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Gennemførelsesrapport for programmet Interreg Deutschland-

Danmark 2017 

 

1. Oplysninger til den årlige gennemførelsesrapport 

CCI-Nr. 2014TC16RFCB056 

Betegnelse Interreg V-A Deutschland-Danmark 

Udgave 1 

Rapporteringsår 2017 

Dato for overvågningsudvalgets godkendelse af 

rapporten 

25.5.2018 

 

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 2017 var der to ansøgningsfrister (den 11. januar og den 19. juni), som der kunne indsendes 

projektansøgninger til i programmet.  

 

I alt blev tre projektansøgninger forelagt Interreg-udvalget, hvoraf to projekter (fra henholdsvis 

prioritet 1 og prioritet 3) blev bevilget med et samlet volumen på 4.661.271 euro, heraf 2.796.762 

euro i tilskud fra programmidlerne. Akkumuleret med de foregående år svarer det til en 

bevillingsstatus ved udgangen af 2017 på 60,66 % af EFRU-programmidlerne (ekskl. Teknisk bistand). 

Det lave antal ansøgninger skyldes, at prioriteterne 1, 3.2 og 4.2 efter beslutning fra Interregudvalget 

midlertidigt var blevet lukket for ansøgninger (ansøgningsfristen i juni 2017) i et forsøg på at 

modvirke en stor og for hurtig binding af midler i disse prioriteter og give udvalget mulighed for at 

styre brugen af de resterende midler mere strategisk. Bindingen af midler har nu nået et for 

programløbetiden normalt niveau, alle prioriteter er genåbnet, og på sit møde i december 2017 

vedtog udvalget strategiske tiltag til styring af programmet. Udvalget besluttede som led i 'smart 

specialisation' primært at benytte de øvrige programmidler til at styrke emner yderligere, som er 

særligt efterspurgte i programmet i forvejen. 

 

Desuden foretog de hidtil godkendte projekter og programadministrationen (Teknisk bistand) i 2017 

træk på støttemidlerne i forbindelse med de to rapporterings- og udbetalingsfrister i februar og 

september. I alt blev der i 2017 anmeldt 14.146.800,91 € som samlede støtteberettigede udgifter, 

heraf 1.407.292,77 € som udgifter til programadministrationen.  
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Med hensyn til outputindikatorerne ses det allerede nu, at de i kooperationsprogrammet opstillede 

målværdier for nogle af outputindikatorerne blev sat for lavt, idet mange af indikatorerne i 

prognoserne allerede er mere end opfyldt. Status på projekternes og programadministrationens 

reelle opfyldelse af indikatorværdierne er god. Prognoserne er til dels allerede opfyldt og i nogle 

tilfælde mere end opfyldt. Man må gå ud fra, at projekternes mål opfyldes. Der er endnu ingen 

afsluttede projekter. 

 

Resultatindikatorerne blev som planlagt ikke målt i år, hvorfor der ikke foreligger nye oplysninger om 

status for målopfyldelsen. Næste måling foretages ved udgangen af 2018. 

 

Projektevaluering 

I 2016 besluttede Interreg-udvalget, at der skulle foretages en obligatorisk ekstern evaluering af alle 

bevilgede projekter i programmet. I 2017 foretog den eksterne ekspert Kienbaum 

midtvejsevalueringer af de første 18 godkendte projekter, som har ført til relevante resultater og 

handlingsanbefalinger på projekt- og programniveau. For hvert projekt blev der udarbejdet en 

evalueringsrapport og et overblik på to sider over resultaterne af evalueringen og vurderingen. 

Samlet set har det vist sig, at projekterne alle kører godt og forventes at ville opfylde deres planlagte 

mål. Kun for meget få projekters vedkommende var der behov for justeringer i den resterende 

løbetid, hvilket dog ingenlunde er ensbetydende med, at målopfyldelsen for disse projekter er 

alvorligt i fare. 

 

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. Der blev arbejdet videre på det elektroniske 

dataudvekslingssystem, og de første komponenter (administration og brugerforvaltning, ansøgnings- 

og projektdata samt beslutnings- og aftaleproces, rapporteringssystem) er taget i brug. 

Programmeringen og implementeringen af de øvrige komponenter (betaling, statistik og 

kommunikation) er under forberedelse og vil blive taget i brug i 2018. 

Hen over sommeren 2017 foretog programadministrationen en intern evaluering af programmet, 

som hovedsageligt var baseret på monitoringdata, resultaterne af den eksterne projektevaluering og 

interviews/inddragelse af forskellige interessentgrupper (virksomheder, programpartnere). Formålet 

med evalueringen var en analyse af programmets aktuelle status, for derved at nå frem til 

konklusioner og handlingsanbefalinger, så Interreg-udvalget havde et grundlag at træffe ovennævnte 

strategiske beslutninger for anden halvdel af programmet på. 

Pr-foranstaltningerne i henhold til kommunikationsstrategien forløber kontinuerligt og planmæssigt. 

I 2017 var der især fokus på opdateringen af hjemmesiden, herunder bedre adgang til letforståelige 

oplysninger og dokumenter ved brug af visuelle elementer, støtte til projektaktørerne i forbindelse 

med kommunikationsarbejdet i form af etablering af et kommunikationsnetværk og afholdelse af en 

fotokonkurrence i hele programområdet. Et centralt element i kommunikationsarbejdet har ligeledes 

været den direkte kommunikation med aktører og pressen i hele programregionen, viden- og 

erfaringsudveksling med programpartnere via ERFAREG-netværket, workshops til højnelse af 
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kvaliteten i godkendte Interreg-projekter og workshops til generering af nye projekter. Samlet set 

kan det noteres som en succes, at program- og projektresultater er blevet omtalt bredt. 

 

Interreg-udvalg 

I 2017 afholdt Interreg-udvalget to møder (den 14.6.2017 i Rendsburg og den 14.12.2017 i Vejle), 

hvor der blev bevilget projekter og diskuteret programrelevante emner og truffet beslutninger. 

Emnerne og diskussionerne i 2017 vedrørte foruden bevilling af projekter bl.a. de første resultater af 

projektevalueringen og resultaterne af den første interne evaluering af programmet samt 

programmets strategiske sigte i anden halvdel af støtteperioden med henblik på at kunne styre de 

resterende støttemidler. På sit møde i december besluttede Interreg-udvalget desuden, at allerede 

bevilgede projekter skal have mulighed for at ansøge om ekstra støttemidler til yderligere aktiviteter 

(såkaldte tillægsansøgninger). 

 

Elektronisk dataudvekslingssystem ELMOS 

I 2017 blev modulerne administration og brugerforvaltning, ansøgnings- og projektdata, 

rapporteringssystem samt beslutnings- og aftaleproces implementeret fuldt ud. Modulerne betaling, 

statistik og kommunikation bliver taget i brug i 2018. Det har vist sig at være meget komplekst, 

besværligt og problematisk at implementere systemet under det igangværende program. Dels fordi 

dataene for de igangværende projekter har skullet overføres til systemet af administrationen, hvilket 

har været enormt tids- og personalekrævende og ikke var planlagt. En anden ekstrem arbejdsbyrde 

skyldtes, at systemets børnesygdomme skulle tilpasses under den igangværende drift, hvilket 

gentagne gange har ført til forsinkelser og megen ekstra kommunikation med projektaktørerne, der 

til dels reagerede på problemerne med utilfredshed. 

 

3. Gennemførelse af prioritetsaksen (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

3.1 Overblik over gennemførelsen 

ID Prioritetsakse Vigtige oplysninger om gennemførelsen af prioritetsaksen 

med henvisning til de vigtigste udviklingstendenser, 

væsentlige problemer og foranstaltninger, der er truffet 

for at adressere disse problemer  

P1 Grænseoverskridende 

innovation 

 

 

I 2017 blev der bevilget ét projekt i prioritet 1 med et 

samlet volumen på 2.567.912 euro, heraf 1.540,747 euro i 

tilskud fra programmidlerne. 

Projektet 'Vekselwirk' støtter samarbejdet mellem centre 

for kreative erhverv i Danmark og Tyskland for at øge de 

kreative erhvervs innovationspotentiale i programregionen. 

Desuden er der yderligere projektidéer under forberedelse. 

I 2017 var prioritet 1 midlertidigt lukket for 

ansøgningsfristen i juni i et forsøg på at modvirke en for 

stor middelbinding. Tiltaget var en succes, hvorfor 

prioriteten er blevet genåbnet. 

Prognoserne viser, at mange af outputindikatorerne i P1 

forventes overopfyldt. Især forskningsinstitutioners og 
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virksomheders deltagelse i grænseoverskridende netværk 

er betydeligt større end først antaget. Status på 

projekternes reelle opfyldelse af indikatorværdierne er god.   

Indikatorprognoserne er til dels allerede opfyldt; alle andre 

mål forventes opfyldt. Der er endnu ingen afsluttede 

projekter i denne prioritet. Som planlagt blev 

resultatindikatoren ikke målt. 

P2 Bæredygtig udvikling 

 

 

I 2017 blev der ikke bevilget projekter i prioritet 2, men der 

er flere projektidéer under forberedelse under prioritet 2.1. 

For målet 2.1 er der hidtil kun startet et projekt, hvorfor 

prognoserne for outputindikatorerne stadig er lavt sat; ikke 

desto mindre er virksomhedernes deltagelse også her 

større end først antaget. For målet 2.2 viser prognoserne 

på den anden side en meropfyldelse af nogle af 

indikatorerne, særligt organisationernes deltagelse i dette 

temaområde er markant større end forventet. 

Status på projekternes reelle opfyldelse af 

indikatorværdierne er god. Målene forventes at blive 

opfyldt. Der er endnu ingen afsluttede projekter i denne 

prioritet. Som planlagt blev resultatindikatoren ikke målt. 

P3 Arbejdsmarked, beskæftigelse 

og uddannelse 

I 2017 blev der bevilget ét projekt i prioritet 3 med et 

samlet volumen på 2.093.359 euro, heraf 1.256.015 euro i 

tilskud fra programmidlerne, under det specifikke mål 'Øge 

mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked'. 

Projektet 'Fit4Jobs@WaddenC' arbejder på bl.a. gennem 

digitalisering at skabe et mere mobilt og tilgængeligt 

grænseoverskridende arbejdsmarked særligt for 

landdistrikterne i grænseregionen. 

Desuden er der yderligere projektidéer under forberedelse. 

I 2017 var prioritet 3.2 midlertidigt lukket for 

ansøgningsfristen i juni i et forsøg på at modvirke en for 

stor middelbinding. Tiltaget var en succes, hvorfor 

prioriteten er blevet genåbnet. 

For målet 3.1 er der i mellemtiden bevilliget 2 projekter; 

det andet projekt starter i 2018, således at prognoserne i 

sammenligning med året før er uforandret. For målet 3.2 er 

indikatorerne allerede tydeligt meropfyldt både med 

hensyn til deltagere på uddannelsesaktiviteter såvel som 

organisationernes deltagelse. Status på projekternes reelle 

opfyldelse af indikatorværdierne er god. 

Prognoseværdierne er til dels allerede opfyldt eller ligefrem 

overgået. Målene forventes at blive opfyldt. Der er endnu 

ingen afsluttede projekter i denne prioritet. Som planlagt 

blev resultatindikatoren ikke målt. 

P4 Funktionelt samarbejde I 2017 blev der ikke bevilget projekter i prioritet 4, men der 

er flere projektidéer under forberedelse. 

I 2017 var prioritet 4.2 midlertidigt lukket for 

ansøgningsfristen i juni i et forsøg på at modvirke en for 

stor middelbinding. Tiltaget var en succes, hvorfor 

prioriteten er blevet genåbnet. 

For hele prioritet 4 ses i prognosen for outputindikatorerne 

en tydelig meropfyldelse både med hensyn til deltagere i 
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grænseoverskridende aktiviteter såvel som 

organisationernes deltagelse i det grænseoverskridende 

samarbejde. Status på projekternes reelle opfyldelse af 

målværdierne er god. I et tilfælde er prognoseværdien 

allerede overgået. Målene forventes at blive opfyldt. Der er 

endnu ingen afsluttede projekter i denne prioritet. Som 

planlagt blev resultatindikatoren ikke målt. 

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. 

Der blev desuden arbejdet videre med det elektroniske 

dataudvekslingssystem (ELMOS). I 2017 blev modulerne 

administration og brugerforvaltning, ansøgnings- og 

projektdata, rapporteringssystem samt beslutnings- og 

aftaleproces implementeret. Modulerne betaling, statistik 

og kommunikation bliver taget i brug i 2018. Det har vist sig 

at være meget komplekst, besværligt og problematisk at 

implementere systemet under det igangværende program. 

Dels fordi dataene for de igangværende projekter har 

skullet overføres til systemet af administrationen, hvilket 

har været enormt tids- og personalekrævende og ikke var 

planlagt. En anden ekstrem arbejdsbyrde skyldtes, at 

systemets børnesygdomme skulle tilpasses under den 

igangværende drift, hvilket gentagne gange har ført til 

forsinkelser og megen ekstra kommunikation med 

projektaktørerne, der til dels reagerede på problemerne 

med utilfredshed. I 2017 blev der anmeldt EUR 

1.407.292,77 som samlede udgifter til finansiering af 

administrationen. 

Second level kontrollen af administrationen blev 

gennemført og afsluttet med et meget godt resultat (ingen 

findings). 

Pr-foranstaltningerne i henhold til 

kommunikationsstrategien forløber kontinuerligt og 

planmæssigt. I 2017 var der især fokus på opdateringen af 

hjemmesiden, herunder bedre adgang til letforståelige 

oplysninger og dokumenter ved brug af visuelle elementer, 

støtte til projektaktørerne i forbindelse med 

kommunikationsarbejdet i form af etablering af et 

kommunikationsnetværk og afholdelse af en 

fotokonkurrence i hele programområdet. Et centralt 

element i kommunikationsarbejdet har ligeledes været den 

direkte kommunikation med aktører og pressen i hele 

programregionen, viden- og erfaringsudveksling med 

programpartnere via ERFAREG-netværket, workshops til 

højnelse af kvaliteten i godkendte Interreg-projekter og 

workshops til generering af nye projekter. Samlet set kan 

det noteres som en succes, at program- og 

projektresultater er blevet omtalt bredt. 

Målopfyldelsen med hensyn til outputindikatorerne er på 

nuværende tidspunkt særdeles god og overgår, som man 
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også ser i projekterne, på nogle områder forventningerne. 

Således er det tilstræbte antal projekter (inkl. de 

bevilligede mikroprojekter i paraplyprojekterne) allerede 

opnået. Antallet af deltagere i arrangementer er på 

nuværende tidspunkt allerede væsentlige højere end 

forventet, og ligeledes antallet af bidrag til 

kommunkationsarbejdet. 
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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 Målværdi 

(2023) 

2014 2015 2016 Bemærkninger 

RI1 Samlede F&U-udgifter i 

regionen 

€/indbygger 439,18 2011 452,35 439,18 439,18 515,19 I henhold til 

samarbejdsprogrammet 

måles resultatindika-

torerne hvert andet år. 

Næste måling er berammet 

til udgangen af 2016 og 

rapporteres i 2017. Derfor 

er der i år ikke nogen nye 

data til rådighed. 

RI3 Kendskab hos virksomheder 

i programområdet med 

hensyn til mulighederne for 

energi- og 

ressourceoptimering  

Indeks 100 2014 110 

 

 

 

 

100 100  

102,2 

Se ovenfor 

RI2 Omsætning inden for 

turisme i hele regionen 

€ 3.118.471.594 2012 3.134.063.951 3.118.471.594 3.118.471.594 N.A. Se ovenfor 

RI4 Antal grænsependlere i 

programområdet 

Personer 5.218 2014 5.480 5.218 5.218 5.209 Se ovenfor 

RI5 Grad af integration på 

uddannelsesområdet 

Indeks 100 2014 110 100 100 103,8 Se ovenfor 

RI6 Grad af institutionel 

integration 

Indeks 100 2014 110 100 100 89,4 Se ovenfor 

RI7 Grad af kulturel integration Indeks 100 2014 110 100 100 109,8 Se ovenfor 

Prioritet 5 

'Teknisk 

bistand' 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Der er ikke fastlagt nogen 

resultatindikator for 

prioritetsaksen 'Teknisk 

bistand' i 

samarbejdsprogrammet. 
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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. 

Opnået viser de i de bevilligede projekter hidtil opnåede indikatorværdier. I denne sammenhæng har Kommissionen i begyndelsen af 2018 ændret Forordningen 

således, at det ikke kun er de allerede afsluttede projekter, der skal rapportere indikatorerne, men nu også igangværende projekter. På denne baggrund giver 

tabellen nu også et overblik over hele programmets status med hensyn til målopfyldelse. 

      Kumulativ værdi  

Prioritet ID Indikator Måleenhed Mål-

værdi 

(2023) 

 2016 2017 Bemærkning 

Prioritet 1: 

Innovation 

CO01 Antal virksomheder, der støttes Virksomheder 25 Prognose 19 19  

Opnået 0 19  

CO41 Antal virksomheder, som deltager i 

grænseoverskridende, transnationale eller interregionale 

forskningsprojekter 

Virksomheder 25 Prognose 64 64  

Opnået 0 62  

OI1 Antal virksomheder, der deltager i grænseoverskridende 

strategiske partnerskaber 

Virksomheder 50 Prognose 115 122  

Opnået 0 61  

CO42 Antal forskningsinstitutioner, der deltager i 

grænseoverskridende eller interregionale 

forskningsprojekter 

Forskningsin-

stitutioner 

50 Prognose 53 56  

Opnået 0 54  

OI2 Antal nyetablerede institutioner til grænseoverskridende 

forskning, test, co-creation, Living Labs 

Institutioner 10 Prognose 17 20  

Opnået 0 11  

OI3 Antal støttede virksomheder, der har lanceret nye eller Virksomheder 50 Prognose 39 37 Nogle af prognoseværdierne 

er mindre end året før, idet 
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markant forbedrede produkter, som er nye for 

virksomheden 

nogle af projekterne løbende 

har tilpasset deres 

indikatorer til indikator-

definitionerne. For andre 

værdier er den dobbelte 

medtælling blevet fjernet i 

ELMOS-systemet. 

Opnået 0 17  

Prioritet 2: 

Bæredygtig 

udvikling 

CO01 Antal støttede virksomheder Virksomheder 15 Prognose 1 1  

Opnået 0 1  

OI4 Antal virksomheder, som deltager i grænseoverskridende 

eller interregionale projekter med henblik på optimeret 

ressource- og energiudnyttelse  

Virksomheder 15 Prognose 22 22  

Opnået 0 13  

OI5 Antal offentlige institutioner, som har udviklet nye eller 

markant forbedrede produkter inden for Green Economy 

Organisationer 10 Prognose 3 3  

Opnået 0 0  

OI6 Antal private og offentlige virksomheder, som har 

lanceret nye eller markant forbedrede grønne produkter, 

som er nye for virksomheden 

Virksomheder 10 Prognose 1 1  

Opnået 0 0  

OI7 Antal virksomheder og organisationer, som har 

implementeret nye grønne produkter som et resultat af 

støtten 

Virksomheder 

og 

organisationer 

15 Prognose 20 20  

Opnået 0 0  

OI8 Antal organisationer, der som et resultat af støtten har 

lanceret nye eller markant forbedrede 

grænseoverskridende produkter inden for natur- og 

kulturturisme 

Organisationer 45 Prognose 208 153 Nogle af prognoseværdierne 

er mindre end året før, idet 

nogle af projekterne løbende 

har tilpasset deres 

indikatorer til indikator-

definitionerne. For andre 

værdier er den dobbelte 

medtælling blevet fjernet i 

ELMOS-systemet. 

Opnået 0 70  

CO09 Stigning i antal forventede besøgende hos støttede 

kultur- og naturarvssteder og -institutioner 

Besøgende/år 5000 Prognose 4100 4100  

Opnået 0 2324  

OI9 Antal organisationer, som deltager i 

grænseoverskridende natur- og kulturprojekter 

Organisationer 45 Prognose 60 52 Nogle af prognoseværdierne 

er mindre end året før, idet 

nogle af projekterne løbende 

har tilpasset deres 

indikatorer til indikator-

definitionerne. For andre 
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værdier er den dobbelte 

medtælling blevet fjernet i 

ELMOS-systemet. 

Opnået 0 48  

Prioritet 3: 

Arbejds-

marked, 

beskæfti-

gelse og 

uddannelse 

CO43 

 
Antal deltagere i foranstaltninger i forbindelse med 

grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet  

Deltagere 500 Prognose 444 444  

Opnået 0 142  

OI10 Antal organisationer, som deltager i 

grænseoverskridende arbejdsmarkedsprojekter 

Organisationer 20 Prognose 9 9  

Opnået 0 9  

OI11 Antal organisationer, som tilbyder nye produkter og 

serviceydelser med henblik på at nedbryde barrierer på 

det grænseoverskridende arbejdsmarked 

Organisationer 15 Prognose 6 6  

Opnået 0 5  

OI12 Nye grænseoverskridende uddannelsestiltag, der tilbydes 

af støttede organisationer 

Uddannelses-

tiltag 

20 Prognose 29 27  

Opnået 0 18  

CO45 Antal deltagere i grænseoverskridende 

uddannelsesinitiativer til fremme af ligestilling, lige 

muligheder og social inklusion 

Deltagere 500 Prognose 390 1042  

Opnået 0 606  

CO46 Antal deltagere i fælles uddannelsesinitiativer til fremme 

af beskæftigelsen af unge, grænseoverskridende 

uddannelsesmuligheder, studier og erhvervsuddannelser  

Deltagere 1000 Prognose 2677 1927 Nogle af prognoseværdierne 

er mindre end året før, idet 

nogle af projekterne løbende 

har tilpasset deres 

indikatorer til indikator-

definitionerne. For andre 

værdier er den dobbelte 

medtælling blevet fjernet i 

ELMOS-systemet. 

Opnået 0 988  

OI13 Antal uddannelsesinstitutioner, der deltager i 

grænseoverskridende uddannelsesprojekter 

Organisationer 20 Prognose 41 41  

Opnået 0 47  

Prioritet 4: 

Funktionelt 

samarbejde 

OI14 Antal vedvarende grænseoverskridende samarbejder Samarbejder 15 Prognose 23 18 Nogle af prognoseværdierne 

er mindre end året før, idet 

nogle af projekterne løbende 

har tilpasset deres 

indikatorer til indikator-

definitionerne. For andre 

værdier er den dobbelte 

medtælling blevet fjernet i 

ELMOS-systemet. 

Opnået 0 2  
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OI15 Antal grænseoverskridende foranstaltninger til løsning af 

fælles udfordringer 

Tiltag 20 Prognose 44 44  

Opnået 0 13  

OI16 Antal institutioner/organisationer, der deltager i støttede 

grænseoverskridende samarbejder 

Institutioner/ 

organisationer 

20 Prognose 56 56  

Opnået 0 63  

OI17 Antal foranstaltninger til støtte af den intraregionale 

attraktivitet 

Foranstaltninger 150 Prognose 194 194  

Opnået 0 52  

OI18 Antal deltagere i støttede grænseoverskridende 

aktiviteter, som tjener til mellemfolkelig forståelse eller 

interkulturel udveksling 

Deltagere 10.000 Prognose 18273 18273  

Opnået 0 15621  

OI19 Antal organisationer, som lancerer nye eller markant 

forbedrede produkter med henblik på bedre interkulturel 

forståelse 

Organisationer 100 Prognose 208 208  

Opnået 0 164  

Teknisk 

bistand 

OI20 Antal bevilgede projekter Projekter 120 Prognose 120 120  

Opnået 0 121 Heraf 85 mikroprojekter  i 

paraplyprojekterne 

KursKultur og KultKit. 

OI21 Antal rådgivnings- og informationsarrangementer (også 

bilaterale) 

Arrangementer 500 Prognose 500 500  

Opnået 0 392  
OI22 Antal deltagere i rådgivnings- og 

informationsarrangementer 

Deltagere 2500 Prognose 2500 2500  

Opnået 0 5015  

OI23 Antal indlæg i kommunikationsarbejdet Indlæg 150 Prognose 150 150  

Opnået 0 250  

OI24 Antal møder i Interreg-udvalget Møder 18 Prognose 18 18  

Opnået 0 8  

OI25 Antal studier og analyser i programmet Studier/ 

analyser 

4 Prognose 4 4  

Opnået 0 2  

OI26 Antal beskæftigede (fuldtidsækvivalenter), hvis løn 

medfinansieres af Teknisk bistand 

Fuldtidsækvi-

valenter/ år 

14,5 Prognose 14,5 14,5  

Opnået 0 14,5  
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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 ID Indikator  Måleenhed Delmål for 2018 Målværdi (2023) 2017 2016 2015 

1 FI Samlede støtteberet-

tigede udgifter i 

prioritet 1, som er 

lagt ind i 

attesteringsmyndig-

hedens 

regnskabssystem og 

attesteret af myndig-

heden 

€ 13.478.579 50.214.064 8.405.345,01 2.124.901,95 0 

1 OI3 Antal støttede 

virksomheder, der har 

lanceret nye eller 

markant forbedrede 

produkter, som er nye 

for virksomheden. 

Virksomheder 4 50 17 0 0 

2 FI Samlede støtteberet-

tigede udgifter i 

prioritet 2, som er 

lagt ind i 

attesteringsmyndig-

hedens 

regnskabssystem og 

attesteret af myndig-

heden 

€ 6.784.197 25.277.063 2.187.949,40 542.617,57 0 

2 OI7 Antal virksomheder, 

som har 

Virksomheder 2 15 0 0 0 
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implementeret nye 

0grønne løsninger 

s0om et resultat af 

st0øtten 

2 OI8 Antal organisationer, 

der0 som et resultat 

af st0øtten har 

lanceret nye eller 

markant forbedrede 

grænseoverskridende 

produkter inden for 

natur- og 

kulturturisme, som er 

nye for virksomheden 

Organisationer 6 45 70 0 0 

3 FI Samlede støtteberet-

tigede udgifter i 

prioritet 3, som er 

lagt ind i 

attesteringsmyndig-

hedens 

regnskabssystem og 

attesteret af myndig-

heden 

€ 4.522.798 16.851.375 2.810.800,12 824.486,66 0 

3 OI11 Antal organisationer, 

som tilbyder nye 

produkter og 

serviceydelser med 

henblik på at 

nedbryde barrierer på 

det 

grænseoverskridende 

arbejdsmarked 

Organisationer 2 15 5 0 0 

3 OI12 Nye grænseover- Tiltag 3 20 18 0 0 
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skridende 

uddannelsestiltag, der 

tilbydes af støttede 

organisationer  

4 FI Samlede støtteberet-

tigede udgifter i 

prioritet 4, som er 

lagt ind i 

attesteringsmyndig-

hedens 

regnskabssystem og 

attesteret af myndig-

heden 

€ 5.366.411 20.000.000 2.960.744,65 374.843,65 0 

4 OI15 Antal deltagere i 

støttede 

grænseoverskridende 

aktiviteter, som tjener 

til mellemfolkelig 

forståelse eller 

interkulturel 

udveksling 

Deltagere 1.500 10.000 15.621 0 0 

4 OI18 Antal 

grænseoverskridende 

foranstaltninger til 

løsning af fælles 

udfordringer  

Tiltag 2 20 13 0 0 
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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 

Kumulative data om det finansielle fremskridt for det operationelle program 

Priori-

tetsakse 

Fond Beregningsgrundlag 

for EU-støtten 

Finansiering i 

alt (EUR) 

Medfinan-

sieringssats 

(%) 

Samlede 

støtteberettigede 

udgifter til 

operationer, som 

er udvalgt til 

støtte (EUR) 

Andel af den 

samlede 

tildeling for 

udvalgte 

operationer 

(%) 

Offentlige 

støtteberettige-

de udgifter til 

operationer, 

som er udvalgt 

til støtte (EUR) 

De samlede 

støtteberettigede 

udgifter, som 

modtagerne har 

anmeldt til 

forvaltningsmyndig-

heden 

Andel af den 

samlede 

tildeling, som er 

omfattet af 

støttebe-

rettigede udgif-

ter anmeldt af 

støttemodta-

gerne (%) 

Antal 

udvalgte 

operationer 

P1 EFRU I alt 50.214.065 75 42.957.925,38 85,55 39.138.161,65 8.405.345,01 16,74 16 

P2 EFRU I alt 25.277.063 75 10.160.878,92 40,20 9.433.050,92 2.187.949,40 8,66 4 

P3 EFRU I alt 16.851.375 75 13.753.722,38 81,62 13.753.722,38 2.810.800,12 16,68 9 

P4 EFRU I alt 20.000.000 75 14.141.379,49 70,71 13.543.683,49 2.960.744,65 14,80 7 

P5 EFRU I alt 8.963.497 60 10.893.489,00 121,53 10.893.489,00 3.577.441,79 39,91 1 

I alt EFRU  121.306.000 73,89 91.907.395,17 75,76 86.762.107,44 19.942.280,97 16,44 37 
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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)  

 

Prioritet

sakse 

Karakteris

tika for 

udgifter 

Kategoriseringsdimensioner Finansielle data 

 Fonds Interventions-

område 

Finansierings-

form 

Territo

rial 

dimens

ion 

Territorial 

gennemførels

es- 

mekanisme 

Dimensi

onen 

tematis

k mål 

Økono-

misk 

aktivitet 

Sted Samlede 

støtteberettig

ede udgifter 

til 

operationer, 

som er 

udvalgt til 

støtte (EUR) 

Offentlige 

støtteberettig

ede udgifter 

til 

operationer, 

som er 

udvalgt til 

støtte (EUR) 

De samlede 

støtteberettigede 

udgifter, som 

modtagerne har 

anmeldt til 

forvaltningsmyn-

digheden 

Antal 

udvalgte 

operationer 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 07 DEF03 4.243.405,00 4.243.405,00 650.823,95 1 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 10 DEF02 847.895,22 847.895,22 132.319,20 1 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 19 DK03 1.594.587,00 1.594.587,00 849.806,97 1 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 20 DEF02 3.851.519,00 2.999.532,14 0 1 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 20 DEF03 2.377.265,00 1.805.085,00 1.109.175,65 1 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 20 DK02 4.271.955,00 4.231.499,00 1.775.274,42 1 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 21 DEF01 2.816.369,00 2.350.472,95 0 1 

P1 EFRE 062 01 01 07 01 23 DEF02 2.567.912,00 2.567.912,00 0 1 

P1 EFRE 062 01 03 07 01 10 DK03 1.477.604,00 1.291.756,26 134.592,80 1 

P1 EFRE 062 01 03 07 01 20 DEF02 2.166.435,00 2.166.435,00 784.934,69 1 

P1 EFRE 062 01 03 07 01 21 DEF01 2.530.153,00 2.084.928,47 969.208,94 1 

P1 EFRE 063 01 01 07 01 20 DEF03 2.611.263,00 2.611.263,00 0 1 

P1 EFRE 063 01 01 07 01 24 DEF01 3.044.378,00 3.044.378,00 1.336.627,81 1 

P1 EFRE 063 01 02 07 01 07 DK03 3.170.382,03 2.757.802,16 0 1 

P1 EFRE 064 01 01 07 01 10 DK03 2.690.813,00 1.958.028,98 383.607,97 1 

P1 EFRE 064 01 03 07 01 21 DK03 2.695,990,13 2.583.181,47 278.972,61 1 
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P2 EFRE 068 01 03 07 06 10 DK03 2.690.787,00 2.090.852,00 345.015,59 1 

P2 EFRE 091 01 02 07 06 15 DEF02 1.666.208,00 1.538.315,00 142.819,93 1 

P2 EFRE 091 01 02 07 06 15 DK03 4.232.453,00 4.232.453,00 1.700.113,88 1 

P2 EFRE 091 01 03 07 06 15 DK03 1.571.430,92 1.571.430,92 0 1 

P3 EFRE 102 01 01 07 08 19 DEF03 2.140.042,00 2.140.042,00 1.003.177,22 1 

P3 EFRE 108 01 02 07 08 19 DK02 1.270.175,00 1.270.175,00 0 1 

P3 EFRE 108 01 02 07 08 19 DK03 1.237.747,00 1.237.747,00 327.272,21 1 

P3 EFRE 108 01 03 07 08 19 DK03 2.093.359,18 2.093.359,18 0 1 

P3 EFRE 118 01 01 07 08 19 DEF01 2.020.311,00 2.020.311,00 683.170,68 1 

P3 EFRE 118 01 01 07 08 19 DEF02 1.232.178,00 1.232.178,00 220.068,26 1 

P3 EFRE 118 01 01 07 08 19 DK02 1.459.686,21 1.459.686,21 0 1 

P3 EFRE 118 01 02 07 08 19 DK02 2.006.332,71 2.006.332,71 577.111,75 1 

P3 EFRE 118 01 03 07 08 19 DEF08 293.891,28 293.891,28 0 1 

P4 EFRE 119 01 01 07 11 23 DK02 1.190.421,00 1.190.421,00 383.161,72 1 

P4 EFRE 119 01 02 07 11 19 DEF03 1.342.426,00 744.730,00 123.614,87 1 

P4 EFRE 119 01 02 07 11 23 DK02 1.440.210,00 1.440.210,00 496.806,57 1 

P4 EFRE 119 01 02 07 11 23 DK03 4.404.193,00 4.404.193,00 1.005.153,89 1 

P4 EFRE 119 01 03 07 11 18 DEF0A 3.637.389,49 3.637.389,49 952.007,60 1 

P4 EFRE 119 01 03 07 11 20 DK02 1.507.490,00 1.507.490,00 0 1 

P4 EFRE 119 01 03 07 11 11 DK03 619.250,00 619.250,00 0 1 

P5 EFRE 121 01 03 07 - 18 DEF02 10.430.570,00 10.430.570,00 3.577.441,79 1 

P5 EFRE 122 01 03 07 - 18 DEF02 262.000,00 262.000,00 0 1 

P5 EFRE 123 01 03 07 - 18 DEF02 200.919,00 200.919,00 0 1 
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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 besluttede Interreg-udvalget, at der skulle foretages en obligatorisk ekstern evaluering af alle 

bevilgede projekter i programmet. I 2017 foretog den eksterne ekspert Kienbaum midtvejsevalueringer af 

de første 18 godkendte projekter, som har ført til diverse resultater og handlingsanbefalinger på projekt- og 

programniveau. For hvert projekt blev der udarbejdet en evalueringsrapport og et overblik på to sider over 

resultaterne af evalueringen og vurderingen af det enkelte projekt. Samlet set har det vist sig, at 

projekterne alle kører godt og forventes at ville opfylde deres planlagte mål. Kun for få projekters 

vedkommende var der behov for justeringer i den resterende løbetid, hvilket dog ingenlunde er 

ensbetydende med, at målopfyldelsen for disse projekter er alvorligt i fare. 

Hen over sommeren 2017 foretog programadministrationen en intern evaluering af programmet, som 

hovedsageligt var baseret på monitoringdata, resultaterne af den eksterne projektevaluering og 

interviews/inddragelse af forskellige interessentgrupper (virksomheder, programpartnere). Formålet med 

evalueringen var en analyse af programmets aktuelle status, for derved at nå frem til konklusioner og 

handlingsanbefalinger, så Interreg-udvalget havde et grundlag at træffe strategiske beslutninger for anden 

halvdel af programmet på. Evalueringen resulterede i følgende væsentlige resultater: 

 Programmets målopfyldelse med hensyn til outputindikatorerne forventes at være uproblematisk. 

De forudsatte mål vil i det væsentlige blive opfyldt.  

 Enkelte af de emner, der er nævnt i samarbejdsprogrammet, som f.eks. mobilitet og logistik eller 

maritime erhverv slår af forskellige grunde ikke an blandt aktørerne som forventet. Men på grund 

af den åbne formulering af prioriteterne er det dog uproblematisk. Andre emneområder som 

kultur, turisme eller sundhedsteknologi efterspørges så til gengæld stærkere. 

 Involvering af private virksomheder som støttemodtagere ser virksomhederne selv og også de 

øvrige projektaktører som værende gavnlige og fremmende. 

 Antallet af projektpartnere og projekternes udgiftsvolumen har udviklet sig anderledes end 

planlagt. Typisk er partnerskaberne større og stærkere, og de finansielle volumener er væsentligt 

større end estimeret under programmets forberedelse. Derfor ydes der ikke støtte til så mange 

projekter (kvantitativt) som antaget. Det får dog ingen indvirkning på programmets målopfyldelse, 

da projekterne samlet set også yder mere qua deres størrelse. 

 Der er fortsat både behov for projekter med et strategisk sigte, som dækker hele regionen, og for 

mindre mere specifikke projekter. 

 Som helhed har rammebetingelserne for programmet ikke ændret sig væsentligt. I løbet af 

programmet har partnerne ganske vist rettet fokus mod nye emner, men de kan indpasses under 

de eksisterende prioriteter. 

 Projektevalueringen har givet en række input til optimering af programmet, både for de 

indeværende støtteperiode og for tiden efter 2020, bl.a. med hensyn til programsprog, 

afbureaukratisering og programstart (det vil ikke være hensigtsmæssigt at bevilge projekter, før i 

det mindste hovedparten af støttekriterierne ligger fast). 

 



 

20 

 

5. Faktorer, der påvirker programmets resultat, samt trufne foranstaltninger (artikel 50, stk. 2, i 

forordning (EU) nr. 1303/2013 

I 2017 blev modulerne administration og brugerforvaltning, ansøgnings- og projektdata, 

rapporteringssystem samt beslutnings- og aftaleproces implementeret og taget i brug. Modulerne betaling, 

statistik og kommunikation var endnu ikke færdigudviklet og bliver taget i brug i 2018. Det har vist sig at 

være meget komplekst, besværligt og problematisk at implementere systemet under det igangværende 

program. Dels fordi dataene for de igangværende projekter har skullet overføres til systemet af 

administrationen, hvilket har været enormt tids- og personalekrævende og ikke var planlagt. En anden 

ekstrem arbejdsbyrde skyldtes, at systemets børnesygdomme skulle tilpasses under den igangværende 

drift, hvilket gentagne gange har ført til forsinkelser og megen ekstra kommunikation med 

projektaktørerne, der til dels reagerede på problemerne med utilfredshed. Systemfejlene blev afhjulpet så 

godt som muligt løbende, men forsinkelser og problemer for projektaktørerne og for 

programadministrationen kunne alligevel ikke helt undgås. Processen har lært os, at det helt klart kan 

frarådes at etablere et så komplekst system under et igangværende program, da de nødvendige ressourcer 

hertil er uforholdsmæssigt store og kan bruges bedre andre steder i programmet. 

 

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 2017 bevilget to projekter i programmet Interreg Deutschland-Danmark med et samlet 

volumen på 4.661.271 euro, heraf 2.796.762 euro i tilskud fra programmidlerne. I alt er der indtil nu 

bevilget 36 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 2017 bevilget ét projekt. Projektet 'Vekselwirk' støtter samarbejdet 

mellem centre for kreative erhverv i Danmark og Tyskland for at øge de kreative erhvervs 

innovationspotentiale i programregionen. 

I prioritet 3 'Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse' blev der i 2017 bevilget ét projekt. Projektet 

'Fit4Jobs@WaddenC' arbejder på bl.a. gennem digitalisering at skabe et mere mobilt og tilgængeligt 

grænseoverskridende arbejdsmarked særligt for landdistrikterne i grænseregionen. 

I 2017 foretog en ekstern ekspert evalueringer af de første 18 godkendte projekter. Samlet set har det vist 

sig, at projekterne alle kører godt og forventes at ville opfylde deres planlagte mål. Denne trend bekræftes 

af de i programmet målte indikatorer.  

 

I år er programmet desuden gået over til at foretage indsendelse og bearbejdning af ansøgninger og 

gennemførelse af projekterne via det elektroniske dataudvekslingssystem ELMOS, hvilket således ikke 

længere skal foregå analogt. 

 

Flere informationer om programmet Interreg Deutschland-Danmark findes på www.interreg5a.eu. 


