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1. Indledning: Opgaven

Interreg-sekretariatet Deutschland-Danmark har anmodet twkom - Gesellschaft für strategische 
crossmediale Kommunikation om at evaluere sekretariatets PR-arbejde. Evalueringen har fokus 
på mediearbejdet ud fra presse- og projektaktørernes synspunkt, opfattelsen af   mediearbejdet 
set fra EU / Interacts synspunkt, og endelig en evaluering af   de ressourcer og budgetter, der er 
til rådighed for Interreg-sekretariatet til PR-arbejde.  Vi har i samråd med Interreg-sekretariatet 
afholdt en kick-off workshop, hvor vi sammen har defi neret den endelige evalueringsramme for 
evalueringen af mediearbejdet.

2. Evalueringsområder

Indenfor analysens to vigtigste områder ”Presse” (kapitel 2.1) og ”Aktører” (kapitel 2.2) har vi 
valgt en tredelt analytisk tilgang: Vi har gennemført interviews med et udvalg af redaktører for 
medierne, projektpartnere og de ansatte i sekretariatet, samt evalueret alle de afgivne udsagn 
og udarbejdet oplæg til anbefalinger til konkrete handlinger.

Indenfor evalueringsområderne ”Interact” (kapitel 2.3) og ”Struktur” (kapitel 2.4) har vi anvendt 
en to-trins analytisk tilgang: Vi har gennemført interviews med de ansvarlige myndigheder i Den 
Europæiske Union, samt i Interreg-sekretariatet og evalueret disses udsagn, og også her udar-
bejdet oplæg til anbefalinger til konkrete handlinger.

Den valgte evalueringsmetode fokuserer således konsekvent på kundens perspektiv. Det gør 
interessenterne indenfor pressearbejdet til kernen i analysen, og giver dermed et optimalt ud-
gangspunkt for en optimering af kommunikationen. I tilrettelæggelse af evalueringen, har vi 
bragt vores ekspertiser og erfaringer fra andre ”cross-media” rådgivningsprocesser i spil i for-
bindelse med udformningen af anbefalinger til konkrete handlinger, således at vi kommer med 
konkrete forslag til en styrkelse af anvendelsen af sekretariatets egne mediekanaler.

Alle interviews er dokumenteret mundtligt og er tilgængelige på tysk eller engelsk som et sup-
plement til denne evalueringsrapport. Interviewene er udelukkende beregnet til intern brug i 
administrationen og er på grund af persondataforordningen ikke en del af denne rapport, og er 
dermed heller ikke tilgængelige for offentligheden.

Denne rapport afspejler nøglebudskaberne fra interviews, opsummerer alle vurderinger og angi-
ver en række anbefalinger til handling. Rapporten tager udgangspunkt i en kvalitativ tilgang, og 
supplerer dermed den eksisterende interne evalueringsrapport om pressearbejde, som primært 
fokuserer på en kvantitativ evaluering af Interreg Deutschland-Danmarks pressearbejde. 

2.1 Pressen

For at analysere den aktuelle status på PR-arbejdet i Interreg Deutschland-Danmark, har vi 
talt med de ansvarshavende redaktører fra følgende medievirksomheder: Danmarks Radio P4 
Syd, TV Syd, Norddeutscher Rundfunk, Lübecker Nachrichten, Radio Schleswig-Holstein, Lol-
land-Falsters Folketidende og Sjællandske Medier. Interviewene foregik ved personlige samtaler 
eller telefonsamtaler.

Evalueringsrapporten indeholder de centrale udsagn indenfor følgende fi re områder:

• Hvor godt kender du Interregs mediearbejde?
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• Hvad er et godt mediearbejde? Hvilket indhold foretrækker du?

• Hvor gode er pressemeddelelserne fra Interreg Deutschland-Danmark? Hvilke temaer, per-
soner og mennesker vil du gerne vide mere om?

• Hvordan vurderer du hjemmesiden for Interreg Deutschland-Danmark?

Evalueringen af   pressemeddelelserne blev udført af de ansvarshavende redaktører på grund-
lag af tre pressemeddelelser. Disse pressemeddelelser er angivet i interviewfilerne og linket.

Analysefelterne: ”mediearbejde”, ”pressemeddelelser” og ”hjemmeside” blev vurderet af de 
ansvarshavende redaktører ud fra følgende skala: fra 1 (meget god) til 6 (utilstrækkelig). Pa-
rallelt med denne proces blev der afholdt interviews med Interreg-sekretariatets personale 
mht. deres vurdering af pressearbejdet. Disse udsagn er blevet holdt op mod svarene fra 
redaktørerne og er præsenteret i kapitel 2.4.2. Endelig har vi givet anbefalinger til handling 
baseret på alle de individuelle evalueringer.

2.1.1 Evaluering af pressens syn på det aktuelle PR-arbejde

Medie arbejdet. Alle de ansvarshavende redaktører, som vi har interviewet, har forholdt sig til 
de grænseoverskridende temaer, som Interreg Deutschland-Damark har sat for sit PR-arbejde 
indenfor følgende 4 prioriterede områder: ”Innovation“, ”Nachhaltige Entwicklung / Bæredygtig 
udvikling“, ”Arbeitsmarkt, Beschäftigung & Ausbildung / Arbejdsmarked, beskæftigelse & ud-
dannelse“ samt ”Funktionelle Zusammenarbeit / Funktionelt samarbejde“. 

Efter journalisternes opfattelse er Interreg-programmet indenfor disse fire områder alt for lidt 
synligt i mediernes geografiske dækningsområder. De fleste af redaktørerne, der er inter-
viewet her, kender meget lidt eller slet ikke noget til Interregs PR-arbejde. De beklager sig 
over manglen på personlig kontakt med de medarbejdere i sekretariatet, der er ansvarlige for 
pressearbejdet, samt manglen på kontakt med projektaktørerne. Der er et ønske om en mere 
direkte og regelmæssig personlig kontakt.

Alt for ofte ender pressemeddelelserne ikke hos den indholdsansvarlige redaktør på redaktio-
nerne. Det skyldes for det meste, at der mangler en tematiseret tilgang til de respektive fagre-
daktører på redaktionerne. 

Det skal i denne forbindelse bemærkes, at mange medier er interesseret i, udover at modtage 
informationer i tekstform, også at modtage billeder og video til de respektive temaer. Årsagen 
hertil er, at internettet bliver stadig vigtigere som informationskanal. Udfordringen med at ar-
bejde på tværs af de forskellige medier er vokset enormt i de seneste år. Tekstredaktører skal 
levere billeder, og billedredaktører skal levere tekster. Især de klassiske print-medier står over 
for disse multimedieudfordringer. Derfor er det vigtigt, at Interreg-sekretariatet hver gang de 
sender en pressemeddelelse, også medsender billeder og/eller video af høj kvalitet, som kan 
formidles på de respektive medier.

På grund af de ansvarshavende redaktørers manglende (personlige) kendskab til pressear-
bejdet, har kun 4 ud af 7 været i stand til at evaluere Interreg Deutschland-Danmarks presse-
arbejde. Evalueringen blandt   de danske redaktører faldt dårligere ud end de tyske: 4,7 til 4,0. 
Anbefalinger til handlinger inden for dette område er meget klare, og er beskrevet i kapitel 
2.1.3.

Pressemeddelelser. Interreg Deutschland-Danmarks pressemeddelelser bliver af de tyske 
og danske medier  evalueret mere positivt end det almindelige offentlighedsarbejde: den dan-
ske presse evaluerer kvaliteten af   pressemeddelelserne til karakteren 4,0. Den tyske side gi-
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ver lidt bedre karakterer: 3.7. Alle syv interviewede redaktører gav en bedømmelse.

Der er kritik af pressemeddelelsernes tekstmæssige kvalitet. Ofte er de fremlagte fakta om 
projekterne for uklare for journalisterne. For eksempel mangler der ofte detaljerede beskri-
velser af projekternes udformning. Fagudtryk bliver ikke tilstrækkeligt forklaret, fakta bliver 
forklaret for lidt. Der mangler en redegørelse af den relevans som projekterne aktuelt har for 
dagligdagen for folk i den respektive region: Hvordan vil Interreg-projektet forbedre hverdagen 
i den respektive region? Hvorfor er projekterne vigtige? Svarene på disse spørgsmål er ud fra 
journalisternes synsvinkel ikke tilstrækkeligt belyst. Beskrivelsen af disse   relevanser mangler 
generelt.

Alt for mange slagord og floskler udløser en slags ”slagords-terror” og ”marketing-alarm” hos 
redaktørerne. Ofte er der ikke tid på redaktionerne til nøjere at undersøge uforståelige og 
unøjagtige fagudtryk og sammenhænge. Og da teksterne i pressemeddelelserne ofte ikke op-
fylder kvalitetskravene eller er vanskelige at forstå, er chancerne for, at pressemeddelelserne 
vil blive offentliggjort mindre.

Øvrige mangler: Temaerne i pressemeddelelserne vurderer journalisterne ud fra et regionalt 
perspektiv som værende for svage. Ofte mangler den klare lokale forbindelse mellem pres-
semeddelelsens indhold til det udsendelses- og distributionsområde som det respektive me-
diehus har. Denne faktor har stor betydning for om omtalen bliver bragt i de regionale medier. 
Hvis den regionale sammenhæng mangler, det man kan kalde ”den lokale relevans for den 
enkelte”, er chancerne for at omtalen bliver bragt i medierne meget lav.

Journalisterne kritiserer også pressemeddelelserne for ikke at være personlige nok. Den re-
gionale vinkel kan let imødekommes gennem en præsentation af lokalt bosiddende personer 
i pressemeddelelserne. Storytelling er grundforudsætningen for journalistisk arbejde. Sam-
let set klager repræsentanterne fra pressen over, at der er for få historier, der bliver fortalt i 
pressemeddelelserne. Det efterlader et indtryk af, at projekternes temaer er for fjernt fra folks 
hverdag. Også dette reducerer signifikant redaktørernes vilje til at publicere indholdet.

Derudover kritiserer de interviewede redaktører pressemeddelelsernes struktur. Teksterne 
opfattes som værende ”for lange”. Selve nyhederne skal fremstilles tydeligere og fremtræde 
klarere. Et resumé af de vigtigste fakta i begyndelsen af   pressemeddelelsen, såvel som en 
god nyhedsmæssig udformet regionalt-fokuseret overskrift i emnelinien i en e-mail, er af stor 
betydning når pressemeddelelser sendes pr. e-mail til redaktionerne.

Det er også et klart ønske, at der er direkte kontaktoplysninger til de personer der er citerede i 
pressemeddelelsen. Dette letter den direkte kontakt.

Sammenfatning: Det er af afgørende betydning at optimere kvaliteten af indholdet i presse-
meddelelserne. Men det handler også om at holde øje med den konkurrencesituation man 
er i: Interreg Deutschland-Danmark er, med det udbud af grænseoverskridende temaer, som 
pressen  grundlæggende betragter som værende relevant, ikke alene på mediefladerne. Der 
er et bredt felt af udbydere af regionale temaer, herunder institutioner, organisationer, for-
eninger, enkeltpersoner og professionelle kommunikationsvirksomheder, der er til stede på 
forskellige digitale kanaler. Alle tilbyder en meget bred vifte af regionale temaer og kæmper 
derfor en hård konkurrence om en placering i medierne.

I en tid, hvor der er betalt indhold (paid content), må man som mediehus stille sig selv det 
vigtige spørgsmål: Ville mine læsere, lyttere, seere betale for jeres indhold (nyheder)? Det er 
nemlig i dette medie-miljø, at Interreg Deutschland-Danmark skal fremhæve sig selv med en 
række gode tilbud om attraktive temaer.

Hjemmesiden. Interreg Deutschland-Danmarks hjemmeside blev af de danske og tyske re-
daktører vurderet fra meget god til god (DK: 1.8 - DE: 3.3). Et af de tyske mediehuse har kun 
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bedømt hjemmesiden til karakteren 6. Efter vores mening bør denne vurdering ikke overfor-
tolkes. Medierne i de tysk-danske grænseregioner finder generelt Interreg Deutschland-Dan-
marks hjemmeside værende velstruktureret, informativ og nyttig. Der er ikke behov for hand-
ling her. 

2.1.2 Vægtning og anbefalinger til handling

På baggrund af analysen af   interviewene med repræsentanter fra pressen kan følgende anbe-
falinger til handling udledes for Interreg Deutschland-Danmark. Anbefalingerne markeret med 
”A” anses for at være af absolut prioritet:

Mediearbejdet

• Mediearbejdet bør være mere offensivt, proaktivt og mere tilpasset til formålet (A).

• Der er brug for en mere målrettet tilgang til pressen: De rigtige fag-journalister skal 
findes, modtage henvendelser og for eksempel besøges hver sjette måned person-
ligt. Deres respektive interesser for temaer skal fastlægges og der skal følges op (A).

• Mediearbejdet kan med fordel styrkes i området DE / DK Øst, bl.a. ved hjælp af kon-
taktpersoner og / eller en serviceudbyder i denne region.

• Projekttemaer skal indsamles blandt medarbejderne i sekretariatet og systematisk 
indgå i en kommunikationsplan (A).

• Historierne og personerne bag projekterne skal identificeres og præsenteres bedre, 
og inddeles mere konsekvent ift. den region de kommer fra (A).

• PR-arbejdet skal rettes mod tværgående medier, og dermed skal ”spredningsmulig-
hederne” styrkes: Hver Interreg News skal indeholde en pakke med tekst, billeder og 
eventuelt videoer (A).

Pressemeddelelser

• Pressemeddelelserne skal konsekvent regionaliseres og sendes til de pågældende 
journalister (A).

• Indholdet af pressemeddelelserne skal reduceres, og i bedste fald kun omfatte et en-
kelt top-tema. Eventuelt kan man udsende flere pressemeddelelser.

• Alle pressemeddelelser skal fortælle regionale historier og gøre relevansen af   emnet 
meget klart for borgerne (A).

• Fagudtryk bør undgås og, hvis de bruges, forklares.

• Et resumé, ”keyfacts”, bør fremhæves i ”bullet”-punkter i begyndelsen af   pressemed-
delelsen.

• Overskrifter og emnelinjer i e-mails indeholdende pressemeddelelser skal have klare, 
relevante og regionale oplysninger (A).

• Serviceoplysninger (kontaktoplysninger) om de citerede og / eller navngivne personer 
i pressemeddelelserne er af høj værdi.
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• Hver pressemeddelelse skal indeholde et meningsfuldt og tiltalende billede, eventu-
elt en video.

Hjemmesiden

• Hjemmesiden gjorde et positivt indtryk på journalisterne. Hjemmesiden bør derfor 
udvides ift. indhold, og i mindre grad ændres for så vidt angår koncept og struktur.

• Indholdsplanlægning (content) og opstilling (tekst, billede, video) skal integreres 
bedre i pressearbejdet (A).

• Der skal udformes og produceres egne indholdsbaserede, billedstærke (korte) for-
mater for at styrke hjemmesiden og den videre udbredelse af temaerne

• Interreg Deutschland-Danmark bør også præsentere fl ere succeshistorier fra 
projekterne på deres egne platforme (A).

• Et socialt mediekoncept (Facebook, LinkedIn) skal udvikles og implementeres og 
knyttes til hjemmesiden.

• For at opretholde den høje standard (se EU Award 2016) af synligheden online bør 
en visuel ansigtsløftning af hjemmesiden planlægges til 2020 og tilpasses til den 
opdaterede brugeradfærd. 

2.2 Projekt aktører

Det centrale analyseområde i evalueringen af   PR-arbejdet i Interreg Deutschland-Danmark 
var spørgsmålet om, hvordan projektaktørerne bedømmer mediearbejdet. I denne forbin-
delse holdt vi samtaler med projektledere fra projekterne: Demantec, NAKUWA, Undine II, 
Starforce, Maker Start Ups, KursKultur og Saving Life. Interviewene foregik enten gennem 
personlige samtaler eller gennem telefonsamtaler. Evalueringen afspejler de centrale udsagn 
om følgende hovedspørgsmål:

• Hvor forståelige er dokumenterne fra Interreg Deutschland-Danmark?

• I hvilket omfang fi nder projektpartnerne de relevante oplysninger?

• Hvilke oplysninger mangler?

• Hvor godt støttes projektpartnerne i kommunikationen af   deres projekt af Inter-
reg-sekretariatet?

• Hvor godt kommunikerer Interreg-sekretariatet projektet?

• Hvor synlig er Interreg Deutschland-Danmark i regionen?

• Alle analysefelter er bedømt af den ansvarlige projektaktør ud fra følgende kriterier: 
1 (meget god) til 6 (utilstrækkelig).
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2.2.1 Evaluering af projektaktørernes syn på det aktuelle PR-arbejde

Forståelighed. Lederne af de ovenfor nævnte projekter bedømmer fælles, at forståeligheden 
af de dokumenter som Interreg Deutschland-Danmark har lagt ud offentligt på deres hjemme-
side, er fra god til tilfredsstillende. Fact sheets og dokumenter er tekstmæssigt velforberedte 
og grundlæggende forståelige. Dokumenterne anses for relevante. Af og til forstås de enkelte 
detaljer ikke, og derefter søges telefonisk eller skriftlig kontakt med sekretariatet. Feedback 
er altid øjeblikkelig, og problemerne løses. Sekretariatets serviceberedskab bedømmes på 
denne baggrund positivt af projektpartnerne.

Nogle af de retningslinier, der er beskrevet i dokumenterne, er imidlertid uklare. Spørgsmål 
om hvordan de skal forstås dukker op. Det betyder, at ikke alle dokumenter er lige forståelige. 
I begyndelsen af   projektet og ved programmets opstart fandt nogle af de interviewede projekt-
partnere, at de eksisterende  oplysninger var for ufuldstændige, for omfattende og for det me-
ste uforståeligt formulerede. Det gjorde udfyldningen af   ansøgningsskemaerne vanskelig.

De dokumenter, hvori man skal beskrive projektbudgetterne, finder projektpartnerne alt for 
detaljerede. Dokumenterne er heller ikke altid lige lette at forstå eller indlysende at udfylde. 
Idet daglige projektforløb tales der primært engelsk mellem de tyske og danske partnere. De 
officielle rapporter skal dog skrives på de nationale sprog. Dette kritiseres af projektpartnerne.

ELMOS spiller en meget stor rolle i den samlede vurdering af forståeligheden af   Interreg-do-
kumenterne. ELMOS opfattes ikke som  let at forstå. Manualen til ELMOS er en hjælp, alle 
spørgsmål besvares. Håndbogen er dog også meget omfattende og derfor ikke altid nem at 
bruge. Omfanget af ELMOS manualen, men også omfanget af ”Fact-sheets” er identificeret 
som et centralt problem i forståelsen og håndteringen af   Interreg-dokumenter.

På trods af disse kritiske vurderinger er den samlede bedømmelse i relation til dokumenternes 
forståelighed ret positiv. Den samlede bedømmelse for dette analysefelt er: 2.4 

Søgemuligheder. PR-dokumenterne er nemme at finde for projektpartnerne via hjemmesi-
den. Alle andre oplysninger er normalt gode og nemme at søge på hjemmesiden. Det centrale 
navigeringspunkt er manualen.

Strukturen og indholdet af dokumenterne inden for projektledelse opfattes som omfattende og 
krævende. Kravet hos projektpartnerne om at finde de vigtigste oplysninger præcist og hurtigt 
via hjemmesiden er tilsvarende høj. Projektpartnerne kvitterer samlet set for at hjemmesiden 
løser denne udfordring.

Vurderingen af overskueligheden og søgemulighederne på   vigtige oplysninger i enkeltdoku-
menter er bedømt væsentligt værre end bedømmelsen af den samlede struktur på hjemmesi-
den. For at finde de oplysninger, der faktisk er søgt på i dokumenterne, er det ofte nødvendigt 
at åbne flere PDF-dokumenter. Så det tager tid at finde relevante oplysninger. Desuden er 
formuleringerne ikke altid klare og undertiden for komplicerede.

Søgningen af information kan forbedres betydeligt ved hjælp af en optimeret søgefunktion på 
hjemmesiden. En søgefunktion, som viser direkte hits i teksten, er en af de mangler som pro-
jektpartnerne kritiserer. En sådan reel fuldtekstsøgning ville gøre det meget nemmere, hurtigt 
og effektivt at finde det indhold, du har brug for. En sådan mulighed er på grund af omfanget 
af dokumenter af højeste relevans.

Derudover: Søgefunktioner af denne karakter er et meget almindeligt og meget brugt værktøj. 
Projektpartnerne forventer derfor at finde en sådan søgemulighed på Interreg Deutschland-
Danmarks hjemmeside.
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Ikke desto mindre er den samlede score for søgemuligheder på indhold vurderet positivt af 
de interviewede projektpartnere med en generel bedømmelse på: 2.3.

Oplysningernes fuldstændighed. Som allerede nævnt ovenfor mener projektpartnerne, at 
oplysningerne på Interreg Deutschland-Danmarks hjemmeside i forbindelse med forvaltnin-
gen af   deres projekter, for så vidt er tilfredsstillende.

Indholdsdybden er stor. Projektpartnerne siger, at oplysningerne er komplekse, og at de 
tager tid at forstå. Dette fører lejlighedsvis til forsinkelser i håndteringen af   vigtige opgaver 
i projektforløbet. Der mangler kun enkelte informationer eller elementer af informationer og 
dokumenter.

Den manglende transparens i forbindelse med oplysninger om ajourførte dokumenter bliver 
kritiseret. For projektpartnerne er det ofte ikke klart, hvornår og hvordan dokumenter blev 
ændret/ajourført. Her ville en øjeblikkelig orientering være ønskværdig.

Samlet set er der ifølge projektpartnerne kun få mangler i forhold til de oplysninger, der tilby-
des af Interreg Deutschland-Danmark. To projektaktører bedømmer dette område til en ka-
rakter på 4, alle andre respondenter til en karakter på 1 eller 2. Den samlede karakter er 2,3.

Kommunikativ støtte. Projektpartnerne anser præsentationen og sammenkoblingen af de 
enkelte projekter på Interreg Deutschland-Danmarks hjemmeside som en positiv måde at 
understøtte den kommunikative indsats på. Når der er behov for at offentliggøre aktuelle ny-
heder fra projekterne på sekretariatets hjemmeside, bliver behovene opfyldt hurtigt. Det er 
værdsat.

Interessant nok gør nogle af de interviewede projektpartnere slet ikke krav på at modtage 
kommunikativ støtte fra sekretariatet. De ser kommunikationsopgaven udelukkende som et 
anliggende for dem selv. Af den grund kunne en af projektpartnerne heller ikke evaluere dette 
indsatsområde.

Et vigtigt element i den løbende kommunikative støtte er de regelmæssige kommunikati-
onsworkshops og netværksmøder, der tilbydes af Interreg Deutschland-Danmark, samt den 
sammenfattende dokumentation af disse møder. Møderne anses for at være meget relevante 
som en platform for læring, udveksling, interaktion, men især for udvidelsen af   netværket.

Da ønsket om udveksling blandt projektpartnerne vejer tungt, er det værd at overveje at udvi-
de udvekslingen og mulighederne for direkte møder og andre kommunikationstilbud. I denne 
sammenhæng er Interreg-nyhedsbrevet også vigtigt. Det har en høj relevans for projektpart-
nerne som et informationstilbud.

Samlet set får dette evalueringsområde en god vurdering. Projektpartnerne føler sig godt 
støttet af sekretariatet. Den samlede karakter er baseret på karaktererne 1 og 2, og den sam-
lede karakter er på 2,8.

Overordnet kommunikation. Samlet set ser projektpartnerne i Interreg Deutschland-Dan-
mark et klart potentiale i at styrke kommunikationen om   projekterne. For eksempel kunne 
succeshistorier fra det daglige projektarbejde præsenteres og markedsføres bedre. Projekt-
partnernes vilje til at rapportere til sekretariatet om fremskridt i projekterne er stort set til ste-
de. Derfor er der også en forventning til sekretariatet om at kommunikere indholdet offensivt 
- også på egne platforme, f.eks. gennem en fremtrædende placering og en detaljeret præ-
sentation på Interreg Deutschland-Danmarks hjemmeside.

Det er positivt at bemærke, at nogle af projektpartnerne ser ansvaret for kommunikationen 
som værende helt eller delvist deres egen opgave. De forventer ikke nogen støtte, men føler 
sig forpligtet til at præsentere deres projekter for offentligheden. Denne beredvillighed bør 
udnyttes og bør kunne understøttes af sekretariatets supplerende medieindsatser.
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I forhold til den overordnede kommunikation er nyhedsbrevet meget vigtigt. Her bliver der 
regelmæssigt berettet om projekterne, hvilket er meget vigtigt for synligheden af   fremskridte-
ne i projekterne. Det øger derfor forventningen om at blive endnu mere synlige gennem mere 
indhold (se ovenfor). Projektpartnerne ser gerne en endnu større brug af nyhedsbrevet og 
hjemmesiden samt de sociale medier for at gøre projekttemaerne endnu mere synlige gen-
nem sekretariatets egne digitale kanaler.

I forhold til den overordnede kommunikation har den mere direkte personlige udveksling på 
ovennævnte netværksmøder, workshops og også selve karavanen absolut prioritet blandt 
projektpartnerne. De bekræfter, at disse tilbud er meget vigtige for synligheden af   deres pro-
jekter i det regionale miljø.

Bedømmelsen indenfor den overordnede kommunikation er meget forskellig blandt projekt-
partnerne. Den spænder fra 1 til 5, og den samlede bedømmelse er 2,8.

Synlighed. Projektpartnerne bekræfter, at Interreg Deutschland-Danmark har en lav synlig-
hed i deres respektive regioner. Evalueringerne ligger i intervallet 3 til 5. Den samlede vurde-
ring er 3,5, hvilket gør den til den ringeste vurdering for alle de evaluerede områder.

Interreg Deutschland-Danmarks synlighed kunne dog styrkes gennem mere tilstedeværelse i 
almindelighed, bla. ved regionale og tematisk passende begivenheder/events. For eksempel 
nævnes kommuner eller universitets-fora som eksempler herpå. Selvfølgelig skal indsatsen 
og cost-benefit-forholdet altid vurderes i de enkelte tilfælde. Et afgørende kriterie er for det 
meste, om de relevante målgrupper kan nås gennem deltagelse i disse events.

Synligheden af   projekterne i pressen opfattes af projektpartnerne som for lav. Denne vurde-
ring er faktisk i modsætning til, at den interne evaluering har vist, at der er mange offentlige 
omtaler af Interreg-projekter i medierne. Projekternes vurdering falder dog sammen med re-
sultaterne af undersøgelsen blandt    redaktørerne i mediehusene. De vurderede også, at der 
var en relativ lille synlighed af Interreg Deutschland-Danmark (se kapitel 2.1).

En af grundene til den manglende synlighed af de forskellige projekt-temaer i medierne er, at 
udfordringen med at kommunikere ”Interreg” som tema er for kompleks i forhold til medierne. 
Trods klare indholdsmæssige målsætninger for projekterne er ”Construct Interreg” vanskeligt 
at forklare, siger projektpartnerne.

Præsentationen af   den tematiske bredde i de enkelte projekter er også en kommunikativ 
udfordring. Visuelle præsentationselementer (infografikker) kunne bidrage til en enklere kom-
munikation og er noget pressen bruger mere og mere i sin daglige nyhedsformidling (se ka-
pitel 2.1). Slutteligt vil synligheden også kunne øges, hvis Interreg-sekretariatet systematisk 
kommunikerer flere nyheder fra projekterne og dermed også øger mængden af   informations-
strømmene.

Alle projektpartnere i Interreg-karavanen ser en øget synlighed som et relevant instrument i 
hele programregionen. 
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2.2.2 Vægtning og anbefalinger til handling

Evalueringerne fra projektpartnerne er hovedsageligt positive.Informationstilbuddet,på de for-
skellige platforme og kanaler, og frem for alt gennem personlig udveksling med Interreg-se-
kretariatet samt med projektkollegerne, bliver der samlet set sat stor pris på.

Det er dog ikke nemt for projektpartnerne at kommunikere om de mangeartede temaer, og 
heller ikke at kommunikere kompleksiteten af   ”Interreg Construct”. Selvom der er en tilstræk-
kelig mængde af information, er det vigtigt, at der er tilstrækkelige værktøjer, måder og midler 
til at imødegå disse kommunikative udfordringer. Derfor er det vigtigt kontinuerligt at optimere 
eller udbygge mulighederne for at få hjælp.

Det er et udtrykkeligt ønske at udvide de eksisterende kommunikationsmuligheder på tværs 
af alle kanaler - især med henblik på behovet for, at Interreg Deutschland-Danmark styrker 
sin synlighed i regionen betydeligt.

Anbefalingerne markeret med ”A” anses for at være af absolut prioritet:

Vores anbefalinger til handlinger er følgende:

• Kommunikationen skal generelt udbygges: Flere nyheder fra projekterne på tværs 
af alle kanaler, mere direkte udveksling af projektstatus gennem regelmæssige per-
sonlige drøftelser, udbygning af netværksformater (A).

• Gør dokumenter mere forståelige: Formuler tekster enklere, fremlæg case studies, 
prioriter grafi ske forklaringer og tilbyde korte resuméer af relevante af dokumenter 
(A).

• Interreg på et minut: Et kort fakta-ark eller en infografi k, der beskriver hvad Interreg 
er, og hvorfor regionen har brug for Interreg.

• Opdatering af dokumenter: Synliggøre og kommunikere alle opdateringer af doku-
menter.

• Udnyt nyhedsbrevet: Styrk jeres kommunikative succes-produkt.

• Øget synlighed: Opbyg og implementer et systematisk mediearbejde om projektte-
maer og planlæg kommunikationen ift. relevante projektnyheder (A).

• Styrkelse af den lokale tilstedeværelse: Udvikling af karavane-princippet, mere syn-
liggørelse af Interreg Deutschland-Danmark ved relevante begivenheder i regionen. 

2.3 Interact

Den tredje del af evalueringen fokuserer på EU/Interacts evaluering af Interreg Deutsch-
land-Danmarks PR-arbejde. På baggrund af evalueringen af Interreg Deutschland-Danmarks 
hjemmeside som et eksempel på ”best practise” i 2016 blev følgende centrale spørgsmål dis-
kuteret med de ansvarlige for Interact:

• Er Interreg Deutschland-Danmark et ”best practise” eksempel for PR-arbejde?
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• Hvad er de grundlæggende parametre for et godt mediearbejde ift. Interreg-pro-
grammer set ud fra EU’s synspunkt?

• Hvad gør Interreg Deutschland-Danmark anderledes end andre Interreg-program-
mer? 

2.3.1 Evaluering af Interacts syn på det aktuelle PR-arbejde

Medierne og pressearbejdet i Interreg-programmerne og deres projekter er ifølge Interact 
af stor betydning. Fokus bør altid være på præsentationen af   projekternes succeshistorier. 
Der er lignende udfordringer i alle europæiske grænseregioner, som Interreg burde lære af. 
Fokus ligger på emnerne ”et sammenhængende erhvervsliv og arbejdsmarked”, ”mobilitet”, 
”miljø”, ”innovation” og ”teknologi”. ”Mobilitet” understreges som særligt vigtigt, også hvad 
angår de sundhedsmæssige aspekter, dvs. tilbuddet om lægehjælp i regionen.

Formidlingen af   projekterne skal sigte mod at vise den merværdi, Interreg skaber, og vise, 
hvilke indsatser der er gjort for at imødekomme de fælles udfordringer. Historierne skal via et 
godt pressearbejde formidles på alle kanaler. I denne kontekst skal man se på den hjemme-
sidekonkurrence, hvor Interreg Deutschland-Danmark blev hædret for sin flotte og overskue-
lige hjemmeside i 2016.

Kravet om at fortælle og markedsføre succeshistorier skal ses i det modsætningsforhold, at 
det er svært at forklare   kompleksiteten af   Interreg-strukturen. Dette er også projektpartner-
nes vurdering (se kapitel 2.2). Interact noterer sig, at det er en udfordring for projektpartnere 
at formidle de komplekse Interreg-temaer og projekter og det overordnede program på en 
letforståelig måde.

Set ud fra Interacts synspunkt har realiseringen af   projekter og udnyttelsen af   eksisterende 
budgetrammer til konkrete indsatser været prioriterede områder for Interreg-projektpartner-
ne. Opgaven med at kommunikere anses for værende mindre vigtig end opgaven med at 
håndtere budgetterne.

Selv om meta-problemstillingerne i de europæiske grænseregioner er ens, er udfordringerne 
ifølge Interact forskellige ift. at styre og kommunikere Interreg-projekter i hver grænseregion. 
Udfordringerne i den tysk-danske grænseregion anses for at være relativt overkommelige: 
På grund af den lange fælles historie er der færre sprogbarrierer, flere kulturelle ligheder og 
større forståelse mellem de to lande.

Interact er af den opfattelse, at en af udfordringerne for Interreg-programmerne er at foku-
sere på de projekter, der virkelig har betydning for menneskene og således overbevise dem 
om projekternes og Interregs værdi gennem en veltilrettelagt kommunikation.

Ydermere er Interact af den opfattelse, at vigtigheden af   at kommunikere med de politiske 
beslutningstagere er undervurderet. Derfor bør hvert enkelt projekt udvikle en strategi for sy-
stematisk at udnytte interessenternes positive muligheder for at være med til at sprede bud-
skaberne.

Overordnet set mener Interact, at udgangspunktet for kommunikation om   fælleseuropæiske 
projekter i øjeblikket er udfordret. Den populistiske indflydelse påvirker Europa negativt og 
skaber ”nye mure”, der modarbejder den europæiske ide. Dette øger behovet for et endnu 
større fokus på den kommunikative betydning af Interreg-programmerne. Interreg er en af   de 
bedste grunde til, at et samlet Europa stadig giver mening.

Sammenfattende indeholder de to interviews med ledelsen i Interact følgende anbefalinger 
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fra EU vedrørende Interreg-projekternes kommunikative indsatser: Interreg-projekter bør altid 
formidle de succeshistorier, som har betydning for borgerne i grænseregionen. Den formid-
ling skal være klar, enkel, innovativ, smart og nærværende for borgerne. 

2.3.2 Vægtning og anbefalinger til handling

Interacts kommentarer er relevante for den grundlæggende tilrettelæggelse af mediearbejdet 
i Interreg-programmer. Det er imidlertid svært at udlede nogle specifi kke ønsker eller forslag 
til pressearbejdet ift. Interreg Deutschland-Danmark. Her mangler EU-embedsmændene helt 
indlysende den regionale ekspertise og indsigt.

Udsagnene er imidlertid ikke i modsætning til analyser, der allerede er gjort indenfor områ-
derne ”Presse” og ”Projektaktører” i denne evaluering. De EU-udvalgte kriterier for regional 
relevans mht. emner og projekter i regionerne og formidlingen af succeshistorier er i overens-
stemmelse med pressens og projektpartnernes udsagn.

Konklusionerne fra interviewene med Interact er, at den personlige kontakt med Interact er 
relevant på et overordnet niveau for Interreg Deutschland-Danmark. Vi anbefaler derfor, at 
man inddrager den ekspertise og de perspektiver, som de Interact-ansvarlige kan bidrage 
med på længere sigt. 

I udgangspunktet kan det være relevant at se på, hvordan Interact selv kommunikerer: Hvilke 
kontakter har de i ledelsen til pressen? På hvilke kanaler bliver pressearbejdet gennemført? 
Hvilke emner virker overbevisende? Hvilke af Interacts kommunikations-værktøjer kan In-
terreg Deutschland-Danmark bruge i sit PR-arbejde? Hvilke erfaringer fra PR-arbejdet i Bru-
xelles kan være relevante i Interreg5a-programmet?

En nærmere betragtning af Interacts egen kommunikation kunne på den måde også foku-
sere på spørgsmålet om, hvordan Interreg Deutschland-Danmark kan øge sin synlighed i 
Bruxelles, herunder i Europa-Kommissionen. Dette er ikke uvæsentligt ud fra de forskellige 
politisk-strategiske synspunkter. På den måde vil det også være muligt at udnytte den gode 
evaluering af hjemmesiden, som sekretariatet fi k i 2016, og videreudvikle mediearbejdet med 
henblik på større synlighed i Bruxelles.

Under alle omstændigheder anser vi det for relevant – som også anbefalet af Interact - at 
udvikle en strategi for, hvordan de regionale politiske og sociale meningsdannere (interes-
senter) kan blive mere involverede i kommunikationen, og hvordan man kan bruge deres net-
værk til at arbejde positivt for Interreg.

2.4 Struktur 

Som en del af evalueringen af temaerne public relations (offentlighedsarbejde), struktur og 
budget er der også gennemført interviews med medarbejderne i Interreg-sekretariatet.

De overordnede spørgsmål har været:

• Hvordan vurderer du kommunikationsarbejdet?

• Hvordan vurderer du sekretariatets pressearbejde?
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• Hvordan vurderer du hjemmesidens kvalitet?

• Hvordan vurderer du sekretariatets struktur og budget i forhold til sekretariatets 
kommunikationsarbejde?

Indenfor disse områder blev de interviewede medarbejdere bedt om at give en vurdering 
mellem 1 (meget godt) og 6 (utilfredsstillende). Derudover har vi også sammenlignet medar-
bejdernes udsagn om ”medier”, ”presse” og ”online” med udsagn fra de eksterne redaktører 
og pressefolk og giver på den baggrund vores anbefalinger til indsatser. Udsagnene fra inter-
viewene er beskrevet i bilagene til denne rapport.

 

2.4.1 Interreg-medarbejdernes evaluering af indsatsområderne ”medier”, ”presse” og 
”online”

Medier. I første omgang blev sekretariatets mediearbejde evalueret af personalet i Inter-
reg-sekretariatet. Der er en stærk erkendelse i sekretariatet af behovet for at kommunikere 
Interreg-projekterne eksternt. PR-arbejdet bliver opfattet som en fællesopgave blandt medar-
bejderne i Interreg Deutschland-Danmark.

Udgangspunktet for PR-arbejdet har skiftet i løbet af støtteperioden: I starten var kommuni-
kationen fokuseret på opstarten af programmet. Nu - i slutningen af   den nuværende støttepe-
riode - er det vigtigt at kommunikere resultaterne af projekterne. Derfor er Interreg-program-
met nu i stand til at opnå nogle positive langsigtede effekter i forhold til offentligheden.

Denne opgave udgør imidlertid en udfordring af forskellige årsager. Ifølge Interreg-medar-
bejdernes opfattelse er det ikke nemt at identificere overbevisende historier i projekterne og 
behandle dem på en måde, der gør dem interessante for medierne. Årsagerne ligger hoved-
sageligt i mangel på ressourcer, men også i samarbejdet med projektpartnerne, hvor der ikke 
er tilstrækkeligt fokus på mulighederne for at kommunikere om projekternes resultater.

Fortællingen om projekternes betydning, herunder fortællingen om bæredygtige og værdi-
skabende succeshistorier for regionen, er kompleks. Den konkrete projekthistorie skal iden-
tificeres og beskrives på en overbevisende måde i hvert enkelt projekt. Den ”fælles kommu-
nikationsånd”, viljen til at identificere og fortælle positive historier om Interreg-programmets 
betydning hver dag, skal styrkes yderligere i både Interreg-sekretariatet og i samarbejde med 
projektpartnerne.

Det er en vedvarende kommunikativ udfordring at forklare og formidle Interreg-processer-
nes høje krav til formalitet på en positiv måde. Dette vedrører såvel medarbejderne i Inter-
reg-sekretariatet og forvaltningsmyndigheden som projektpartnerne (se kapitel 2.2). Her kan 
forklarende tekster suppleret med ”infografikker” anvendes og derved bidrage til at forklare 
komplekse ting på en enkel måde.

Samlet bedømmelse: 2,5.

Presse. Interreg-sekretariatet er meget tilfredse med antallet af offentliggjorte pressemed-
delelser. Synligheden af   Interreg Deutschland-Danmarks arbejde i programregionen er efter 
egen opfattelse øget i forhold til de foregående programmer. Dette mener man også er resul-
tatet af et mere professionelt og struktureret kommunikationsarbejde.

Ikke desto mindre er det Interreg-medarbejdernes opfattelse, at pressearbejdet skal forbed-
res med hensyn til kvalitet. Behovet og omfanget af denne kvalitetsforbedring synes imidler-
tid ikke at være erkendt i sekretariatet i den udstrækning, som pressen forventer (se kapitel 
2.1). Dette afspejles i de forskellige karakterer givet af medarbejderne og pressen.
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Der er også en erkendelse af, at pressemeddelelserne skal være endnu mere regionalise-
rede fremover. Denne erkendelse er ekstremt vigtig, fordi den svarer nøjagtigt til mediernes 
høje forventninger (se kapitel 2.1).

Der skal også tages højde for forskellen på kvaliteten af pressekontakten. I den vestlige pro-
gram-region anses kontakten for at være god, mens der i den østlige program-region er mu-
lighed for forbedring.

Udfordringen er derfor at holde en god kontakt til hele programområdet. Derfor er der poten-
tiale i en yderligere styrkelse af samarbejdet med de lokale redaktioner i regionen.

Samlet karakter: 3.0

Online. Sekretariatets personale vurderer online tilbuddene fra Interreg Deutschland-Dan-
mark forskelligt. Vurderingen af   hjemmesiden er positiv. Årsagen er primært det store udbud 
af tekster, billeder og det redaktionelle samarbejde i sekretariatet som helhed.

Indenfor området ”storytelling” synes man, at der er et stort potentiale på egne digitale plat-
forme. Historierne skal dog indsamles og fortælles meget mere systematisk. Det betyder et 
større fokus på research og mere beredvillighed til at deltage, både fra sekretariatets og pro-
jektpartnernes side. Historierne skal - hvor det er muligt – også fortælles i billeder.

Den overordnede struktur på hjemmesiden virker for ustruktureret. En hyppigere opdatering 
og en stærkere rotation af nyheder på hjemmesiden vil ud fra medarbejdernes synspunkt 
være ønskværdig.

Tilstedeværelsen på de sociale medier (især Facebook) er dog bedømt som mindre godt i 
forhold til hjemmesiden. Opslagene på de sociale medier er for uregelmæssige og lidt for lan-
ge. Netværket LinkedIn er hidtil næsten ikke anvendt. På de sociale medier mangler der især 
– også på grund af de manglende ressourcer - overbevisende indhold, der bl.a. er understøt-
tet af video. Der er kort og godt ingen social-media-strategi. Medarbejderne er bevidste om, 
at tilstedeværelsen på de sociale medier skal øges, idet disse kanaler har en meget høj kom-
munikativ relevans for borgernær formidling i den nuværende digitale tidsalder.

Sammenlignet med de sociale medier vægtes arbejdet med hjemmesiden højere, da denne 
også bruges til kommunikation om mulighederne for at søge støtte.

Samlet bedømmelse af hele online tilbuddet (hjemmeside og sociale medier): 3,0

2.4.2 Sammenligning af Interreg-medarbejdernes evaluering af områderne ”medier”, 
”presse”, ”online” med medierepræsentanternes evalueringer

Opfattelsen af kvaliteten af arbejdet indenfor felterne ”medier”, ”presse” og ”online” mellem 
Interreg-medarbejderne og medie-repræsentanterne udviser betydelige forskelle. På området 
for kommunikationsarbejde på overordnet plan (i ”medier”) vurderer pressen Interreg-sekre-
tariatets arbejde til en karakter på 4,5, som er væsentligt lavere end medarbejdernes egen 
vurdering: 2,5.

Pressemeddelelserne spillede en lidt mindre rolle i interviews med Interreg-personalet end 
i interviews med medierepræsentanterne. I en anden intern evalueringsrapport forud for 
denne analyse er pressemeddelelserne allerede blevet grundigt analyseret. Frem for alt 
supplerer denne rapport den første rapport med en kvalitativ dimension, især med hensyn 
til pressens egen vurdering. Pressemeddelelser spillede en central rolle i drøftelserne med 
presse-repræsentanterne. Bedømmelserne var ret negative (se kapitel 2.1.1). Interreg-med-
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arbejderne bedømmer pressemeddelelser til karakteren 3.0, mens pressen vurderer dem til 
karakteren 3,9.

Derudover behandlede drøftelserne med Interreg-medarbejderne spørgsmålet om Interreg 
Deutschland-Danmarks generelle synlighed i programregionen. Synligheden blev vurderet 
som god af Interreg-medarbejderne baseret på det store antal pressemeddelelser. Presse-re-
præsentanterne vurderede imidlertid synligheden - især på baggrund af deres eget mang-
lende kendskab - som ret dårlig. Medierepræsentanterne vurderer derfor Interreg Deutsch-
land-Danmarks PR-arbejde mere negativt end Interreg-sekretariatet selv.

For hjemmesiden er billedet imidlertid omvendt: Medierepræsentanterne - med undtagelse 
af én – vurderede hjemmesiden som god til meget god (karakter 2.4 eller 1.8). Den (me-
get) gode karakter skyldes den gode overskuelighed og det høje informationsniveau. Inter-
reg-medarbejderne erkender potentialet for forbedring af hjemmesiden, bedømmer den nu-
værende hjemmeside mere kritisk og giver karakteren 3.0. 

2.4.3 Interreg-medarbejdernes evaluering af områderne ”struktur” og ”budget”

Det kollegiale samarbejde og den gensidige støtte bliver uden undtagelse positivt vurderet i 
Interreg-sekretariatet.

Samlet set opfattes de menneskelige og økonomiske ressourcer i Interreg-sekretariatet som 
værende tilstrækkelige.  Men ressourceflaskehalse på områderne mht. social-media-aktivite-
ter, research af temaer og succeshistorier fra projekterne samt evaluering af kommunikations-
indsatserne nævnes på samme tid som væsentlige mangler. Bedømmelserne afspejler den 
generelt positive stemning på dette område: Struktur får karakteren 2.5 og budget 2.8.

2.4.4 Vægtning og anbefalinger til handling

I forbindelse med interviewene med redaktørerne, projektpartnerne, de Interact-ansvarlige og 
Interreg-medarbejderne anbefaler vi at overveje følgende tiltag og ændringer i strukturen af 
Interreg-sekretariatet. Anbefalingerne markeret med «A» anses for at være af væsentlig prio-
ritet:

Interreg Content Desk (1 person ). Etablering af en central person som kontaktperson ved-
rørende alle aspekter af den eksterne kommunikation. Princippet om ”one stop shopping”: Ét 
kontaktpunkt for rådgivning og bistand i forbindelse med gennemførelse af kommunikation 
vedrørende regionaliserede temaer på tværs af medier (A).           

Opbygning af en systematisk og prioriteret (kampagne) planlægning for hvert projekt med 
relevante møder mellem medarbejderne i Interreg-sekretariatet og projektpartnerne som re-
daktionsgruppe. Ansvarlig for denne proces: Interreg Content Desk. Research af regionale 
succeshistorier fra projekterne. Udvikling af en systematisk køreplan for personlig presse-
kontakt til repræsentanter for medierne, systematisk planlægning af relevant indhold til medi-
ernes redaktioner. Koordinere udarbejdelsen af   indhold i form af tekst, billeder og videoer til 
egne platforme (A).           

• Interreg medie-redaktør (1 person). Opgaver: Udarbejdelse af det indhold, der 
sammen med Interreg Content Desk er planlagt. Redigere eller skrive succeshi-
storier om projekterne. Produktion eller co-produktion af billeder, videoer, eventuelt 
bistået af assistenter og/eller eksterne konsulenter. Regelmæssige besøg hos med-
lemmer af pressen og kommunikationsansvarlige (i f.eks. Kreise/regioner, IHK’er, 
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Erhvervsråd, etc.) i hele programregionen (A).           

• Ugentlige medieplanlægningsmøder i Interreg-sekretariatet (A).           

• Kvartalsvise møder med projektpartnerne (A).           

• Halvårlige redaktionelle besøg hos de ansvarshavende redaktører i mediehusene 
med konsekvent fokus på regionale temaer (A).           

• Udvidelse af sociale medie platforme: Facebook, muligvis Instagram, med fokus 
på præsentation af følelsesmæssige og personlige succeshistorier i korte tyske og 
danske tekster og billeder. Twitter og LinkedIn for nyhedsmæssigt og fagligt indhold 
om programmet og projekter. Definition af ansvar for valg af kommunikationskanaler 
i Interreg-sekretariatet.           

• Gensidig åbenhed: Der bør gennemføres regelmæssige evalueringer af presse-
meddelelser/aktiviteter, mediekampagner, offentlige optrædener. Herunder kvalitativ 
og kvantitativ analyse, og heraf afledte initiativer i Interreg-sekretariatet (A).           

3. Sammenfatning og muligheder

Samlet set har Interreg Deutschland-Danmarks PR-arbejde et godt fundament. Relevansen 
af   emnerne og betydningen af   den grænseoverskridende indsats i projekterne er grundlaget 
for medie-arbejdet og for, at den generelle synlighed af Interreg Deutschland-Danmark i den 
tysk-danske grænseregion kan fortsætte med at vokse.

De mange interviews med beslutningstagere fra medierne og projektpartnere har resulteret 
i klare ønsker til indsatser. Der er i begge ”kundegrupper” et udtalt ønske om at intensivere 
samarbejdet. Interreg Deutschland-Danmark bør derfor tage initiativ!

Med hensyn til mediesiden er der imidlertid også behov for en væsentlig forøgelse af kvalite-
ten af   de tilbudte produkter, dvs. primært pressemeddelelser. Pressemeddelelser skal have et 
stærkere fokus på et mere personligt og regionaliseret indhold. Det handler om at kommuni-
kere om de komplekse sammenhænge, at præsentere initiativernes regionale relevans og at 
fortælle  personhistorierne i projekterne. Det skal Interreg Deutschland-Danmark til stadighed 
fokusere på i mediestrategien.

Projektpartnerne ønsker også en mere intensiv udveksling og øget kommunikation. I den for-
bindelse er bistand til håndtering af formaliteterne af særlig stor betydning.

Disse krav/ønsker fører til anbefalinger om strukturtilpasninger i Interreg-sekretariatet. Det vil 
være hensigtsmæssigt - gennem en systematisk planlægning med alle interne og eksterne 
partnere fra medier og projekter - at samle alle initiativer, både på egne og eksterne platfor-
me, hos Interreg Content Desk: Det gælder for såvel research som planlægning og organise-
ring. I bedste fald involveres alle samarbejdspartnere i en redaktionsgruppe.

Interreg Content Desk bør have en fast medie-redaktør til rådighed. Denne person sørger for 
det indholdsmæssige, besøger redaktionerne og udarbejder indhold (content) til både andre 
og egne kanaler. Primært i tekst-form, men også i form af billeder og videoer.

En effektiv interaktion mellem Interreg Content Desk og redaktørerne hos mediehusene vil 
bidrage til at forbedre kvaliteten af   PR-indsatsen væsentligt, herunder sikre brugen af   forskel-
lige kanaler og øge synligheden af   Interreg Deutschland-Danmark.
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På tværs af alle digitale markedsføringsmuligheder forbliver personlig kontakt med medierne, 
projektpartnerne, de ansvarlige på EU-niveau og ikke mindst med kollegerne i sekretariatet 
af afgørende betydning. Synlighed i omverdenen kræver, at der er en intern struktur. En sy-
stematisk planlægning med alle de involverede parter, en kritisk undersøgelse af kvaliteten 
af PR-indsatserne - og i sidste ende er en kreativ og risikovillig kommunikationskultur derfor 
afgørende.

Derfor er der behov for en klar forståelse af mediernes betydning: Råb op! Gør jer selv syn-
lige! Spred budskabet! For i disse (digitale) tider, hvor den europæiske ide står for skud, er 
jeres temaer et værdifuldt bidrag. Hver dag er Interreg karavane-dag.

------------------------------------------------------

Udarbejdet i april 2019 af: Thomas Waldner, Julija Busarew

twkom – Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation

Media Docks, Willy-Brandt-Allee 31A, 23554 Lübeck, Tyskland

www.twkom.de
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