæredygtigheden inden for den
maritime kultur- og naturturisme'. Projektet 'NAKUWA'
beskæftiger sig med bæredygtig turisme i Vadehavet som
naturarvssted, projektet 'UNDINE II' beskæftiger sig med at
gøre undervandsverdenen i Østersøen tilgængelig for
turister og lokale på et bæredygtigt grundlag.
Under målet 2.1 er der indtil nu kun startet et projekt,
hvorfor prognoserne for outputindikatorerne i vid
udstrækning endnu er beskedne, men også her er
virksomheders deltagelse større end oprindeligt antaget.
Under målet 2.2 viser prognoserne til gengæld en
overopfyldelse af nogle indikatorer, især er organisationers
deltagelse i dette temaområde markant større end
forventet.
Resultatindikatoren for det specifikke mål 2.1 viser en
positiv tendens. Datagrundlaget for resultatindikatoren for
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P3

P4

Arbejdsmarked, beskæftigelse
og uddannelse

Funktionelt samarbejde

det specifikke mål 2.2 er faldet bort siden 2014, hvorfor det
ikke har været muligt at måle den aktuelle værdi.
Indikatoren skal evt. erstattes med en ny.
I 2016 bevilgede Interreg-udvalget i alt fire projekter i
prioritet 3 med et samlet volumen på 4.998.704 euro, heraf
3.000.788 euro i tilskud fra programmidlerne, og for første
gang et projekt under det specifikke mål 'Øge mobiliteten
på det grænseoverskridende arbejdsmarked'. Projektet
'BOOST' beskæftiger sig med at øge mobiliteten på det
grænseoverskridende arbejdsmarked. Desuden blev tre
projekter under det specifikke mål 'Øge integrationen på
uddannelsesområdet' bevilget. Projektet 'Maker Startups'
støtter studerende, som ønsker at realisere deres
forretningsidéer, projektet 'BELT' gør det muligt for elever
på erhvervsskoler at tage grænseoverskridende
praktikophold, og projektet 'CPL' etablerer et virtuelt
center for praksislæring.
For målet 3.1 er der kun bevilget et projekt, men
prognoserne for outputindikatorerne under dette mål ser
samlet set positive ud. Under målet 3.2 er indikatorerne
allerede markant overopfyldt, både med hensyn til
deltagere i uddannelsestiltag og med hensyn til
organisationers deltagelse.
Resultatindikatoren for det specifikke mål 3.1 viser endnu
ingen ændringer, indikatoren for det specifikke mål 3.2
udvikler sig positivt.
I 2016 bevilgede Interreg-udvalget i alt fire projekter i
prioritet 4 med et samlet volumen på 7.673.058 euro, heraf
4.544.066 euro i tilskud fra programmidlerne og tre af dem
under det specifikke mål 'Øge den grænseoverskridende
institutionelle kapacitet' og et under det specifikke mål
'Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle
forståelse'. Projekterne under det første specifikke mål
beskæftiger sig med grænseoverskridende samarbejde i
katastrofesituationer (projektet 'Beredskab uden
Grænser'), samarbejde omkring førstehjælpsuddannelse
(projektet 'Grænseoverskridende førstehjælp') og den
demografiske udvikling i landdistrikterne (projektet 'Benefit
For Regions'). Projektet 'Tysk-dansk ungdom' under det
andet specifikke mål fremmer den interkulturelle forståelse
blandt unge.
I hele prioritet 4 viser prognoserne for outputindikatorerne
en markant overopfyldelse, både med hensyn til deltagerne
i grænseoverskridende aktiviteter og organisationers
deltagelse i det grænseoverskridende samarbejde.
Resultatindikatoren for det specifikke mål 4.1 viser en stor
tilbagegang, som muligvis skyldes afbrækket i forbindelse
med Interreg4A-programmernes afslutning og starten på
de nye projekter på området. Indikatoren for det specifikke
mål 4.2 udvikler sig meget positivt.
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P5

Teknisk bistand

Forvaltningsmyndigheden i Kiel (Tyskland) og sekretariatet i
Kruså (Danmark) gennemfører programmet i fællesskab og
i henhold til opgavefordelingen i programpartneraftalen og
beskrivelsen af forvaltnings- og kontrolsystemerne.
Forvaltningsmyndigheden blev designeret i 2016. Der blev
desuden arbejdet videre med opbygningen af et elektronisk
dataudvekslingssystem (ELMOS), men på grund af
systemets kompleksitet er databasen endnu ikke taget i
brug. En ekstern tjenesteyder (Gecko) har dog for en stor
dels vedkommende færdiggjort programmeringen, og
systemet vil blive taget i brug i 2017.
I anden halvdel af 2016 blev der gennemført en
udbudsprocedure i hele EU med henblik på at udpege de
sagkyndige, som skal stå for den obligatoriske
projektevaluering. Opgaven blev tildelt Kienbaum
Consultants International GmbH.
Frem til udgangen af 2016 var der anmeldt EUR
2.147.891,32 som samlede udgifter til finansiering af
administrationen.
Pr-foranstaltningerne i henhold til
kommunikationsstrategien forløber kontinuerligt og
planmæssigt.
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3.2 Fælles og programspecifikke indikatorer (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013)
Data for fælles og programspecifikke indikatorer, opdelt efter investeringsprioritet og overført til de nedenstående tabeller 1 og 2.

Tabel 1
Resultatindikatorer (opdelt efter prioritetsakse og specifikt mål); gælder også for prioritetsaksen 'Teknisk bistand'
ID

Indikator

Måleenhed

Basisværdi

Basisår

RI1

Samlede F&U-udgifter i
regionen
Kendskab hos virksomheder
i programområdet med
hensyn til mulighederne for
energi- og
ressourceoptimering
Omsætning inden for
turisme i hele regionen

€/indbygger

439,18

2011

Målværdi
(2023)
452,35

Indeks

100

2014

110

€

3.118.471.594

2012

3.134.063.951

N.A.

Antal grænsependlere i
programområdet
Grad af integration på
uddannelsesområdet
Grad af institutionel
integration
Grad af kulturel integration
N/A

Personer

5.218

2014

5.480

5.209

Indeks

100

2014

110

103,8

Indeks

100

2014

110

89,4

Indeks
N/A

100
N/A

2014
N/A

110
N/A

109,8
N/A

RI3

RI2

RI4
RI5
RI6
RI7
Prioritet 5
'Teknisk
bistand'

2016

Bemærkninger

515,19

102,2
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Datagrundlaget for denne
indikator er faldet bort de
seneste to år, så der kan derfor
ikke angives nogen værdi her.
Indikatoren skal formodentlig
ændres, hvis der ikke bliver
fundet alternative datakilder.

Der er ikke fastlagt nogen
resultatindikator for
prioritetsaksen 'Teknisk bistand'
i samarbejdsprogrammet.

Tabel 2
Fælles og programspecifikke outputindikatorer (opdelt efter prioritetsakse, investeringsprioritet); gælder også for prioritetsaksen 'Teknisk bistand'
Forklaring:
Målværdien (2023) er programmets målværdi i alt for den respektive indikator i henhold til samarbejdsprogrammet.
Prognosen viser, hvilken målværdi projekterne tilstræber med hensyn til den enkelte indikator frem til afslutningen af projektperioden i henhold til
projektansøgningerne. Her angives målværdierne for de pågældende projekter akkumuleret, også for de projekter, som er bevilget i 2015, men først påbegyndes
i begyndelsen af 2016. Der kan ske en tilpasning af projektindikatorerne efter udarbejdelsen af en indholdsmæssig definition af programindikatorerne, som er
under udarbejdelse hos Interreg-administrationen.
Opnået betyder i dette tilfælde i henhold til EU-Kommissionens bestemmelse kun de mål, der er opnået i fuldt afsluttede projekter. Da der ved udgangen af 2015
endnu ikke var afsluttet nogen projekter, er værdien i denne tabel (med undtagelse af indikatorerne for Teknisk bistand) altid '0'. Bilag 2 viser en oversigt over
opnåede målværdier i de løbende projekter i henhold til projekternes årsrapporter.

Prioritet

ID

Indikator

Måleenhed

Prioritet 1:
Innovation

CO01

Antal virksomheder, der støttes

Virksomheder

CO41

OI1

CO42

Antal virksomheder, som deltager i
grænseoverskridende, transnationale eller interregionale
forskningsprojekter

Virksomheder

Antal virksomheder, der deltager i grænseoverskridende
strategiske partnerskaber

Virksomheder

Antal forskningsinstitutioner, der deltager i
grænseoverskridende eller interregionale

Forskningsinstitutioner
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Målværdi
(2023)
25

25

50

50

Kumulativ værdi
2015
2016

Prognose
Opnået

15
0

19
0

Prognose
Opnået

41
0

64
0

Prognose
Opnået

104
0

115
0

Prognose
Opnået

16
0

53
0

Bemærkning

Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt

gennemførte operationer i
2016

forskningsprojekter
OI2

OI3

Prioritet 2:
Bæredygtig
udvikling

CO01

OI4

OI5

OI6

OI7

OI8

CO09

OI9

Antal nyetablerede institutioner til grænseoverskridende
forskning, test, co-creation, Living Labs

Institutioner

Antal støttede virksomheder, der har lanceret nye eller
markant forbedrede produkter, som er nye for
virksomheden

Virksomheder

Antal støttede virksomheder

Virksomheder
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50

15

Antal virksomheder, som deltager i grænseoverskridende
eller interregionale projekter med henblik på optimeret
ressource- og energiudnyttelse

Virksomheder

Antal offentlige institutioner, som har udviklet nye eller
markant forbedrede produkter inden for Green Economy

Organisationer

Antal private og offentlige virksomheder, som har
lanceret nye eller markant forbedrede grønne produkter,
som er nye for virksomheden

Virksomheder

Antal virksomheder og organisationer, som har
implementeret nye grønne produkter som et resultat af
støtten

Virksomheder
og
organisationer

15

Antal organisationer, der som et resultat af støtten har
lanceret nye eller markant forbedrede
grænseoverskridende produkter inden for natur- og
kulturturisme
Stigning i antal forventede besøgende hos støttede
kultur- og naturarvssteder og -institutioner

Organisationer

45

Antal organisationer, som deltager i
grænseoverskridende natur- og kulturprojekter

Organisationer
10

Besøgende/år

15

10

10

5000

45

Prognose
Opnået

12
0

17
0

Prognose
Opnået

13
0

39
0

Prognose
Opnået

1
0

1
0

Prognose
Opnået

22
0

22
0

Prognose
Opnået

3
0

3
0

Prognose
Opnået

1
0

1
0

Prognose
Opnået

20
0

20
0

Prognose
Opnået

32
0

208
0

Prognose
Opnået

0
0

4100
0

Prognose
Opnået

32
0

60
0

Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016

Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt

gennemførte operationer i
2016

Prioritet 3:
Arbejdsmarked,
beskæftigelse og
uddannelse

CO43

OI10

OI11

OI12

CO45

Antal deltagere i foranstaltninger i forbindelse med
grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet

Deltagere

Antal organisationer, som deltager i
grænseoverskridende arbejdsmarkedsprojekter

Organisationer

Antal organisationer, som tilbyder nye produkter og
serviceydelser med henblik på at nedbryde barrierer på
det grænseoverskridende arbejdsmarked

Organisationer

Nye grænseoverskridende uddannelsestiltag, der tilbydes
af støttede organisationer

Uddannelsestiltag

Antal deltagere i grænseoverskridende
uddannelsesinitiativer til fremme af ligestilling, lige
muligheder og social inklusion

Deltagere

11

500

20

15

20

500

Prognose
Opnået

0
0

444
0

Prognose
Opnået

0
0

9
0

Prognose
Opnået

0
0

6
0

Prognose

32

29

Opnået

0

0

Prognose

600

390

Opnået

0

0

Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Efter præciseringen af
definitionen for de enkelte
outputindikatorer var det
nødvendigt at tilpasse
prognoserne for nogle
projekter, hvorfor der for
nogle indikatorers
vedkommende fremkommer
en lavere prognoseværdi end
året før. Målingen af den
faktiske målopfyldelse bliver
derved til gengæld mere
præcis.
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Efter præciseringen af
definitionen for de enkelte
outputindikatorer var det
nødvendigt at tilpasse
prognoserne for nogle
projekter, hvorfor der for
nogle indikatorers
vedkommende fremkommer
en lavere prognoseværdi end
året før. Målingen af den
faktiske målopfyldelse bliver
derved til gengæld mere
præcis.
Endnu ingen fuldt

CO46

OI13

Prioritet 4:
Funktionelt
samarbejde

OI14

OI15

OI16

Antal deltagere i fælles uddannelsesinitiativer til fremme
af beskæftigelsen af unge, grænseoverskridende
uddannelsesmuligheder, studier og erhvervsuddannelser

Antal uddannelsesinstitutioner, der deltager i
grænseoverskridende uddannelsesprojekter

Deltagere

Organisationer

Antal vedvarende grænseoverskridende samarbejder

Samarbejder

Antal grænseoverskridende foranstaltninger til løsning af
fælles udfordringer

Tiltag

Antal institutioner/organisationer, der deltager i støttede
grænseoverskridende samarbejder

Institutioner/
organisationer

12

1000

20

15

20

20

Prognose

2802

2677

Opnået

0

0

Prognose

106

41

Opnået

0

0

Prognose
Opnået

2
0

23
0

Prognose
Opnået

18
0

44
0

Prognose

60

56

gennemførte operationer i
2016
Efter præciseringen af
definitionen for de enkelte
outputindikatorer var det
nødvendigt at tilpasse
prognoserne for nogle
projekter, hvorfor der for
nogle indikatorers
vedkommende fremkommer
en lavere prognoseværdi end
året før. Målingen af den
faktiske målopfyldelse bliver
derved til gengæld mere
præcis.
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Efter præciseringen af
definitionen for de enkelte
outputindikatorer var det
nødvendigt at tilpasse
prognoserne for nogle
projekter, hvorfor der for
nogle indikatorers
vedkommende fremkommer
en lavere prognoseværdi end
året før. Målingen af den
faktiske målopfyldelse bliver
derved til gengæld mere
præcis.
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Efter præciseringen af
definitionen for de enkelte
outputindikatorer var det

OI17

Antal foranstaltninger til støtte af den intraregionale
attraktivitet

Foranstaltninger

Antal deltagere i støttede grænseoverskridende
aktiviteter, som tjener til mellemfolkelig forståelse eller
interkulturel udveksling

Deltagere

Antal organisationer, som lancerer nye eller markant
forbedrede produkter med henblik på bedre interkulturel
forståelse

Organisationer

OI20

Antal bevilgede projekter

Projekter

120

OI21

Arrangementer

500

Deltagere

2500

OI23

Antal rådgivnings- og informationsarrangementer (også
bilaterale)
Antal deltagere i rådgivnings- og
informationsarrangementer
Antal indlæg i kommunikationsarbejdet

Indlæg

150

OI24

Antal møder i Interreg-udvalget

Møder

18

OI25

Antal studier og analyser i programmet

4

OI26

Antal beskæftigede (fuldtidsækvivalenter), hvis løn

Studier/
analyser
Fuldtidsækvi-

OI18

OI19

Teknisk
bistand

OI22

13

150

10.000

100

14,5

Opnået

0

0

Prognose
Opnået

142
0

194
0

Prognose
Opnået

13218
0

18273
0

Prognose
Opnået

195
0

208
0

Prognose
Opnået
Prognose
Opnået
Prognose
Opnået
Prognose
Opnået
Prognose
Opnået
Prognose
Opnået
Prognose

120
0
500
0
2500
0
150
0
18
0
4
0
14,5

120
0
500
0
2500
0
150
0
18
0
4
0
14,5

nødvendigt at tilpasse
prognoserne for nogle
projekter, hvorfor der for
nogle indikatorers
vedkommende fremkommer
en lavere prognoseværdi end
året. Målingen af den
faktiske målopfyldelse bliver
derved til gengæld mere
præcis.
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016
Endnu ingen fuldt
gennemførte operationer i
2016

medfinansieres af Teknisk bistand

valenter/ år

14

Opnået

0

0

3.3 Delmål og mål fastlagt i resultatrammen (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013
Rapportering om finansielle indikatorer, centrale trin i gennemførelsen, output- og resultatindikatorer, der fungerer som delmål og mål for resultatrammen.

Prioritetsakse

Indikatortype
(centralt trin i
gennemførelsen,
finansiel indikator,
output- eller
resultatindikator)

Indikator eller centralt trin i
gennemførelsen

Måleenhed

Delmål for
2018

Målværdi
(2023)

1

Finansiel indikator

€

13.478.579

1

Outputindikator

Samlede støtteberettigede udgifter i prioritet
1, som er lagt ind i
attesteringsmyndighedens regnskabssystem
og attesteret af myndigheden
Antal støttede
virksomheder, der har
lanceret nye eller
markant forbedrede
produkter, som er nye
for virksomheden.

Virksomheder

2

Finansiel indikator

2

Outputindikator

Samlede støtteberettigede udgifter i prioritet
2, som er lagt ind i
attesteringsmyndighedens regnskabssystem
og attesteret af myndigheden
Antal virksomheder, som

2015

2016

50.214.064 0

0

2.124.901,95

4

50

0

0

0

€

6.784.197

25.277.063 0

0

542.617,57

Virksomheder

2

15

0

0

15

2014

0

Bemærkninger

Endnu ingen
afsluttede
operationer i
programmet,
som ville
kunne indgå
her.

Endnu ingen

har implementeret nye
grønne løsninger som et
resultat af støtten

2

Outputindikator

3

Finansiel indikator

3

Outputindikator

3

Outputindikator

Antal organisationer, der
som et resultat af
støtten har lanceret nye
eller markant forbedrede
grænseoverskridende
produkter inden for
natur- og kulturturisme,
som er nye for
virksomheden
Samlede støtteberettigede udgifter i prioritet
3, som er lagt ind i
attesteringsmyndighedens regnskabssystem
og attesteret af myndigheden
Antal organisationer,
som tilbyder nye
produkter og
serviceydelser med
henblik på at nedbryde
barrierer på det
grænseoverskridende
arbejdsmarked
Nye grænseoverskridende uddannelsestiltag, der tilbydes af

afsluttede
operationer i
programmet,
som ville
kunne indgå
her.
Endnu ingen
afsluttede
operationer i
programmet,
som ville
kunne indgå
her.

Organisationer

6

45

0

0

0

€

4.522.798

16.851.375 0

0

824.486,66

Organisationer

2

15

0

0

0

Endnu ingen
afsluttede
operationer i
programmet,
som ville
kunne indgå
her.

Tiltag

3

20

0

0

0

Endnu ingen
afsluttede
operationer i

16

støttede organisationer

4

Finansiel indikator

4

Outputindikator

4

Outputindikator

Samlede støtteberettigede udgifter i prioritet
4, som er lagt ind i
attesteringsmyndighedens regnskabssystem
og attesteret af myndigheden
Antal deltagere i
støttede
grænseoverskridende
aktiviteter, som tjener til
mellemfolkelig forståelse
eller interkulturel
udveksling
Antal
grænseoverskridende
foranstaltninger til
løsning af fælles
udfordringer

programmet,
som ville
kunne indgå
her.
€

5.366.411

20.000.000 0

0

374.843,65

Deltagere

1.500

10.000

0

0

0

Tiltag

2

20

0

0

0
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Endnu ingen
afsluttede
operationer i
programmet,
som ville
kunne indgå
her.
Endnu ingen
afsluttede
operationer i
programmet,
som ville
kunne indgå
her.

3.4 Finansielle data (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013)
Tabel 4
Finansielle oplysninger vedrørende prioritetsakser og programmer
(som fastlagt i tabel 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1011/2014 og tabel 16 i modellen for samarbejdsprogrammer under målet 'Europæisk
territorialt samarbejde')

Den finansielle tildeling fra prioritetsakserne på baggrund af det
operationelle program
PrioriFond
Beregningsgrundlag Finansiering i Medfinantetsakse
for EU-støtten
alt (EUR)
sieringssats
(%)

P1
P2
P3
P4
P5
I alt

EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU

I alt
I alt
I alt
I alt
I alt

50.214.065
25.277.063
16.851.375
20.000.000
8.963.497
121.306.000

75
75
75
75
60
73,89

Kumulative data om det finansielle fremskridt for det operationelle program
Samlede
støtteberettigede
udgifter til
operationer, som
er udvalgt til
støtte (EUR)

Andel af den
samlede
tildeling for
udvalgte
operationer
(%)

Offentlige
støtteberettigede udgifter til
operationer,
som er udvalgt
til støtte (EUR)

De samlede
støtteberettigede
udgifter, som
modtagerne har
anmeldt til
forvaltningsmyndigheden

40.390.013,39
10.160.878,92
11.660.363,20
14.141.379,49
10.893.489,00
87.246.124,00

80,44
40,20
69,20
70,71
121,53
71,92

36.570.249,66
9.433.050,92
11.660.363,20
13.543.683,49
10.893.489,00
82.100.836,27

2.124.901,95
542.617,57
824.486,66
374.843,65
2.147.891,32
6.014.741,15

18

Andel af den
samlede
tildeling, som er
omfattet af
støtteberettigede udgifter anmeldt af
støttemodtagerne (%)
4,23
2,15
4,89
1,87
23,96
4,96

Antal
udvalgte
operationer

15
4
8
7
1
35

Tabel 5
Opdeling af de kumulative finansielle data efter interventionskategori (artikel 112, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 5 i forordning (EU)
nr. 1304/2013
(som fastlagt i tabel 2 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1011/2014 og tabellerne 6-9 i modellen for samarbejdsprogrammer)
Prioritetsakse

P1
P1
P1
P1
P1
P1
P2
P2
P2
P3
P3
P3
P3
P3
P4
P4
P4

Karakteristika
for udgifter
Fond

EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU
EFRU

Kategoriseringsdimensioner

Finansielle data

Interventionsområde

Finansieringsform

Territorial
dimension

Territorial
gennemførelsesmekanisme

Dimensionen
tematisk mål

Samlede
støtteberettigede
udgifter til
operationer, som
er udvalgt til
støtte (EUR)

Offentlige
støtteberettigede
udgifter til
operationer, som
er udvalgt til
støtte (EUR)

062
062
063
063
064
064
068
091
091
102
108
118
118
118
119
119
119

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

01
03
01
02
01
03
03
02
03
01
02
01
02
03
01
02
03

07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07
07

01
01
01
01
01
01
06
06
06
08
08
08
08
08
11
11
11

20.002.995,23
6.174.192,00
5.655.641,00
3.170.382,03
2.690.813,00
2.695.990,13
2.690.787,00
5.898.661,00
1.571.430,92
2.140.042,00
2.507.922,00
4.712.175,21
2.006.332,71
293.891,28
1.190.421,00
6.589.133,00
5.764.129,49

18.072.476,32
5.543.119,73
5.655.641,00
2.757.802,16
1.958.028,98
2.583.181,47
2.090.852,00
5.770.768,00
1.571.430,92
2.140.042,00
2.507.922,00
4.712.175,21
2.006.332,71
293.891,28
1.190.421,00
6.589.133,00
5.764.129,49

19

De samlede
støtteberettigede
udgifter, som
modtagerne har
anmeldt til
forvaltningsmyndigheden
1.091.748,81
418.040,72
615.112,42
0
0
0
52.661,60
489.955,97
0
316.347,02
165.588,98
342.550,66
0
0
0
374.843,65
0

Antal
udvalgte
operationer

7
3
2
1
1
1
1
2
1
1
2
3
1
1
1
3
3

4. Sammenfatning af vurderingerne (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013)
Sammenfatning af resultaterne af alle vurderingerne i programmet, som er blevet tilgængelige i løbet af det
forudgående regnskabsår, herunder betegnelse og referencetidsrum for de medtagne vurderingsrapporter
I 2016 blev rammebetingelserne og målene for en central ekstern evaluering af alle projekter fastlagt, og på
det grundlag gennemførte forvaltningsmyndigheden en udbudsprocedure på europæisk plan med henblik
på at finde en ekstern sagkyndig til denne opgave. I december 2016 blev opgaven tildelt Kienbaum
Consultants International GmbH. For hvert bevilget projekt skal der således gennemføres en
midtvejsevaluering efter en projektløbetid på ca. 18 måneder, der belyser projekternes fremskridt og
målopfyldelse nærmere og skal munde ud i handlings- og optimeringsanbefalinger til brug for det videre
projektforløb. Ved projektets afslutning bliver så den afsluttende målopfyldelse og bidraget til målene i
samarbejdsprogrammet vurderet som det næste skridt. Midtvejsevalueringen af de første projekter starter
i 2017.
Til evaluering af processerne i programadministrationen og identificering af afbureaukratiseringstiltag er
der internt i programadministrationen nedsat en arbejdsgruppe, som detaljeret undersøger de løbende
processer og har fundet frem til en række muligheder for afbureaukratisering. Som opfølgning herpå er
bl.a. ansøgningsskemaet og vurderingsskemaet i programmet blevet revideret.

5. Faktorer, der påvirker programmets resultat, samt trufne foranstaltninger (artikel 50, stk. 2, i
forordning (EU) nr. 1303/2013
Indikatorer
Med hensyn til outputindikatorer er det indtil nu kun muligt at komme med prognoser, da de bevilgede
projekter endnu ikke er afsluttet. Allerede nu tegner der sig imidlertid et billede af, at de målværdier, der er
forudsat i samarbejdsprogrammet, for nogle outputindikatorers vedkommende er sat for lavt, da mange
indikatorer ifølge prognoserne allerede nu er overopfyldt. Programmet overvejer derfor at foretage en
tilpasning af indikatorerne. Dette hænger dog tæt sammen med strategiske overvejelser, der pågår i
programmet i øjeblikket, og ligeledes med de første resultater af projektevalueringen, der vil være klar i
2017. Der vil først blive udarbejdet et forslag til håndtering af indikatorerne, når dette datagrundlag
foreligger. Selve programmets kapacitet er ikke berørt heraf.
I starten af 2017 blev resultatindikatorerne målt igen pr. udgangen af 2016, hvilket var første gang siden
fastsættelsen af basisværdierne. For de fleste værdiers vedkommende tegner der sig en positiv tendens, og
hvad angår indikatoren for prioritet 1, er målværdien sågar allerede overgået, idet programmets bidrag til
målopfyldelsen slet ikke kan være indgået endnu, da datagrundlaget for programperioden slet ikke
foreligger endnu på grund af de forsinkede statistiske oplysninger (basisværdi for målingen i 2016: 2013).
Indikatorværdien for målet 3.1 er indtil videre stort set uændret.
Det er kun for indikatoren under det specifikke mål 4.1, at der kan noteres en markant tilbagegang, som
formodentlig afspejler afbrækket i forbindelse med afslutningen af Interreg4A-programmerne og
projekterne på dette område under det nuværende program, som først lige er ved at starte. Dette fald bør
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projekterne i prioritet 4.1, som starter nu, kunne rette op på. Som helhed er det dog for tidligt at sige noget
om programmets konkrete bidrag til indikatorerne, da de fleste projekter først er startet i 2016.
Det har ikke været muligt at måle resultatindikatoren for det specifikke mål 2.2, da datagrundlaget for
denne indikator er faldet bort på begge sider af grænsen siden 2014. Derfor vil denne indikator enten skulle
revideres, hvorfor der vil skulle benyttes alternative datakilder eller, hvis det ikke er muligt, vil der skulle
defineres en ny indikator. Administrationen er i øjeblikket i gang med at undersøge mulighederne.
Elektronisk dataudvekslingssystem ELMOS
På grund af systemets kompleksitet og det tidskrævende arbejde forbundet med udviklingen og indførelsen
er implementeringen af det elektroniske dataudvekslingssystem ELMOS blevet udskudt til efter 2016,
hvorfor administrationen fortsat er foregået via de hidtidige systemer i 2016. Frem til udgangen af 2016 er
modulerne administration og brugerforvaltning, ansøgnings- og projektdata samt beslutnings- og
aftaleproces imidlertid blevet udviklet med succes. Disse moduler vil blive taget i brug i 2017, hvilket også
gælder modulerne for rapporteringssystem & betaling, statistikker og kommunikation, som endnu er under
udvikling. ELMOS vil være klar til brug med alle moduler i 2017.
6. Borgerinformation (artikel 50, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1303/2013)
Et sammendrag af indholdet af de årlige gennemførelsesrapporter skal gøres offentligt tilgængeligt og
uploades som separat fil som bilag til den årlige gennemførelsesrapport
I alt blev der i 2016 bevilget 16 projekter i programmet Interreg Deutschland-Danmark med et samlet
volumen på 31.730.304 euro, heraf 19.150.026 euro i tilskud fra programmidlerne. I alt er der indtil nu
bevilget 34 projektansøgninger under programmets fire prioriteter. Bevillingen af projektansøgningerne
foretages af det såkaldte Interreg-udvalg, som er sammensat af repræsentanter fra programpartnerne og
arbejdsmarkedets parter.
I prioritet 1 'Innovation' blev der i 2016 bevilget seks projekter. De nybevilgede projekters tematiske
spektrum rækker fra brug af ny teknologi for at imødegå de udfordringer, som de demografiske ændringer
stiller os over for (projekterne 'HealthCAT', 'WIPP'), over havalgers helbredsfremmende egenskaber
(projektet 'FucoSan'), offshorevindmøllers levetid (projektet 'Reliables Offshore') og videreudvikling af
konkurrencedygtig produktion (projektet 'InProReg') til anvendelse af nye diagnosticeringsmuligheder i
kræftbehandlingen (projektet 'CellTom').
I prioritet 2 'Bæredygtig udvikling' blev der i 2016 bevilget to projekter. Projektet 'NAKUWA' beskæftiger sig
med bæredygtig turisme i Vadehavet som naturarvssted, projektet 'UNDINE II' beskæftiger sig med at gøre
undervandsverdenen i Østersøen tilgængelig for turister og lokale på et bæredygtigt grundlag.
I prioritet 3 'Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse' blev der i 2016 bevilget fire projekter. Projektet
'BOOST' beskæftiger sig med at øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Projektet
'Maker Startups' støtter studerende, som ønsker at realisere deres forretningsidéer, projektet 'BELT' gør
det muligt for elever på erhvervsskoler at tage grænseoverskridende praktikophold, og projektet 'CPL'
etablerer et virtuelt center for praksislæring.
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I prioritet 4 'Funktionelt samarbejde' blev der i 2016 bevilget fire projekter. Projekterne beskæftiger sig
med grænseoverskridende samarbejde i katastrofesituationer (projektet 'Beredskab uden Grænser'),
samarbejde omkring førstehjælpsuddannelse (projektet 'Grænseoverskridende førstehjælp') og den
demografiske udvikling i landdistrikterne (projektet 'Benefit For Regions'). Projektet 'Tysk-dansk ungdom'
under det andet specifikke mål fremmer den interkulturelle forståelse blandt unge.
De nævnte projekters samlede finansielle volumen udgør ca. 31,7 mio. euro. Støtten fra Interregprogrammet andrager heraf ca. 19 mio. euro.
Flere informationer om programmet Interreg Deutschland-Danmark findes på www.interreg5a.eu.

[7. og 8. er ikke relevante for vores program]
9. Vurdering af gennemførelsen af samarbejdsprogrammet (artikel 50, stk. 4, i forordning (EU) nr.
1303/2013 og artikel 14, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1299/2013)
9.1 Oplysninger fra afdeling A og opfyldelse af programmets mål (artikel 50, stk. 4, i forordning (EU) nr.
1303/2013)
For hver prioritetsakse – vurdering af ovenstående oplysninger og fremskridt med hensyn til at nå
programmets mål, herunder EFRU's bidrag til ændringer i værdien af resultatindikatorer
Fælles for alle prioritetsakser er, at prognoserne for målopfyldelsen er gode eller meget gode, og selv i de
indtil nu mindre efterspurgte prioriteter 2.1 og 3.1 er prognosen positiv. I de øvrige prioriteter tegner der
sig sågar et billede af en markant overopfyldelse af indikatorerne. Der kan endnu ikke på et funderet
grundlag siges noget om de konkrete bidrag til programmets målopfyldelse, da de fleste projekter først er
startet i rapporteringsåret og på nuværende tidspunkt kun i begrænset omfang kan fremvise resultater. Ser
man på de allerede opnåede outputindikatorer i de endnu ikke afsluttede projekter, tyder alt dog på en god
start. Resultaterne af den projektevaluering, som starter i 2017, må afventes, før der kan foretages en
nærmere analyse af de første projektresultater og deres bidrag til programmålene.
Resultatindikatorerne udvikler sig i vid udstrækning også positivt, men det er endnu for tidligt at lægge sig
fast på programmets konkrete bidrag til udviklingen. Det vil først være muligt og først give mening i større
omfang efter analysen af resultaterne af den projektevaluering, der starter i 2017. Afbrækket i forbindelse
med programafslutningen 2014 og starten på de nye projekter under det nuværende program antages at
være årsagen til tilbagegangen for resultatindikatoren under målet 4.1. Men det kan imidlertid ikke
dokumenteres konkret i form af data.

9.2 De specifikke aktioner, der træffes for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og fremme
ikke-forskelsbehandling, navnlig adgang for personer med handicap, og ordninger, som gennemføres for
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at sikre integrering af kønsaspektet i forbindelse med samarbejdsprogrammet og dets operationer
(artikel 50, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 14, stk. 4, afsnit 2, litra d), i forordning (EU)
nr. 1299/2013)
En vurdering af gennemførelsen af specifikke foranstaltninger med henblik på at overholde principperne i
artikel 7 i forordning (EU) nr. 1303/2013 om fremme af ligestilling mellem mænd og kvinder og ikkeforskelsbehandling, herunder evt. – afhængigt af samarbejdsprogrammets indhold og mål – et overblik over
de specifikke aktioner, der træffes for at fremme ligestilling mellem mænd og kvinder og fremme ikkeforskelsbehandling, herunder adgang for personer med handicap, og ordninger, som gennemføres for at
sikre integrering af kønsaspektet i forbindelse med samarbejdsprogrammet og dets operationer.
Særlige foranstaltninger inden for ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling spiller især en rolle i
uddannelsesprojekterne i prioritet 3 og kulturprojekterne i prioritet 4.
Nogle af uddannelsesprojekterne som f.eks. projekterne 'JUMP' og 'CPL' er tilrettelagt på en måde, så
migranter og personer med indlæringsvanskeligheder bliver inddraget og får mulighed for at komme ud på
arbejdsmarkedet. Kulturprojekterne, og her især de overordnede projekter 'kultKIT' og 'KursKultur',
henvender sig til alle borgere og har sat sig som mål at give alle borgere adgang til kulturlivet i regionen. De
første foranstaltninger på området er blevet indledt i disse projekter.
Samlet set skal det dog bemærkes, at projekterne indtil nu primært har haft en neutral effekt på disse
horisontale mål. Det skyldes dels, at mange projekter først er startet i 2016, og at de pågældende
foranstaltninger slet ikke er kommet i gang endnu, men også, at de fleste projektpartnere er offentlige
institutioner, som i forvejen overholder lovgivningen om ligestilling og bekæmpelse af forskelsbehandling.

9.3 Bæredygtig udvikling (artikel 50, stk. 4, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 14, stk. 4, afsnit 2,
litra e), i forordning (EU) nr. 1299/2013)
Vurdering af gennemførelsen af foranstaltninger med henblik på at overholde principperne i artikel 8 i
forordning (EU) nr. 1303/2013 om bæredygtig udvikling, herunder evt. – afhængigt af
samarbejdsprogrammets indhold og mål – et overblik over de foranstaltninger, der er truffet med henblik
på at fremme en bæredygtig udvikling i overensstemmelse med den nævnte artikel.
Bæredygtighed er en væsentlig faktor i alle bevilgede projekter. Tendensen er den, at projekterne i
prioriteterne 1 og 2 i sagens natur i højere grad beskæftiger sig med økonomisk og økologisk
bæredygtighed, idet de udvikler og implementerer innovative teknologier og fremmer det økonomiske
samarbejde. Særligt projekterne inden for sundhedsvæsen og velfærdsteknologi har dog også en effekt på
den sociale bæredygtighed. Projekterne i prioriteterne 3 og 4 tager med deres foranstaltninger inden for
henholdsvis arbejdsmarked og uddannelse samt kultur og institutionelt samarbejde i højere grad sigte på
økonomisk og social bæredygtighed.
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Fælles for alle projekter er, at resultaterne inden for bæredygtighed endnu er begrænsede, da mange
projekter først er startet i 2016, og foranstaltningerne og aktiviteterne først er ved at gå i gang, samt at
projektresultaternes bæredygtighed i de fleste tilfælde først vil vise sig efter projekternes afslutning.

9.4 Rapportering om den støtte, der er anvendt til målene vedrørende klimaforandringer (artikel 50, stk.
4, i forordning (EU) nr. 1303/2013
Tallene beregnes automatisk i SFC2014 på baggrund af kategoriseringsdataene.

9.5 Partnernes rolle i gennemførelsen af samarbejdsprogrammet (artikel 50, stk. 4, i forordning (EU) nr.
1303/2013 og artikel 14, stk. 4, afsnit 1, litra c), i forordning (EU) nr. 1299/2013)
Vurdering af gennemførelsen af foranstaltninger med henblik på at overholde partnernes rolle i medfør af
artikel 5 i forordning (EU) nr. 1303/2013, herunder inddragelse af partnere i gennemførelsen,
overvågningen og evalueringen af samarbejdsprogrammet
Principielt er de deltagende programpartnere og arbejdsmarkedets parter som omhandlet i artikel 5 i
forordning (EU) nr. 1303/2013 repræsenteret i Interreg-udvalget og deltager her direkte i diskussionerne og
beslutningsprocesserne om gennemførelsen og styringen af programmet.
Derudover arrangerer programadministrationen regelmæssigt møder med programpartnernes
repræsentanter (såkaldte ERFAREG-møder), hvor de har mulighed for at diskutere emner vedrørende
Interreg-programmet mere indgående og bringe ønsker og behov i spil. I 2016 blev der afholdt to sådanne
møder, hvor en række spørgsmål blev taget op.
De relevante repræsentanter for arbejdsmarkedets parter og programpartnerne har også deltaget i
temaspecifikke workshops som f.eks. workshoppen for arbejdsmarkedsprojekter den 4. maj 2016.
Interreg-administrationen deltager desuden også regelmæssigt i eksterne arrangementer, møder,
konferencer og workshops, hvor den kommer i kontakt med aktørerne i regionen og får information om
deres aktuelle status og behov, så de kan blive inddraget i gennemførelsen af programmet.
10. Obligatoriske oplysninger og vurdering i henhold til artikel 14, stk. 4, afsnit 1, litra a) og litra b), i
forordning (EU) nr. 1299/2013
10.1 Fremskridt i gennemførelsen af evalueringsplanen og opfølgningen af evalueringsresultaterne
Helt efter planen blev rammebetingelserne for den eksterne projektevaluering fastlagt i 2016, som vil være
obligatorisk for alle projekter, der modtager støtte under programmet. I den forbindelse blev der i anden
halvdel af 2016 gennemført en udbudsprocedure i hele EU med henblik på at udpege en egnet ekstern
sagkyndig til opgaven. Kienbaum Consultants International GmbH blev i slutningen af 2016 pålagt denne
opgave og har påbegyndt projektevalueringen i starten af 2017. De sagkyndige har desuden gennemført
målingen af resultatindikatorerne pr. udgangen af 2016.
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En arbejdsgruppe nedsat til formålet evaluerer løbende programadministrationens interne processer med
henblik på afbureaukratisering, og de første foranstaltninger blev iværksat i 2016, hvor ansøgningsskemaet
og vurderingsskemaet i programmet er blevet tilpasset og forenklet på baggrund af en detaljeret analyse af
procedurerne.

10.2 Resultaterne af de informations- og pr-foranstaltninger, der er gennemført under
kommunikationsstrategien
Som led i kommunikationsstrategien er der iværksat en række foranstaltninger i 2016 med henblik på at
udbrede kendskabet til programmet, støtte projektaktører på en bred vifte af områder og styrke
partnernes samarbejde yderligere.
I 2016 blev der offentliggjort syv pressemeddelelser og udsendt 10 nyhedsbreve til 786 modtagere på
dansk og tysk side. Som led i den daglige medieovervågning blev der i danske og tyske medier registreret
161 artikler, som italesætter programmet og de godkendte projekter.
Egne arrangementer
I april blev der afholdt en arbejdsmarkedsworkshop for beslutningstagere med 60 deltagere, og den 4. maj
2016 gennemførte vi på ny en workshop på arbejdsmarkedsområdet med 10 deltagere. I maj og november
blev der afholdt workshops for de projekter, der var blevet godkendt i det foregående halvår (54 og 14
deltagere). I november fulgte 93 deltagere vores indbydelse til Interreg-netværksdagen, hvor der især var
fokus på effektiv kommunikation og forankring af projektresultater. I perioden 19.-25. september blev
European Cooperation Day fejret i hele programregionen, hvor vores projekter gav interesserede borgere
mulighed for at høre mere om deres arbejde og det grænseoverskridende samarbejde. I marts og
september blev der afholdt to ERFAREG-møder for programpartnernes kontaktpersoner.
Projektrådgivninger og eksterne arrangementer
Projektrådgivningen finder sted dagligt, det være sig pr. mail, telefon eller personligt. I alt kan vi notere ca.
120 projektrådgivninger, herunder deltagelse i eksterne arrangementer, hvor vi har haft lejlighed til at
præsentere programmet. I perioden sommer-efterår 2016 blev der desuden tilbudt og gennemført
informationsarrangementer og projektrådgivning hos Region Sjælland.
Målet er til enhver tid at støtte projektaktørerne i kommunikationsarbejdet og gøre arbejdet lettere for
dem ved hjælp af hjælpemidler. Det har vist sig, at projekterne har haft problemer med at placere
programlogoet på deres materiale og kombinere det med andre logoer, særligt programmets, uden at
overtræde retningslinjerne. Ifølge retningslinjerne i logomanualen må andre logoer være lige så brede eller
høje som EU-flaget i programlogoet, og EU-labelen skal altid være læselig. Derfor og også for at komme
projektaktørerne i møde, er EU-flaget i programlogoet forstørret 41 %.
I nogle situationer er det en udfordring at forklare kort og forståeligt, hvad Interreg er, hvordan projekter
bliver til og gennemføres. Derfor blev filmen 'Paul har en idé' produceret i slutningen af 2015. Den er blevet
vist ved forskellige lejligheder i 2016 og ligger også på programmets hjemmeside. I perioden maj-december
2016 blev filmen afspillet 734 gange på hjemmesiden. På EU-Kommissionens årsmøde den 6. juni 2016 blev
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Interreg Deutschland-Danmark desuden hædret for den bedste hjemmeside blandt alle Interregprogrammer i Europa.
11. Supplerende oplysninger, der kan tilføjes afhængigt af samarbejdsprogrammets indhold og mål
(artikel 14, stk. 4, afsnit 2, litra a), b), c) og f), i forordning (EU) nr. 1299/2013)
[11.1 og 11.2 er ikke relevante for vores program]
11.3 Bidrag til makroregionale strategier og havområdestrategier
Samlet set kan det konstateres, at alle bevilgede projekter forventes at yde et bidrag til målene og de
forskellige områder i Østersøstrategien. Da mange projekter først er startet i 2016, er det dog ikke muligt at
vurdere deres konkrete bidrag på nuværende tidspunkt, som først vil kunne opgøres ved projekternes
afslutning.
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