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Årsrapport for programmet Interreg Deutschland-Danmark 2019 

 

1. Oplysninger til den årlige gennemførelsesrapport 

CCI-Nr. 2014TC16RFCB056 

Betegnelse Interreg V-A Deutschland-Danmark 

Udgave 1 

Rapporteringsår 2019 

Dato for overvågningsudvalgets godkendelse af 
rapporten 

4.6.2020 

 

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 2019 var der to ansøgningsfrister (den 21. januar og den 21. august), som der kunne indsendes 

projektansøgninger til i programmet. 

I alt blev 13 projektansøgninger forelagt Interreg-udvalget, hvoraf 10 projekter (heraf to i prioritet 1, 

seks i prioritet 2 og to i prioritet 3) blev bevilget med et samlet volumen på 21.505.715,81 euro, heraf 

14.003.684,95 euro i tilskud fra programmidlerne.  

Derudover blev der godkendt én tillægsansøgning i henholdsvis prioritet 3 og prioritet 4. Der er her 

tale om ekstra støttemidler til supplerende innovative aktiviteter i eksisterende projekter. Der blev 

bevilget samlede ekstra støtteberettigede udgifter i størrelsesordenen 1.187.759,86 euro, heraf 

712.655,91 euro støttemidler, til projektet 'STaRForCE', samt samlede udgifter i størrelsesordenen 

309.507,43 euro og 185.704,46 euro i tilskud til projektet 'Beredskab uden Grænser'. Der var 

ligeledes to ansøgningsfrister for tillægsansøgninger (den 25. februar og den 10. september). 

Akkumuleret med de foregående år svarer det til en bevillingsstatus ved udgangen af 2019 på 95,68 

% af EFRU-programmidlerne (ekskl. Teknisk bistand). 

Administrationen overvåger løbende de disponible støttemidler, så restmidlerne kan allokeres så 

optimalt som muligt hen mod programmets slutning. 

Desuden foretog de hidtil godkendte projekter og programadministrationen (Teknisk bistand) i 2019 

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

september. I alt blev der i 2019 anmeldt 23.859.438,98 euro som samlede støtteberettigede udgifter, 

heraf 1.482.716,93 euro som udgifter til programadministrationen.  
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Med hensyn til indikatorerne tegner der sig fortsat et billede af, at de målværdier, der er forudsat i 

samarbejdsprogrammet, er sat for lavt for nogle outputindikatorers vedkommende, da prognoserne 

viser, at mange indikatorer allerede nu er overopfyldt. De bevilgede projekters og 

programadministrationens faktiske opfyldelse af målværdierne er god. Prognoserne er til dels 

allerede blevet opfyldt eller i enkelte tilfælde sågar overopfyldt. Projekterne forventes at ville opfylde 

målene.  

Otte projekter har afsluttet aktiviteterne i 2019 og er blevet afregnet ('Furgy', 'LSBL2', 'Carpe Diem', 

'CPL', 'GCT', 'Nordmus', 'Benefit4Regions', 'KursKultur'). Fem øvrige projekter ('Reliables Offshore', 

'BOOST', 'Undine II', 'PE Region', 'B.E.L.T.') har ligeledes afsluttet aktiviteterne i 2019, men vil først 

blive afregnet i 2020. Således er nu i alt 18 projekter i programmet blevet afsluttet. 

Resultatindikatorerne er som planlagt ikke blevet målt i år, hvorfor der ikke foreligger nye 

oplysninger om status for målopfyldelsen. Næste måling foretages ved udgangen af 2020. 

Projektevaluering 

I 2019 foretog den eksterne evaluator Kienbaum midtvejsevalueringer af fire projekter, som har ført 

til yderligere 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. 

Desuden blev der i 2019 foretaget 10 slutevalueringer af afsluttende projekter. Det har vist sig, at 

projekterne har fulgt handlingsanbefalingerne fra midtvejsevalueringen og derved har kunnet 

forbedre deres resultat. Samlet set har det vist sig, at de har kunnet opfylde deres planlagte mål og 

derudover til dels sågar har opnået yderligere effekter. To projekter har imidlertid ikke forbedret sig. 

Således er der nu foretaget slutevalueringer af i alt 15 projekter. 

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. 

Som led i den nye kommunikationsstrategi, som Interreg-udvalget har godkendt, blev der i 2019 

iværksat en række foranstaltninger med henblik på at give borgerne i programregionen indblik i 

Interreg Deutschland-Danmark, støtte projektaktører over en bred vifte af områder og styrke 

partnernes samarbejde yderligere. 

I 2019 blev der offentliggjort fire pressemeddelelser og 51 Facebookopslag samt udsendt syv 

nyhedsbreve til 866 modtagere på dansk og tysk side. Som led i den daglige medieovervågning blev 

der i danske og tyske medier registreret 191 artikler, som omtaler programmet og de godkendte 

projekter. Foruden workshops for projekter om forskellige emner blev konceptet 'Interreg-karavane' 

desuden videreført med fem forskellige stop på begge sider af grænsen fordelt over hele året. 

Karavanen har tiltrukket stor opmærksomhed. Foruden en intern og en ekstern evaluering af 

kommunikationsindsatsen er fokus for kommunikationsarbejdet blevet tilpasset i 2019, der er 

produceret og udsendt en Interreg-imagefilm, og hjemmesiden er blevet relanceret. 
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Da programperioden så småt lakker mod enden, står programadministrationen også over for en 

udfordring med at sikre en effektiv styring af de resterende programmidler. Derfor har Interreg-

udvalget iværksat forskellige instrumenter i 2019, som bliver gennemført aktivt af 

programadministrationen.  

Foruden udvikling af nye partnerskaber og nye temaer som forberedelse af Interreg 6A bliver bl.a. de 

resterende programmidler (som endnu ikke er bundet eller som tilbageføres fra projekterne) også 

anvendt hensigtsmæssigt og fremtidsorienteret ved hjælp af netværksprojekter. 

Desuden er der udviklet et system til styring af tilbageløbsmidler. Efter ønske fra Interreg-udvalget 

indberetter projekterne ca. hver tredje måned deres status vedrørende forventede 

tilbageløbsmidler, som så indgår i en samlet beregning af tilbageløbsmidlerne. De kan så investeres i 

nye projekter igen. 

Endvidere har programadministrationen udviklet et system til overtegning i programmet, som er 

blevet godkendt af Interreg-udvalget. På baggrund af hidtidige erfaringer og beregninger forventes 

der en bestemt tilbageløbsandel for projektmidlerne, så budgetterne for de enkelte prioriteter kan 

overtegnes med en procentsats, som bliver beregnet i det enkelte tilfælde. . 

Derudover styres midlerne gennem kommunikationsarbejde med et specifikt sigte samt 

kundeorienteret rådgivning. 

Interreg-udvalg 

I 2019 afholdt Interreg-udvalget to møder (den 4.6.2019 i Husum og den 11.12.2019 i Odense), hvor 

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

og diskussionerne i 2019 vedrørte foruden bevilling af projekter bl.a. evalueringen af 

kommunikationsarbejdet med endelig vedtagelse af et nyt kommunikationskoncept, godkendelse af 

netværksprojekter i den resterende programperiode samt en aktiv styring af programmets restmidler 

(se Programadministration). 
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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 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 2019 blev der bevilget to projekter i prioritet 1 med et 
samlet volumen på 4.449.958,14 euro, heraf 2.669.974,87 
euro i tilskud fra programmidlerne. 
Det overordnede formål med det dansk-tyske 
innovationsprojekt (GDI) er at fremme det økonomiske 
samarbejde på tværs af Femern Bælt for derigennem at 
gøre området mere attraktivt. Dette skal bidrage til at 
tiltrække investeringer, virksomheder og bosætning, så 
områderne opnår positiv økonomisk og socioøkonomisk 
udvikling.  
Ved opfølgningsprojektet (til PR-Region) PE-Region 
Platform er der fokus på brugen af effektelektronik blandt 
andet med henblik på anvendelse af vedvarende 
energikilder. Projektets mål er dels at opbygge en 
grænseoverskridende innovationsplatform og dels 
gennemførelsen af anvendelsesorienteret forskning, som 
orienterer sig i retning af virksomheders behov, inden for 
effektelektronik. Brancherelevante service- og 
tjenesteydelser skal tilbydes via innovationsplatformen, og 
den anvendelsesorienterede forskning fører til opbyggelsen 
af en innovativ demonstrationsplatform, som orienterer sig 
i retning af industrielle netværkspartneres behov. 
Prognoserne viser, at mange af outputindikatorerne i 
prioritet 1 forventes at blive overopfyldt. Projekternes 
faktiske opfyldelse af indikatorværdierne er god. Til dels er 
indikatorprognoserne allerede opfyldt, og for alle andres 
vedkommende forventes målene opfyldt.  
Inklusive projekterne Furgy og LSBL2, som har afsluttet 
projektaktiviteterne i 2019, er fem projekter nu afsluttet i 
denne prioritet. 
Resultatindikatoren er som planlagt ikke blevet målt. 

P2 Bæredygtig udvikling I 2019 blev der bevilget seks projekter i prioritet 2 med et 
samlet volumen på 13.932.943,05 euro. De modtager et 
tilskud fra programmidlerne på 9.460.108,18 euro. 
Der er tale om projekterne 'IntelliPower', 'DG Store', 
'REACT 1.2', 'NEPTUN', 'Blomster bygger broer - en 
grænseoverskridende haveudstilling (GGS)' samt 'Tourism 
Cross-Border (TOUR-BO)'. 
I projektet 'IntelliPower' er integration af vedvarende 
energi i det eksisterende strømforsyningssystem en 
udfordring, som partnerne både på dansk og tysk side 
bliver nødt til at tage op. Derfor helliger projektteamet, der 
består af aktører fra begge sider af grænsen, sig dette 
fremtidstema for at kunne udbygge den pionerrolle, som 
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man har arbejdet sig frem til inden for vedvarende energi, 
og bidrage til grænseregionens fremme med innovative 
løsninger. 
Projektet DG-Store beskæftiger sig ligeledes med 
vedvarende energi og sætter fokus på fordelene ved 
grænseoverskridende samarbejde. Specifikke showcases 
inden for energilagring og -fleksibilitet bliver afprøvet og 
leverer ny viden og indblik i potentielle 
forretningsmodeller. Derudover bringes partnere fra begge 
sider af grænsen sammen for at udnytte synergieffekter og 
levere elementerne til et europæisk Living Lab for 
innovative og økonomisk bæredygtige løsninger i 
programregionen. 
NEPTUN-projektets hovedformål er derudover at udløse 
innovations- og vækstpotentialet inden for vandforsynings- 
og spildevandssektoren samt klimatilpasning ved at bygge 
bro mellem udbud og efterspørgsel på tværs af den dansk-
tyske grænse og øge programregionens robusthed over for 
klimarelaterede risici. 
Følgeprojektet REACT 1.2 vil øge antallet af turister inden 
for kultur- og naturturisme således, at belastningen af 
naturen, miljøet og kulturen i programregionen reduceres 
til et minimum. Generelt imødegår projektet problemet 
med lave vækstrater i EU-sammenhæng, herunder i 
nabolandene. 
Et andet turismeprojekt TOUR-BO 'Tourism Cross-Border' 
udvikler løsninger til at skabe en bæredygtig 
turismeudvikling i landdistrikterne. 
Projektet 'TOUR-BO' skaber nye bæredygtige 
turistattraktioner gennem et stærkt samarbejde mellem 
offentlige og private turismeaktører. Kulturelle aspekter 
udforskes, netværk dannes og visionære udbydere bliver 
synliggjort. Det fremadrettede mål er at skabe en 
bæredygtig værdistigning i hele regionen. 
I projektet Blomster bygger broer bringes de fælles styrker, 
forskelligheder og kulturen i spil og sammen skabes vækst, 
udvikling og værdi for hele grænseregionen og grundlaget 
for én sammenhængende turistdestination. Som led i 
haveudstillingen forvandles pontoner og pramme til 
flydende haver, der kan danne grobund for nye 
oplevelser/tilbud, f.eks. et grønt laboratorium. 
Opfyldelsen af outputindikatorerne er i det store og hele 
fortsat lav, omend virksomhedernes deltagelse også her er 
større end oprindeligt antaget. Inden for natur- og 
kulturturisme er nogle indikatorer til gengæld overopfyldt, 
særligt med hensyn til antal organisationer og forventede 
besøgende. 
Projekternes faktiske opfyldelse af indikatorværdierne er 
god. Målene forventes opfyldt.  
I prioritet 2 har projektet Carpe Diem afsluttet 
projektaktiviteterne i 2019. Dermed er to projekter afviklet 
i denne prioritet. 
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Resultatindikatoren er som planlagt ikke blevet målt. 

P3 Arbejdsmarked, beskæftigelse 
og uddannelse 

I 2019 blev der bevilget tre projekter i prioritet 3 med et 
samlet volumen på 4.310.574,48 euro, heraf 2.586.257,81 
euro i tilskud fra programmidlerne under det specifikke mål 
'Øge mobiliteten på det grænseoverskridende 
arbejdsmarked'.  
Det drejer sig om projekterne 'MikroMedTech', 'STaRForCE' 
samt 'RE-BAL - Region i Balance', idet projektet 'STaRForCE' 
er en tillægsansøgning.  
Det planlagte internationale studieforløb "Medical 
Microtechnology" udviklet af forskellige danske og tyske 
universiteter videreudvikler som led i projektet 
MicroMedTech de aktuelle styrkepositioner og 
kernekompetencer i den dansk-tyske programregion på 
områderne sundhed og biovidenskaber og styrker 
samarbejdet mellem erhvervsliv, industri og klinikker inden 
for sundhedsteknologierne i programregionen. Tilbuddet 
styrker internationaliseringen og har en strålekraft, der 
også rækker ud over den dansk-tyske region. 
Det overordnede mål for projektet STaRForCE er 
modeludvikling, som sigter mod ens anerkendte og 
kvalificerede erhvervsuddannelser. Især den 
grænseoverskridende kompetenceudvikling udgør et 
fokusområde, som forventes at få langsigtede positive 
effekter på arbejdsmarkedets udvikling i Syddanmark og 
Sydslesvig. Grænseoverskridende Life-Long-Learning er et 
bidrag til at fastholde unge talenter i regionen samt styrke 
tilgangen til kvalificeret arbejdskraft. Modellerne for fælles 
forløb vil løbende blive dissemineret videre til andre 
uddannelsesaktører i den dansk-tyske grænseregion. 
Projektet RE-BAL har ligeledes som mål at øge mobiliteten 
på det grænseoverskridende arbejdsmarked og imødegå en 
mangel på faglært arbejdskraft. Et gennemgående mål er 
her løsninger med varig effekt. RE-BAL vil forbedre 
virksomhedernes muligheder for at rekruttere 
medarbejdere (både arbejdssøgende og elever/lærlinge) i 
hele regionen.  
I prioritet 3 er indikatorerne allerede markant overopfyldt, 
både med hensyn til deltagere i uddannelsesinitiativer og 
med hensyn til foranstaltninger vedrørende den 
grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet. 
Projekternes faktiske opfyldelse af indikatorværdierne er 
god. Prognoseværdierne er til dels allerede opfyldt eller 
sågar overopfyldt. Målene forventes opfyldt.  
I denne prioritet har projekterne CPL og GCT som de første 
afsluttet projektaktiviteterne i 2019. 
Resultatindikatoren er som planlagt ikke blevet målt. 

P4 Funktionelt samarbejde 
 

I 2019 blev der bevilget ét projekt i prioritet 4 med et 
samlet volumen på 309.507,43 euro og tilskudsmidler i 
størrelsesordenen 185.704,46 euro. 
Der er her tale om en tillægsansøgning fra projektet 
Beredskab uden Grænser. 
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Dette øgede samarbejde i projektet og den forbedrede 
regionale samordning i denne bredde mellem de to landes 
vigtigste beredskabsaktører i grænseregionen er en 
nyskabelse og vil være til stor gavn for begge sider i 
grænseregionen og for den enkelte borger, der bor eller 
arbejder her, da beredskabsressourcerne i grænseområdet 
bliver betragtet og indsat under et hele på tværs af 
grænsen, hvilket kan øge sikkerheden og skabe tillid hos 
borgere og erhvervsliv. 
I hele prioritet 4 viser prognoserne for outputindikatorerne 
en markant overopfyldelse, både med hensyn til deltagerne 
i grænseoverskridende aktiviteter, organisationers 
deltagelse i det grænseoverskridende samarbejde og med 
hensyn til antallet af grænseoverskridende foranstaltninger 
til løsning af fælles udfordringer. Projekternes faktiske 
opfyldelse af indikatorværdierne er god. Målene forventes 
opfyldt.  
Yderligere tre projekter har afsluttet projektaktiviteterne i 
2019, nemlig Nordmus, Benefit4Regions og KursKultur. 
Dermed er fire projekter afviklet i prioritet 4. 
Resultatindikatoren er som planlagt ikke blevet 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.  
I 2019 blev der anmeldt 1.482.716,93 euro 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 2019 var der som led i udmøntningen af den nye 
kommunikationsstrategi især fokus på relanceringen af 
hjemmesiden og produktion og udsendelse af en 
imagefilm. 
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 for 
projektholdere samt en kommunikationsworkshop. 
Samlet set kan det noteres som en succes, at program- og 
projektresultater er blevet omtalt bredt. 
Målopfyldelsen med hensyn til outputindikatorerne er god 
og overstiger forventningerne for nogle deles 
vedkommende, hvilket også gør sig gældende for 
projekterne.  
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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 Basis-
værdi 

Basisår Mål-
værdi 
(2023) 

2014 2015 2016 2018 Bemærkninger 

RI1 Samlede F&U-udgifter i 
regionen 

€/indbygger 439,18 2011 452,35 439,18 439,18 515,19 561,11 I henhold til 
samarbejdsprogrammet måles 
resultatindikatorerne hvert andet 
år. Næste måling er berammet til 
udgangen af 2020. Derfor er der 
ikke nye data til rådighed i år. 

RI3 Kendskab hos virksomheder 
i programområdet med 
hensyn til mulighederne for 
energi- og 
ressourceoptimering  

Indeks 100 2014 110 100 100 102,2 99,1 Se ovenfor 

RI2 Omsætning inden for 
turisme i hele regionen 

€ 3.118.47
1.594 

2012 3.134.06
3.951 

3.118.4
71.594 

3.118.4
71.594 

N/A N/A Se ovenfor 

RI4 Antal grænsependlere i 
programområdet 

Personer 5.218 2014 5.480 5.218 5.218 5.209 4.855 Se ovenfor 

RI5 Grad af integration på 
uddannelsesområdet 

Indeks 100 2014 110 100 100 103,8 114,1 Se ovenfor 

RI6 Grad af institutionel 
integration 

Indeks 100 2014 110 100 100 89,4 88,4 Se ovenfor 

RI7 Grad af kulturel integration Indeks 100 2014 110 100 100 109,8 103,1 Se ovenfor 

Prioritet 5 
'Teknisk 
bistand' 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A Der er ikke fastlagt nogen 
indikator 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 betegner de hidtil i de bevilgede projekter opnåede indikatorværdier. Kommissionen ændrede i den forbindelse forordningen i starten af 2018, hvorefter 

der også skal medtages indikatorer fra igangværende projekter og ikke kun fra afsluttede projekter. For så vidt giver tabellen nu også et overblik over status for 

programmets målopfyldelse. 

      Kumulativ værdi 

Prioritet ID Indikator Måleenhed Mål-
værdi 
(2023) 

 2018 2019 Bemærkninger 

Prioritet 1: 
Innovation 

CO01 Antal virksomheder, der støttes Virksomheder 25 Prognose 26 49  

Opnået 21 32  

CO41 Antal virksomheder, som deltager i 
grænseoverskridende, transnationale eller 
interregionale forskningsprojekter 

Virksomheder  25 Prognose 91 116  

Opnået 83 104  

OI1 Antal virksomheder, der deltager i 
grænseoverskridende strategiske 
partnerskaber 

Virksomheder  50 Prognose 148 173  

Opnået 102 150  

CO42 Antal forskningsinstitutioner, der deltager i 
grænseoverskridende eller interregionale 
forskningsprojekter 

Forsknings-
institutioner 

50 Prognose 99 109  

Opnået 70 106  

OI2 Antal nyetablerede institutioner til 
grænseoverskridende forskning, test, co-
creation, Living Labs 

Institutioner 10 Prognose 29 33  

Opnået 13 19  
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OI3 Antal støttede virksomheder, der har lanceret 
nye eller markant forbedrede produkter, som 
er nye for virksomheden 

Virksomheder  50 Prognose 78 77  

Opnået 32 44  

Prioritet 2: 
Bæredygtig 
udvikling 

CO01 Antal støttede virksomheder Virksomheder  15 Prognose 7 16  

Opnået 1 6  

OI4 Antal virksomheder, som deltager i 
grænseoverskridende eller interregionale 
projekter med henblik på optimeret 
ressource- og energiudnyttelse  

Virksomheder  15 Prognose 52 111  

Opnået 17 19  

OI5 Antal offentlige institutioner, som har udviklet 
nye eller markant forbedrede produkter inden 
for Green Economy 

Organisationer 10 Prognose 4 26  

Opnået 3 3  

OI6 Antal private og offentlige virksomheder, som 
har lanceret nye eller markant forbedrede 
grønne produkter, som er nye for 
virksomheden 

Virksomheder  10 Prognose 11 33  

Opnået 1 3  

OI7 Antal virksomheder og organisationer, som 
har implementeret nye grønne produkter som 
et resultat af støtten 

Virksomheder 
og 
organisationer 

15 Prognose 30 60  

Opnået 0 2  

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 153 205  

Opnået 101 143  

CO09 Stigning i antal forventede besøgende hos 
støttede kultur- og naturarvssteder og -
institutioner 

Besøgende/år 5000 Prognose 4100 22.100  

Opnået 4624 36.916  

OI9 Antal organisationer, som deltager i 
grænseoverskridende natur- og 
kulturprojekter 

Organisationer 45 Prognose 52 5103  

Opnået 137 164  

Prioritet 3: 
Arbejds-
marked, 
beskæfti-

CO43 
 

Antal deltagere i foranstaltninger i forbindelse 
med grænseoverskridende mobilitet på 
arbejdsmarkedet  

Deltagere 500 Prognose 1057 1.876  

Opnået 312 1.262  

OI10 Antal organisationer, som deltager i Organisationer 20 Prognose 13 111  
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gelse og 
uddannelse 

grænseoverskridende 
arbejdsmarkedsprojekter 

Opnået 9 13  

OI11 Antal organisationer, som tilbyder nye 
produkter og serviceydelser med henblik på at 
nedbryde barrierer på det 
grænseoverskridende arbejdsmarked 

Organisationer 15 Prognose 11 13  

Opnået 5 9  

OI12 Nye grænseoverskridende uddannelsestiltag, 
der tilbydes af støttede organisationer 

Uddannelses-
tiltag 

20 Prognose 44 49  

Opnået 29 41  

CO45 Antal deltagere i grænseoverskridende 
uddannelsesinitiativer til fremme af 
ligestilling, lige muligheder og social inklusion 

Deltagere 500 Prognose 1060 1.060  

Opnået 1082 1.263  

CO46 Antal deltagere i fælles uddannelsesinitiativer 
til fremme af beskæftigelsen af unge, 
grænseoverskridende 
uddannelsesmuligheder, studier og 
erhvervsuddannelser  

Deltagere 1000 Prognose 2137 5.247  

Opnået 1848 2.493  

OI13 Antal uddannelsesinstitutioner, der deltager i 
grænseoverskridende uddannelsesprojekter 

Organisationer 20 Prognose 42 66  

Opnået 87 92  

Prioritet 4: 
Funktionelt 
samarbejde 

OI14 Antal vedvarende grænseoverskridende 
samarbejder 

Samarbejder 15 Prognose 18 20  

Opnået 3 18  

OI15 Antal grænseoverskridende foranstaltninger 
til løsning af fælles udfordringer 

Tiltag 20 Prognose 44 59  

Opnået 25 43  

OI16 Antal institutioner/organisationer, der 
deltager i støttede grænseoverskridende 
samarbejder 

Institutioner/ 
organisationer 

20 Prognose 56 166  

Opnået 65 65  

OI17 Antal foranstaltninger til støtte af den 
intraregionale attraktivitet 

Foranstaltninger 150 Prognose 629 46.800  

Opnået 133 280  

OI18 Antal deltagere i støttede 
grænseoverskridende aktiviteter, som tjener 
til mellemfolkelig forståelse eller interkulturel 
udveksling 

Deltagere 10.000 Prognose 48.983 55.235  

Opnået 49.345 69.282  

OI19 Antal organisationer, som lancerer nye eller Organisationer 100 Prognose 538 561  
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markant forbedrede produkter med henblik 
på bedre interkulturel forståelse 

Opnået 294 425  

Teknisk 
bistand 

OI20 Antal bevilgede projekter Projekter 120 Prognose 120 120  

Opnået 147 174 Heraf 119 mikroprojekter fra 
mikroprojektpools i  
KursKultur, KK2.0 og KultKit 

OI21 Antal rådgivnings- og 
informationsarrangementer (også bilaterale) 

Arrangementer 500 Prognose 500 500  

Opnået 450 529  
OI22 Antal deltagere i rådgivnings- og 

informationsarrangementer 
Deltagere 2500 Prognose 2.500 2.500  

Opnået 5.843 6.672  

OI23 Antal indlæg i kommunikationsarbejdet Indlæg 150 Prognose 150 150  

Opnået 348 263  

OI24 Antal møder i Interreg-udvalget Møder 18 Prognose 18 12  

Opnået 10 12  

OI25 Antal studier og analyser i programmet Studier/ 
analyser 

4 Prognose 4 4  

Opnået 3 4  

OI26 Antal beskæftigede (fuldtidsækvivalenter), 
hvis løn medfinansieres af Teknisk bistand 

Fuldtidsækvi-
valenter/år 

14,5 Prognose 14,5 14,5  

Opnået 14,5 14,5  
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3.3 Delmål og mål fastlagt i resultatrammen  

Prioritet ID Indikator Måleenhed Delmål for 
2018 

Slutmål (2023) 2019 2018 

1 FI Samlede støtteberettigede udgifter i 
prioritet 1, som er lagt ind i 
attesteringsmyndighedens 
regnskabssystem og attesteret af myndig-
heden 

€ 13.478.579 50.214.064 30.366.179,96  17.295.879,42 

1 OI3 Antal støttede virksomheder, der har 
lanceret nye eller markant forbedrede 
produkter, som er nye for virksomheden. 

Virksomheder 4 50 44 32 

2 FI Samlede støtteberettigede udgifter i 
prioritet 2, som er lagt ind i 
attesteringsmyndighedens 
regnskabssystem og attesteret af myndig-
heden 

€ 6.784.197 25.277.063 7.722.423,33  5.320.346,28 

2 OI7 Antal virksomheder, som har 
implementeret nye grønne løsninger som 
et resultat af støtten 

Virksomheder 2 15 2 0 

2 OI8 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 

Organisationer 6 45 143 101 

3 FI Samlede støtteberettigede udgifter i 
prioritet 3, som er lagt ind i 
attesteringsmyndighedens 
regnskabssystem og attesteret af myndig-
heden 

€ 4.522.798 16.851.375 9.336.203,91  5.843.006,17 

3 OI11 Antal organisationer, som tilbyder nye 
produkter og serviceydelser med henblik 

Organisationer 2 15 9 5 
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på at nedbryde barrierer på det 
grænseoverskridende arbejdsmarked 

3 OI12 Nye grænseoverskridende uddannelses-
tiltag, der tilbydes af støttede 
organisationer  

Tiltag 3 20 41 29 

4 FI Samlede støtteberettigede udgifter i 
prioritet 4, som er lagt ind i 
attesteringsmyndighedens 
regnskabssystem og attesteret af myndig-
heden 

€ 5.366.411 20.000.000 10.848.906,05  6.573.350,66 

4 OI18 Antal deltagere i støttede 
grænseoverskridende aktiviteter, som 
tjener til mellemfolkelig forståelse eller 
interkulturel udveksling 

Deltagere 1.500 10.000 69.282 49.345 

4 OI15 Antal grænseoverskridende 
foranstaltninger til løsning af fælles 
udfordringer  

Tiltag 2 20 47 25 
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3.4 Finansielle data (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

Tabel 4 

Finansielle informationer på niveau for prioritetsaksen og programmet 

 

(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 Beregnings-
grundlag for 
EU-støtten 

Finansiering i 
alt (EUR) 

Medfinan-
sieringssats
(%) 

Samlede 
støtteberettige-
de 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 
forvaltningsmyndigheden 
//Samlede støtteberettigede 

udgifter, som modtagerne 
har afholdt og som 
Kommissionen har attesteret 
(pr. 31.12.2019) artikel 21, 
stk. 2, i forordning (EU) nr. 
1303/2013 

Andel af den 
samlede 
tildeling, som 
er omfattet af 
støttebe-
rettigede 
udgifter 
anmeldt af 
støttemodta-
gerne (%) 

Antal 
udvalgte 
operatio-
ner 

P1 EFRU I alt 50,214,065.00 75 63,409,362.43 126.28 57,325,242.39 30,366,179.96 60.47 22 

P2 EFRU I alt 25,277,063.00 75 28,692,147.03 113.51 25,135,496.66 7,722,423.33 30.55 12 

P3 EFRU I alt 16,851,375.00 75 18,935,070.26 112.37 18,935,070.26 9,336,203.91 55.40 11 

P4 EFRU I alt 20,000,000.00 75 19,631,340.46 98.16 18,948,477.72 10,848,906.05 54.24 10 

P5 EFRU I alt 8,963,497.00 60 10,893,489.00 121.53 10,893,489.00 6,515,336.75 72.69 1 

I alt EFRU  121,306,000.00 73.89 141,561,409.18 116.70 131,237,776.03 64,789,050.00 53.41 56 
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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)  

Prioritets-

akse 

Karakteristika 

for udgifter 

Kategoriseringsdimensioner   Finansielle data 

 Fond Interven-

tions-

område 

Finan-

sierings-

form 

Territorial 

dimen-

sion 

Territorial 

gennemførel-

sesmekanisme 

Dimen-

sion 

tematisk 

mål 

Den 

økono-

miske 

dimen-

sion 

Lokalise-

ringsdi-

mension 

Samlede 

støtteberettigede 

udgifter til 

operationer, som 

er udvalgt til støtte 

(EUR) 

Offentlige 

støtteberettigede 

udgifter til 

operationer, som 

er udvalgt til støtte 

(EUR) 

De samlede 

støtteberettigede 

udgifter, som 

modtagerne har 

anmeldt til 

forvaltningsmyn-

digheden 

Antal 

udvalgte 

operationer  

P1 ERDF 062 01 01 07 01 07 DEF03 4,627,385.25 4,257,248.62 2,820,078.26 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 10 DEF02 749,607.75 749,607.75 529,575.72 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 19 DK03 1,579,301.76 1,579,301.76 1,579,301.76 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 20 DEF02 6,091,025.54 5,150,155.44 1,987,284.49 2 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 20 DEF03 3,877,189.97 3,192,266.81 2,114,144.50 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 20 DK02 3,843,551.79 3,811,728.56 3,843,551.79 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 21 DEF01 2,831,135.60 2,365,256.55 1,351,905.39 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 23 DEF02 2,552,361.26 2,552,361.26 1,276,445.78 1 

P1 ERDF 062 01 02 07 01 20 DK02 8,438,128.58 8,242,916.89 451,079.47 2 

P1 ERDF 062 01 02 07 01 20 DK03 2,906,827.10 2,028,063.54 0.00 1 

P1 ERDF 062 01 02 07 01 22 DK03 1,781,779.65 1,571,677.43 130,492.54 1 

P1 ERDF 062 01 03 07 01 10 DK03 1,464,135.01 1,291,760.03 962,260.90 1 

P1 ERDF 062 01 03 07 01 20 DEF02 2,102,668.47 2,102,668.47 2,102,668.47 1 

P1 ERDF 062 01 03 07 01 21 DEF01 3,302,075.15 2,788,287.41 2,243,748.67 1 

P1 ERDF 063 01 01 07 01 20 DEF02 2,592,948.40 2,592,948.40 540,520.88 1 

P1 ERDF 063 01 01 07 01 24 DEF01 2,839,302.71 2,839,302.71 2,839,302.71 1 

P1 ERDF 063 01 02 07 01 07 DK03 3,136,501.37 2,723,921.27 1,172,916.16 1 
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P1 ERDF 063 01 02 07 01 14 DK02 1,969,769.00 1,969,769.00 0.00 1 

P1 ERDF 064 01 01 07 01 10 DK03 4,028,650.88 2,933,487.00 2,448,402.60 1 

P1 ERDF 064 01 03 07 01 21 DK03 2,695,017.19 2,582,513.49 1,972,499.87 1 

P2 ERDF 068 01 01 07 06 10 DEF02 1,701,246.12 938,331.40 0.00 1 

P2 ERDF 068 01 03 07 06 10 DK02 1,893,293.15 1,114,016.82 0.00 1 

P2 ERDF 068 01 03 07 06 10 DK03 2,685,401.93 2,646,701.00 2,555,555.00 1 

P2 ERDF 069 01 01 07 06 10 DK03 2,480,189.14 2,480,189.14 0.00 1 

P2 ERDF 069 01 02 07 06 22 DK03 3,002,391.60 2,844,612.42 0.00 1 

P2 ERDF 069 01 03 07 06 15 DK03 2,463,509.73 991,881.97 0.00 1 

P2 ERDF 091 01 02 07 06 15 DEF02 1,466,651.62 1,342,552.13 1,045,969.82 1 

P2 ERDF 091 01 02 07 06 15 DK02 2,141,712.10 2,141,712.10 0.00 1 

P2 ERDF 091 01 02 07 06 15 DK03 4,221,588.27 4,221,588.27 3,330,902.53 1 

P2 ERDF 091 01 02 07 06 23 DEF0A 2,708,772.46 2,486,520.50 0.00 1 

P2 ERDF 091 01 03 07 06 15 DK03 1,475,141.35 1,475,141.35 789,995.98 1 

P2 ERDF 094 01 02 07 06 22 DEF01 2,452,249.56 2,452,249.56 0.00 1 

P3 ERDF 102 01 01 07 08 19 DEF03 4,009,796.65 4,009,796.65 2,568,484.29 1 

P3 ERDF 102 01 02 07 08 19 DK02 1,937,439.63 1,937,439.63 0.00 1 

P3 ERDF 108 01 02 07 08 19 DK02 1,272,780.51 1,272,780.51 990,587.00 1 

P3 ERDF 108 01 02 07 08 19 DK03 1,103,385.23 1,103,385.23 611,533.21 1 

P3 ERDF 108 01 03 07 08 19 DK03 2,070,911.33 2,070,911.33 408,753.87 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 19 DEF01 2,013,132.50 2,013,132.50 1,601,780.63 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 19 DEF02 1,668,473.59 1,668,473.59 885,755.77 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 19 DK02 1,455,255.80 1,455,255.80 591,829.04 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 20 DEF03 1,158,926.88 1,158,926.88 0.00 1 

P3 ERDF 118 01 02 07 08 19 DK02 1,978,179.74 1,978,179.74 1,615,511.80 1 

P3 ERDF 118 01 03 07 08 19 DEF08 266,788.40 266,788.40 61,968.30 1 

P4 ERDF 119 01 01 07 11 19 DEF03 879,964.94 879,964.94 0.00 1 

P4 ERDF 119 01 01 07 11 23 DK02 1,106,848.74 1,106,848.74 1,106,848.74 1 

P4 ERDF 119 01 02 07 11 19 DEF03 1,342,425.70 1,342,425.70 1,063,834.62 1 

P4 ERDF 119 01 02 07 11 23 DK02 3,111,710.75 3,111,710.75 1,407,602.92 2 

P4 ERDF 119 01 02 07 11 23 DK03 7,682,247.40 6,999,384.66 2,901,091.01 2 

P4 ERDF 119 01 03 07 11 18 DEF0A 3,382,412.70 3,382,412.70 3,382,412.70 1 

P4 ERDF 119 01 03 07 11 20 DK02 1,506,519.15 1,506,519.15 629,616.27 1 

P4 ERDF 119 01 03 07 11 20 DK03 619,211.08 619,211.08 357,499.79 1 

P5 ERDF 121 01 07 07  18 DEF02 10,430,570.00 10,430,570.00 6,515,336.75 1 

P5 ERDF 122 01 07 07  18 DEF02 262,000.00 262,000.00 0.00 0 

P5 ERDF 123 01 07 07  18 DEF02 200,919.00 200,919.00 0.00 0 
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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 2019 foretog den eksterne evaluator Kienbaum midtvejsevalueringer af fire projekter, som har ført til 

yderligere 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. 

Desuden blev der i 2019 foretaget 10 slutevalueringer af afsluttende projekter. Det har vist sig, at 

projekterne har fulgt handlingsanbefalingerne fra midtvejsevalueringen og derved har kunnet forbedre 

deres resultat. Samlet set har det vist sig, at de har kunnet opfylde deres planlagte mål og derudover til dels 

sågar har opnået yderligere effekter. To projekter har imidlertid ikke forbedret sig. Således er der nu 

foretaget slutevalueringer af i alt 15 projekter. 

På mødet den 20. juni 2018 besluttede Interreg-udvalget desuden, at der skulle foretages en evaluering af 

programmets kommunikationsarbejde. Evalueringen blev foretaget i 2019 dels internt og dels af den 

eksterne evaluator 'twkom-Gesellschaft für strategische crossmediale Kommunikation'.  

Den interne evaluering omfattede programmets hjemmeside, det månedlige nyhedsbrev, 

programarrangementernes kvalitet samt behandlingen af pressedata og pressearbejdet.  

Den sammenfattende vurdering er, at programmet Interreg Deutschland-Danmark har opfyldt 

målsætningerne, hvad kommunikationsarbejdet angår, inden for næsten alle områder. Dermed bliver målet 

om at gøre politikere, journalister, projektaktører og den almene befolkning i programregionen 

opmærksomme på Interreg nået. 

Den eksterne evaluering havde fokus på kommunikations- og mediearbejdet ud fra presse-, 

projektaktørernes og sekretariatsmedarbejdernes synspunkt, opfattelsen af mediearbejdet set fra 

EU's/Interacts synspunkt og en evaluering af de ressourcer og budgetter, der er til rådighed for Interreg-

sekretariatet til kommunikationsarbejdet. 

Følgende resultater og handlingsanbefalinger fra den eksterne evaluering skal fremhæves særligt: 

 

 Kommunikationsarbejdet bør ved hjælp af programmets hjemmeside, sociale medier og 

pressemeddelelser være mere offensivt, proaktivt og mere tilpasset til formålet.  

 Interreg Deutschland-Danmark bør præsentere flere succeshistorier fra projekterne på egne 

platforme (f.eks. hjemmesiden) og derved øge Interreg's synlighed. 

 Historierne og personerne bag projekterne skal identificeres og præsenteres bedre. 

 Pressearbejdet skal mere konsekvent have et regionalt tilsnit og kombineres bedre med 

indholdsplanlægningen (content) og opstillingen (tekst, billede, video).  

 Der bør udarbejdes en strategi, som involverer de regionale politiske og sociale meningsdannere 

(interessenter) mere i formidlingen af resultaterne og bruger deres netværk til at arbejde positivt 

for Interreg. 

En af forvaltningsmyndighedens hovedopgaver i 2019 var at overføre resultaterne fra den interne og 

eksterne evaluering af kommunikationsarbejdet til et nyt kommunikationskoncept og udmønte den 
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planlagte kommunikationsindsats. 

Det nye kommunikationskoncept fokuserer på arbejdet med en relanceret hjemmeside, et proaktivt PR- og 

pressearbejde, øget fokus på de sociale medier, produktion af små Interreg-videoer samt øget brug af 

infografikker. 

 

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

forordning (EU) nr. 1303/2013 

Da programperioden så småt lakker mod enden, står programadministrationen også over for en udfordring 

med at sikre en effektiv styring af de resterende programmidler. Derfor har Interreg-udvalget iværksat 

forskellige instrumenter i 2019, som bliver gennemført aktivt af programadministrationen.  

Foruden udvikling af nye partnerskaber og nye temaer som forberedelse af Interreg 6A bliver bl.a. de 

resterende programmidler (som endnu ikke er bundet eller som tilbageføres fra projekterne) også anvendt 

hensigtsmæssigt og fremtidsorienteret ved hjælp af netværksprojekter. 

Desuden er der udviklet et system til styring af tilbageløbsmidler. Efter ønske fra Interreg-udvalget 

indberetter projekterne ca. hver tredje måned deres status vedrørende forventede tilbageløbsmidler, som 

så indgår i en samlet beregning af tilbageløbsmidlerne. De kan så investeres i nye projekter igen. 

Endvidere har programadministrationen udviklet et system til overtegning i programmet, som er blevet 

godkendt af Interreg-udvalget. På baggrund af hidtidige erfaringer og beregninger forventes der en bestemt 

tilbageløbsandel for projektmidlerne, så budgetterne for de enkelte prioriteter kan overtegnes med en 

procentsats, som bliver beregnet i det enkelte tilfælde.  

Derudover styres midlerne gennem kommunikationsarbejde med et specifikt sigte samt kundeorienteret 

rådgivning. 


