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0. Oplysninger om håndbogens brug
Denne håndbog skal informere om programmet Interreg Deutschland-Danmark i støtteperioden 20142020. Den indeholder en helt grundlæggende beskrivelse af programmets regler og støttebetingelser
samt konkrete oplysninger og vejledning til brug ved udarbejdelse af ansøgning og gennemførelse af
et projekt. I afdeling A vil der være baggrundsinformation om programmet, dets struktur og indhold,
hvorefter der i afdeling B følger mere udførlige oplysninger omkring ansøgning, støttekriterier, programmets regler, gennemførelse af et projekt og alle dermed forbundne aspekter.
Programadministrationen ønsker at give ansøgere og projektpartnere den bedst mulige støtte med
denne håndbog. Derfor bliver den løbende opdateret og udvidet, og I bør derfor altid sikre jer, at det
er den seneste version, I bruger. Den kan downloades på vores hjemmeside www.interreg5a.eu under
Dokumenter. Vær også opmærksom på henvisningerne til versionen i nedenstående kasse, som informerer om den aktuelle version og om ændringer i forhold til den forrige.
De helt aktuelle informationer (om fx ansøgningsfrister, specielle calls etc.) og vores fact sheets findes
på vores hjemmeside www. interreg5a.eu/dk.
De forskellige fact sheets som alt efter projektrelevans ligger under ”Til ansøgere”, ”Til projekter”, ”Til
leadpartner” og ”Til revisorer” indeholder til dels informationer som også findes her i håndbogen samt
mere uddybende information, anvisninger og praktiske eksempler om udfyldelse og behandling af ansøgninger og rapporter.
Oplysninger om ændringer og aktuelle udviklinger i programmet kan tillige fås via vores nyhedsbrev,
som I kan abonnere på adressen https://www.interreg5a.eu/dk/termine-und-news/newsletter/
Håndbogen informerer ganske vist om programmets væsentlige områder, men kan kun give et generelt overblik over regelsættet og ikke afspejle konkrete tilfælde. Da projekter er alsidige og individuelle og ofte kræver specifikke løsninger ved udmøntningen af reglerne, kan håndbogen på ingen
måde erstatte rådgivning fra Interreg-sekretariatet. Desuden kan sekretariatet være behjælpelig
med at indpasse projektet bedst muligt i programmets ramme og forberede det til bevillingsproceduren. Derfor anbefales det at tage kontakt til sekretariatet så tidligt som muligt i projektudviklingsfasen.
Reducering af forvaltningsbyrderne – nedbrydning af de administrative byrder
Nedbrydning af de administrative byrder er et vigtigt mål i indeværende støtteperiode. Programadministrationen har beskæftiget sig indgående med opgaven med at reducere forvaltningsbyrderne for
projektpartnerne så meget som muligt. Det betyder, at projektpartnerne gennem programmets egne
regler ikke vil blive pålagt merarbejde og ekstraopgaver, som ikke kræves i medfør af EU-forordninger
eller nationale bekendtgørelser. Nye muligheder i programmet i forhold til tidligere programperioder,
7

der giver projekterne større råderum omkring gennemførelsen af aktiviteter og forankringen af deres
resultater, nødvendiggør dog også nye regler som fx muligheden for at give tilskud til private virksomheder eller erhvervsrettede aktiviteter.

I den foreliggende version af håndbogen er de indtil 9.6.2022 foreliggende og opdaterede fact
sheets indarbejdede. For gennemførelsen af netværksprojekter gælder yderligere de relevante
fact sheets på hjemmesiden under https://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/
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A. Programmet
1. Introduktion
De følgende kapitler indeholder oplysninger om programmets udvikling, indhold og overordnede mål
samt om programadministrationen og de øvrige involverede institutioner og programorganer. Oplysningerne skal være med til at give jer et overblik over programstrukturen og en idé om, hvilke programindhold der kan opnå støtte under programmet.

2. Programmet Interreg Deutschland-Danmark: baggrund og organisation
2.1 Strategisk og indholdsmæssig baggrund
Europa 2020-strategien og målene for Interreg-støtten 2014-2020
Forud for den nye programperiode har den Europæiske Kommission sat rammerne for indholdet i EU’s
strukturfondspolitik efter 2013. Disse nye rammer medfører en del ændringer for strukturfondstilskud,
som ikke kun får indvirkning på programniveau, men også på projektniveau. Programmålene for 20142020 er formuleret langt mere specifikt end i de forudgående støtteperioder. Tilskudsmidlerne bliver
brugt mere målrettet og inden for snævrere tematiske områder for at opnå synlige effekter der. Samlet
set skal støtten være med til at udbygge eksisterende regionale styrker yderligere.
For at undgå målkonflikter og opnå størst mulig synergi lægges der i høj grad vægt på at sikre indholdsmæssig sammenhæng mellem europæiske, nationale og regionale strategier. Et vigtigt udviklingsmål i
den forbindelse er at leve op til strategien for Europa 2020 herunder de 5 udviklingsmål, som skal
opnås inden 2020 og som skal implementeres i regionerne. Målene omhandler beskæftigelse, forskning og innovation, klimabeskyttelse og energi samt uddannelse og fattigdomsbekæmpelse. Følgende
tre gensidigt forstærkende prioriteter spiller her en central rolle:


Intelligent vækst



Bæredygtig vækst



Inkluderende vækst

For at fremme de ovennævnte prioriteter har EU identificeret et katalog på 11 tematiske mål, som de
grænseoverskridende samarbejdsprogrammer vælger ud fra. Samtidig er der med reformen af strukturfondene sat øget fokus på resultater og output fra programmer og projekter, hvilket helt konkret
har udmøntet sig i et mere stringent monitoringsystem. Man søger derved at opnå en bedre synliggørelse og præsentation af støtteprogrammers faktiske effekt, hvilket dog også indebærer ændrede tilgange til planlægningen af projekter.

Gældende forordninger og national lovgivning
9

Forskellige EU-forordninger udgør det direkte grundlag og det gældende regelsæt for Interreg-programmer. Alle strukturfondsprogrammer bygger på Generalforordningen (EU) nr. 1303/2013. De særlige bestemmelser for programmer, der ligesom blandt andre Interreg-programmerne får tilført midler
fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU), er indeholdt i forordning (EU) nr. 1301/2013.
For støtteperioden 2014-2020 er der desuden for første gang vedtaget en forordning særligt for europæisk territorialt samarbejde (EU) nr. 1299/2013, som indeholder bestemmelser, der går ud over det
hidtil gældende EFRU-regelsæt og som er skræddersyet til grænseoverskridende og transnationale
programmer. Dette er udtryk for den stigende betydning, som Europa-Kommissionen tillægger det
grænseoverskridende samarbejde. Målet er fortsat at styrke samhørigheden, dvs. sammenhængskraften inden for EU og skabe udvikling i de ofte fortsat struktursvage grænseregioner.
Den konkrete gennemførelse af forskellige dele af forordningerne er nærmere fastlagt i gennemførelsesforordninger.
På dansk side gælder der desuden nationale bestemmelser for nogle programområder, som er offentliggjort i flere bekendtgørelser (nr. 586, 532 og 144).
Med hensyn til inddragelse af virksomheder i projekter, erhvervsrettede aktiviteter og andre relevante
punkter i støtteretlig henseende finder forordningerne (EU) nr. 651/2014 om gruppefritagelse og forordning (EU) nr. 1407/2013 om de minimis-støtte eventuelt anvendelse.
I kildefortegnelsen i håndbogens afdeling C findes en liste over de relevante forordninger og nationale
regelsæt. Forordningsteksterne kan downloades på programmets hjemmeside: http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/ (Retsgrundlag).
Østersøstrategien (EUSBSR)
Østersøstrategien blev i 2009 vedtaget som den første makroregionale strategi i Den Europæiske
Union. Dens formål er at øge samarbejde og netværk mellem Østersølandene (Danmark, Tyskland,
Sverige, Polen, Litauen, Letland, Estland og Finland) for derigennem at udnytte fælles potentialer og
løse fælles udfordringer i Østersøområdet. Derved forfølger den tre overordnede mål:


Red Østersøen



Forbindelser til regionen



Øget velstand

For at nå målene i Østersøstrategien blev der udarbejdet en fælles handlingsplan i 2010, som blev
revideret i marts 2017. Handlingsplanen definerer 17 prioritetsområder og 5 tværgående områder,
som har prioritet i samarbejdsprojekter og initiativer i Østersøområdet. Østersøstrategien råder ikke
over egne midler, men skal realiseres via (inter-)regionale, nationale og transnationale støtteprogrammer.
På denne baggrund danner strategien også en væsentlig ramme for programmet Interreg Deutschland-Danmark.
I kan læse mere om Østersøstrategien og handlingsplanen på www.balticsea-region-strategy.eu.
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2.2 Programmets tilblivelse og programområdet
I støtteperioden 2007 til 2013 har der eksisteret to separate INTERREG 4A-programmer: INTERREG 4A
„Syddanmark-Schleswig-KERN“ og INTERREG IV A „Fehmarnbeltregion“. Begge bidrager til udviklingen
af det dansk-tyske samarbejde gennem støtte til grænseoverskridende projekter. De programbærende
parter i INTERREG 4A „Syddanmark-Schleswig-KERN“ er på dansk side Region Syddanmark og på tysk
side kredsene Nordfriesland, Schleswig-Flensburg og Rendsburg-Eckernförde samt byerne Kiel, Flensburg og Neumünster. De programbærende parter i INTERREG IV A „Fehmarnbeltregion“ er på dansk
side Region Sjælland og på tysk side kredsene Ostholstein og Plön samt Hansestadt Lübeck.
På baggrund af ovenstående rammer for strukturfondsperioden 2014-2020, koblet med gældende
strategier på nationalt og regionalt niveau, besluttede parterne i de to nuværende INTERREG 4A-programmer på et tidligt tidspunkt at drøfte mulighederne for at gå sammen i et stort fælles dansk-tysk
Interreg 5A-program. En af fordele ved et nyt stort programområde er, at fælles strukturelle og strategiske fokusområder kan udnyttes til at positionere regionen bedre og føre til nye samarbejder og partnerskaber, der yder et positivt bidrag til den fælles dansk-tyske region ved hjælp af fælles projekter på
tværs af de tidligere INTERREG 4A-programregioner
Samtidig vil en sammenlægning af de to tidligere programområder betyde, at etableringen af den faste
Femern Bælt forbindelse, som er en af de største anlægsinvesteringer i Europa nogensinde og som
etableres i programgeografien i indeværende programperiode, kan udnyttes optimalt til at skabe sammenhængskraft og vækstmuligheder i hele programgeografien. Det kan fx ske ved, at de transportpolitiske og logistiske sammenhænge mellem Femern Bælt korridoren og Jyllandskorridoren foldes ud og
tænkes helhedsorienterede, samt ved at den viden og de erhvervspotentialer, der følger med etableringen, bredes ud i hele geografien gennem grænseoverskridende projekter.
Samarbejdsprogrammet indeholder en mere udførlig beskrivelse af programmeringsprocessen og udviklingen af programmet (jf. kapitel 1 og kapitel 5.2.1).
Programområde
På dansk side omfatter programområdet Region Syddanmark og Region Sjælland og på tysk side amterne Nordfriesland, Ostholstein, Plön, Rendsburg-Eckernförde og Schleswig-Flensburg samt byerne
Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster (se kortet).
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1 Kort over programregionen

2.3 Programorganerne og deres opgaver
Forskellige organer med forskellige opgaver deltager i gennemførelsen og kontrollen af programmet,
deriblandt Interreg-udvalget, programadministrationen og revisionsmyndigheden.
Forvaltningsmyndigheden og sekretariatet udgør tilsammen Interreg-administrationen og skal ses som
en administrativ enhed med ansvar for hele programområdet. Begge enheder har dog selvstændige
opgaveområder og understøtter hinanden.
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2 Hovedaktører i programmet Interreg Deutschland-Danmark

2.3.1 Interreg-udvalget
Det dansk-tyske Interreg-udvalg træffer beslutning om bevilling af projektansøgninger. Til det formål
fastlægger det på forhånd kriterierne for udvælgelse af projekter. Ud over at træffe afgørelse om projekter, er det tillige udvalgets opgave at overvåge, at programmet gennemføres effektivt og korrekt
samt vurdere dets fremskridt og eventuelt træffe beslutninger om strategiske tiltag og tiltag vedrørende programstyring og -administration.
Udvalget har 33 medlemmer og er paritetisk sammensat af danske og tyske medlemmer (16 pladser
pr. land, repræsentanter for begge lande deles om en plads på ligestillingsområdet). Det består af repræsentanter for de deltagende programpartnere (dvs. de tyske amter, byer og regioner i programområdet), erhvervslivets og arbejdsmarkedets parter (inden for områder som arbejdsmarked, erhvervsliv, miljø, ligestilling, forskning og uddannelse, mindretal, faglige organisationer) og de nationale
myndigheder. Europa-Kommissionen kan deltage i Interreg-udvalgets arbejde med rådgivende funktion. Forvaltningsmyndigheden er også repræsenteret i udvalget i en rådgivende funktion. Ethvert
medlem af Interreg-udvalget er stemmeberettiget, og udvalget træffer sine beslutninger efter konsensprincippet.
Interreg-udvalgets aktuelle sammensætning kan downloades på http://www.interreg5a.eu/dk/ueberuns/programmorgane/
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2.3.2 Sekretariatet
Sekretariatet, som etableres i fællesskab mellem alle programpartnere, ligger i Kruså mindre end 300
m fra grænseovergangen på dansk side og symboliserer dermed det grænseoverskridende samarbejde. Sekretariatet er synligt for alle, som passerer grænsen i syd- og nordgående retning, og er lettilgængeligt for projektaktører, borgere samt medarbejdere både med egen bil eller offentlige transportmidler (bus). Region Syddanmark er ansættelsesmyndighed for sekretariatsmedarbejdere.
Kontakt:
Interreg Deutschland-Danmark
Sekretariat
Flensborgvej 26a
6340 Kruså
Danmark
Tel. +45 7663 8230
I kan også finde projektkonsulenternes direkte kontaktadresser på hjemmesiden: https://www.interreg5a.eu/dk/kontakt/interreg-sekretariat/
Sekretariatets vigtigste opgave er at rådgive ansøgere og bistå dem i ansøgningsproceduren samt servicere projektpartnerne i bevilgede projekter. Endvidere tager det sig af behandling og vurdering af
ansøgningerne.
Sekretariatet er kontaktsted for alle ansøgere i programområdet ved spørgsmål om projektidéer, generelle støttebetingelser og ansøgningsproceduren. Alle potentielle ansøgere rådes til at kontakte
Interreg-sekretariatet så tidligt som muligt i projektudviklingsprocessen!
Sekretariatet forestår desuden PR-arbejdet for programmet og understøtter forvaltningsmyndigheden
i dens opgaver.

2.3.3 Forvaltningsmyndigheden
Forvaltningsmyndigheden er placeret hos Investitionsbank Schleswig-Holstein.
Adresse:
Verwaltungsbehörde
Interreg Deutschland-Danmark
IB.SH Investitionsbank Schleswig-Holstein
Zur Helling 5-6
24143 Kiel
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postadresse:
Investitionsbank Schleswig-Holstein
Interreg Deutschland-Danmark
24091 Kiel

Tlf. +49 431 9905 3323
E-mail interreg5a@ib-sh.de
Den har det overordnede ansvar for, at programmet gennemføres korrekt, og at lovbestemmelser og
forordninger er overholdt. Den forestår monitoringen og evalueringer af programmet og har rapporteringspligt over for Europa-Kommissionen. Den servicerer Interreg-udvalget og revisionsmyndigheden og understøtter sekretariatet i forbindelse med vurdering af og opfølgning på projekter i forhold
til støtterelaterede spørgsmål. Desuden varetager den samtidig opgaverne som attesteringsmyndighed, der omfatter samling af udbetalingsanmodninger vedrørende midler fra Europa-Kommissionen
og udbetaling af disse til leadpartnerne.
Når et projekt er blevet bevilget i Interreg-udvalget, indgår forvaltningsmyndigheden en kontrakt med
leadpartneren.

2.3.4 Revisionsmyndigheden og revisorgruppen
Revisionsmyndigheden er placeret som stabsafdeling ved „Ministerium für Justiz, Kultur und Europa
des Landes Schleswig-Holstein (MJKE) “ og suppleres af revisorer fra Erhvervsstyrelsen på dansk side.
Revisionsmyndigheden på tysk side og de danske revisorer danner tilsammen den såkaldte revisorgruppe, som udøver de nationale kontrolopgaver i programmet som second level kontrol. Den danske
revisor understøtter revisionsmyndigheden ved at gennemføre kontrol af projekter på dansk side. Kontrol af projektpartnere på tysk side samt alle overordnede opgaver gennemføres af revisionsmyndigheden.

2.4 Programmets økonomiske ramme og andre tekniske oplysninger
Programmet råder over tilskudsmidler i størrelsesordenen 89,6 mio. €, hvoraf 6 % går til dækning af
udgifter til programadministration (såkaldt Teknisk, administrativ bistand).
Midlerne i programmet er fordelt forskelligt på de fire prioriteter (jf. kapitel 3.3):
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3 Fordeling af midler på prioriteterne
Prioritet 1: Innovation

37,5 mio. €

42 % af midlerne

Prioritet 2: Bæredygtig udvikling

19,0 mio. €

21 % af midlerne

Prioritet 3: Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse

12,6 mio. €

14 % af midlerne

Prioritet 4: Funktionelt samarbejde

15,0 mio €

17 % af midlerne

Prioritet 4: Teknisk bistand

5,4 mio €

6 % af midlerne

Programperioden løber frem til 2020 med 3 udløbsår til udgangen af 2023. Da programmet også skal
afsluttes i denne periode, kan der gennemføres projekter frem til og med den 30. juni 2023.

3. Programmets strategi, indhold og mål
3.1 Introduktion: programstrategi og mål
Programmets indhold er resultatet af en langvarig og kompleks proces, der begyndte tilbage i 2011 (jf.
samarbejdsprogrammets kapitel 5). Programstrategien blev udviklet i flere skridt med udgangspunkt i
erfaringerne fra de forudgående programmer. Udviklingen blev styret af en politisk styregruppe bestående af repræsentanter for programpartnerne og med Land Schleswig-Holstein som tovholder. På arbejdsniveau blev processen forberedt og understøttet af en arbejdsgruppe bestående af medarbejdere
fra de to Interreg 4A-forvaltninger og medarbejdere fra programpartnerne.
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I en analyse (Rambøll 2012) blev mulighederne for at etablere en fælles programregion og fælles temaer for hele regionen vurderet, som herefter blev konkretiseret yderligere i en SWOT-analyse
(DSN/COWI 2013) som led i ex ante-evalueringen af programmet og knyttet sammen med de regionale
strategier. En konference med deltagelse af mere end 200 aktører fra hele programregionen i Kolding
i 2012, en række ekspertworkshops og den offentlige høring i 2013 samt den løbende diskussion i den
politiske styregruppe førte til en yderligere konkretisering, indkredsning og i sidste ende til fastlæggelse af følgende fælles indsatsområder og styrker for regionen:

1. Innovation
2. Konkurrence og SMVer
3. Miljø og energi
4. Arbejdsmarked og kompetenceudvikling
5. Kultur

Disse indsatsområder afspejles i valget af de fire tematiske mål (fra EU's katalog over emner), som
danner grundlag for programmets prioriteter. I det videre procesforløb blev de fire prioriteter udvidet
med specifikke målsætninger og kataloger med tiltag samt udstyret med et budget for tilskudsmidler.
De enkelte prioriteter med tilhørende mål, indhold og eksempler på tiltag bliver beskrevet i de følgende kapitler.
Følgende grundlag er indgået i udviklingen af programmets indhold:

4 Grundlag for programmets indhold
Tilskudsmidlernes fordeling på prioriteterne viser, at programmets særlige strategiske fokus ligger på
at fremme innovation i bredeste forstand. Dertil hører også, at der foruden offentlige institutioner
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også i stigende grad skal involveres virksomheder i programmet, så man får mere anvendelsesorienterede og praksisbetonede projekter og resultater.
Foruden målene med prioriteterne skal der også indgå tre indholdsmæssige, tværgående mål i projekterne:


bæredygtig udvikling,



lige muligheder og bekæmpelse af diskrimination,



ligestilling mellem kønnene

Et andet mål med programmet foruden de indholdsmæssige mål er at styrke samarbejdet og netværksdannelsen inden for programregionen, ikke kun i relation til samarbejde mellem danske og tyske aktører, men også samarbejdet mellem de to tidligere Interreg 4A-områder, hvor netværksdannelse hidtil
ikke har været særligt udbredt. Derfor ønskes der udtrykkeligt strategiske projekter, som indholdsmæssigt og/eller strukturelt inddrager hele programregionen. Men der er også fortsat mulighed for at
samarbejde i mindre (del-)regioner, når det ikke er meningsfuldt for et projekt at operere i hele programregionen.

3.2 Baggrund: interventionslogik og effektkæde (programniveau)
For støtteperioden 2014-2020 har Europa-Kommissionen indført et nyt monitoringsystem i europæiske strukturfonde, som bygger på den såkaldte interventionslogik. Dette system har øget fokus på målorientering og effekter af programmerne og især på resultaternes målbarhed, hvilket især kommer til
udtryk i en ny fremgangsmåde.
Hvor man i de forudgående programmer hovedsageligt lagde identificerede fælles behov til grund, skal
man ved programmets gennemførelse i denne støtteperiode altså også inddrage programmets effekt
og dermed også de på forhånd formulerede mål samt det nye indikatorsystem.
For at sikre denne målorientering, er der i henhold til Europa-Kommissionens retningslinjer formuleret
et til to specifikke mål med tilhørende (resultat-) indikatorer for hver prioritet. Desuden er der fastlagt
en præstationsramme for programmet, som indeholder forskellige (output- og økonomiske) indikatorer. Programmets effekt vil blive målt på denne ramme og de specifikke mål. For projektniveauet er
dette ligeledes ensbetydende med ændringer i forhold til de forudgående programmer. Generelt sagt
skal projekter inden for visse rammer beskrive deres bidrag til programmets målopfyldelse (læs mere
i kapitel 4.4).
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5 Oversigt over programmets prioriteter og mål

3.3 Prioriteterne
I det følgende beskrives prioritetsakserne med tilhørende baggrund og mål nærmere. For hver prioritet
er der fastlagt et eller to specifikke mål, hvortil der er opført mulige aktiviteter, målgrupper og tilskudsmodtagere. Hvert projekt skal vælge et specifikt mål, som det ønsker at bidrage til. Projektets indholdsmæssige fokus har indflydelse på valget af det specifikke mål.

3.3.1 Prioritet 1: Innovation
3.3.1.1 Specifikt mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede
styrkepositioner i programområdet
Det overordnede mål for prioritet 1 er på bæredygtig vis at styrke programområdets grænseoverskridende innovationsevne, forstået som produkt-, proces- og socialinnovation først og fremmest i SMV.
Prioritetsakse 1 er formuleret med udgangspunkt i de identificerede styrker i programregionen og er i
overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier og tager desuden hensyn til de
sammenhænge mellem forskellige aspekter af intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst, som er
nævnt i Europa 2020 strategien.
De tiltag som er planlagt under denne prioritet kan virke horisontalt på alle styrkepositioner i programområdet. Prioritet 2 baserer sig i sammenligning hermed specifikt på styrepositionen ”miljø og energi”.
Dannelse af netværk og klynger indenfor området miljø og energi danner dermed et komplementært
tiltag til udvikling af grønne løsninger til optimal udnyttelse af ressourcer og råstoffer.
Tilstræbte resultater:
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Etablerede og videreudviklede grænseoverskridende, tværsektoriale netværk og klynger
inden for programområdets styrkepositioner



Øget udnyttelse og videreudvikling af test- og Co-Creation-faciliteter i programområdet



Nyudviklede produkter og serviceydelser inden for programområdets styrkepositioner

Innovation og forskning er vigtige drivkræfter for regional udvikling, vækst og beskæftigelse. For at
udnytte programområdets fulde vækstpotentiale er det derfor afgørende at øge innovationsevnen og
kommercialiseringsgraden i virksomhederne. Det kan blandt andet gøres ved at styrke grænseoverskridende klynge- og netværksaktiviteter og ved at øge interaktionen mellem virksomheder fortrinsvis
SMV og forskningsinstitutioner inden for programområdets styrkepositioner.
Der er fire gange så mange Sveder, der bliver innovative ved at deltage i klynge og netværksaktiviteter
i sammenligning med virksomheder, der ikke deltager i klyngesamarbejder. Virksomhedernes behov
og programregionens styrkepositioner danner udgangspunktet for grænseoverskridende tværsektoriale klynge- og netværksaktiviteter. Desuden skal det innovative udviklingspotentiale, der opstår i forbindelse med byggeriet af Femern Bælt-forbindelsen, udfoldes til gavn for hele programregionen.
Nye metoder og fremgangsmåder til styrkelse af den grænseoverskridende produkt-, proces- og socialinnovation er helt afgørende for udviklingen af innovative løsninger. Anvendelsen af co-creation og
etablering af living labs, test- og demonstrationsfaciliteter og inddragelsen af civilsamfundet i form af
quatro-helix-samarbejder skal derfor ses som vigtige redskaber til at styrke innovations- og kommercialiseringsgraden. Borgerne og brugerne kan her være drivkræft blandt andet i identificeringen og
udviklingen af nye produkter og serviceydelser indenfor områderne sundhedsøkonomi, medicinalteknik og velfærdsteknologi og således imødekomme samfundsmæssige udfordringer.
Resultatet af Interreg-tilskuddet betragtes som positivt, hvis den samlede sum af udgifter til forskning
og udvikling i programregionen er steget, når programmet afsluttes.
Eksempler på aktiviteter (ikke udtømmende):
Nedenstående aktiviteter er i løbet af programmeringsprocessen blevet identificeret i studier, evalueringer, ved deltagelse af aktører samt via relevante erfaringer fra forgængerprogrammerne og
anses for at være egnede bidrag til opnåelse af programmets mål.
Sammenhæng med Østersøstrategien: aktiviteterne i prioritet 1 viser en direkte sammenhæng med
EUSBSR-prioriteten ”Innovation”, særligt i form af tilgangen til at udvikle SMVs innovationsevne gennem deltagelse i klyngesamarbejder. I den forbindelse eksisterer der også en snitflade med EUSBSRprioritetsområdet SMV. Denne prioritets projekter vil styrke virksomhedernes konkurrenceevne og
dermed bidrage til regionens velstand.
a) Identificere, udvikle og optimere grænseoverskridende klynge- og netværks aktiviteter, som er
målrettet programområdets styrkepositioner
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Opbygge kapacitet hos nye og eksisterende klynge- og netværkssamarbejder med henblik
på forstærkede aktiviteter inden for innovation, forskning, og udviklingsprogrammer.



Udvikle og understøtte strategiske partnerskaber, herunder offentlig-private partnerskaber,
triple/quatro- helix-samarbejder og socialt innovative partnerskaber



Øge og videreudvikle anvendelsesorienterede samarbejder mellem de videregående uddannelser samt mellem disse og virksomheder



Udvikle og implementere aktiviteter til styrkelse af effektiviteten inden for den regionale
værdikædetilvækst



Forbindelse af teknologiske klynger på begge sider af grænsen ved hjælp af klyngesamarbejder på tværs

b) Udvikling og implementering af innovative produkter og processer inden for programområdets
styrkepositioner fx inden for området maritim teknologi, materialeteknologi, medicinalteknologi og vandteknologi
c) Identificere, udvikle og implementere aktiviteter som tager sit udspring i Femern Bælt byggeriet,
herunder at etablere vedvarende samarbejdsstrukturer mellem virksomheder, forsknings-, videns- og uddannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal understøtte en optimal udnyttelse af de
vidensbaserede ressourcer og skabe forudsætningen for at regionen kan blive et muligt kraftcenter inden for området forskning og udvikling med teknologiske løsninger og kommercielle
muligheder, som er en følge af byggeprojektet
d) Udvikle og styrke test og co-creation faciliteter samt viden om disse, fx ved at


Identificere og udvikle grænseoverskridende, innovationsorienterede forsknings- og udviklingscentre med udgangspunkt i allerede etablerede initiativer



Etablere nye samarbejdsstrukturer og platforme, som understøtter udvikling, afprøvning og
implementering af værdiskabende, innovative produkter og processer

e) Udvikle og implementere innovative og bæredygtige løsninger på blandt andet sundheds- og
velfærdsområdet bl.a. gennem inddragelse af brugere, patienter og borgere (user driven innovation)


Udvikling og udveksling af best practices og know-how for nye sundhedskoncepter indenfor
og mellem regionale klynger og netværk
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Implementering af nye teknologiske processer inden for sundheds- og velfærdssektoren i
samarbejde med SMV, interesseorganisationer, brugere af de teknologiske fornyelser og
patienter


f)

Cross-over mellem sundheds- og velfærdssektoren og andre sektorer

Udvikle og implementere koncepter for innovationsledelse og forandringsprocesser

g) Fremme entre- og intraprenørskab i offentlige og private virksomheder

Eksempler på mulige tilskudsmodtagere:
Private virksomheder (særlig SMV), brancheforeninger, faglige udviklingsnetværk, klyngemanagements, offentlige myndigheder og halvoffentlige organisationer og institutioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner og institutioner der fremmer teknologioverførsel.
Målgruppe:
Prioritetsakse 1 retter sig først og fremmest mod det regionale erhvervsliv. Særlig opmærksomhed
rettes mod innovative SMVer i programregionen samt deres kontakter til vidensinstitutioner. Derudover er forskere og udviklere såvel i virksomheder som også i forsknings- og uddannelsesinstitutioner
i målgruppen. Brancheforeninger, udviklingsnetværk og relevante klynger kan virke fremmende, dette
gælder ligeledes offentlige myndigheder og organisationer. Langfristet får styrkelsen af forskning, teknologisk udvikling og innovation positive effekter for borgerne i programområdet.

3.3.2 Prioritet 2: Bæredygtig udvikling
3.3.2.1 Specifikt mål A: Øge den bæredygtige udnyttelse af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
Bevarelse og beskyttelse af miljøet samt fremme af ressourceeffektiviteten er det overordnede mål
for denne investeringsprioritet i prioritet 2. Prioritetsakse 2 er formuleret med udgangspunkt i programregionens styrkepositioner og er i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier og tager desuden hensyn til de sammenhænge mellem forskellige aspekter af intelligent, bæredygtig og inkluderende vækst, som er nævnt i Europa 2020 strategien.
De planlagte tiltag i denne prioritet er komplementære til tiltagene til fremme af innovation indenfor
de øvrige regionale styrkepositioner, som støttes i den mere horisontalt fokuserede prioritet 1.
Tilstræbte resultater:


Nye, miljøvenlige øko-innovative løsninger, som kan optimere og minimere energi- og ressourceforbruget for virksomhederne i programområdet



Opnåelse af større synlighed udenfor programregionen af programregionens kompetencer og styrker indenfor grønne teknologier
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Øget grad af bevidsthed og viden om mulighederne for energi- og ressourceoptimering
blandt virksomhederne i regionen, særligt SMV

Både i Tyskland og i Danmark har man flere erhvervsmæssige styrkepositioner, som omfatter udvikling
og produktion miljø- og energivenlige løsninger og produkter som er med til at reducere CO2-udledningen samt øvrige luftskadelige stoffer som finstøv, SO2 og NO2. Disse styrker skal videreudvikles og
anvendes i form af en intelligent specialisering, blandt med målet at generere vækst og grønne arbejdspladser i programregionen gennem en økologisering af erhvervslivet. Især de klynger, der er i
regionen indenfor områderne vedvarende energi (vindenergi) og cleantech, kan bidrage hertil. For at
fremme dette erhvervsmæssige potentiale, er det nødvendigt at regionens kompetencer og styrker
synliggøres udenfor programregionen. Dette skal bidrage til at skabe nye indtjeningsmuligheder for
energi- og miljøvirksomheder, ved at øge udbredelsen af miljø- og energitekniske løsninger.
Til dels er disse miljøvenlige og øko-innovative teknologier endnu ikke blevet testet i prak. Derfor skal
viden og know-how fra test- og demonstrationsmiljøer omsættes i vækst og nye arbejdspladser i regionen. Alt i alt skal det gøres mere attraktivt for virksomheder i regionen (særlig SMV) at anvende og
udvikle miljøvenlige og øko-innovative løsninger. Dette gør sig især gældende for producerende erhverv (fx indenfor fødevarer), sundhedssektoren eller turismesektoren (transport, hotel og gastronomi). Størstedelen af programregionen er tillige transitregionen for varetransport. Derfor er der et
særligt behov for at støtte trafik- og logistikløsninger, som bidrager til grønnere og mere bæredygtige
transportformer i regionen. Dette gælder ligeledes i forhold til skibstrafik med en lav grad af emission
Indenfor genbrug, genanvendelse og genindvinding er der store besparelser at hente både økonomisk
og miljømæssigt. Allerede i dag er der flere aktører i programområdet, som forsøger at optimere udnyttelsen af ressourcer gennem genanvendelse af affalds- og restprodukter, fx den industrielle symbiose i Kalundborg. Det vil være relevant at erfaringer som disse bredes ud til hele programområdet.
Eksempler på aktiviteter (ikke udtømmende):
Nedenstående aktiviteter er i løbet af programmeringsprocessen blevet identificeret i studier, evalueringer, ved deltagelse af aktører samt via relevante erfaringer fra forgængerprogrammerne og
anses for at være egnede bidrag til opnåelse af programmets mål.
Sammenhæng med Østersøstrategien: aktiviteterne i denne investeringsprioritet under prioritet 2
kan bidrage til EUSBSR-prioritetsområdet energi indenfor områderne energieffektivitet og vedvarende energi. Der kan også forventes et bidrag til EUSBSR’s tværgående emne ”bæredygtig udvikling
og grøn økonomi. Projekter i prioritet 2 vil yde et bidrag til miljøbeskyttelse ved og i Østersøen og til
sikring af en bæredygtig energiforsyning gennem vedvarende energi.
a) Udvikle miljøvenlige og øko-innovative løsninger til optimeret udnyttelse af ressourcer og råstoffer, fx ved at:


Optimere materiale og ressourceforbruget fx gennem samarbejdsinitiativer på tværs af
virksomheder med henblik at udnytte hinandens overskudsressourcer
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Udvikle og udveksle best practice med henblik på at implementere grænseoverskridende koncepter og business cases for ressourceoptimering. bl.a. med udgangspunkt i
supply chain innovation for at sikre integration af hele værdikæden

b) Fremme grænseoverskridende samarbejder med fokus på energioptimering, fx ved at:


Øge graden af kendskab hos regionens virksomheder om muligheder og gevinster ved
energioptimering



Udvikle og implementere løsninger til anvendelse af genanvendelig energi



Udvikling og omsætning af grønne løsninger til reducering af CO2 og luftskadelige stoffer som finstøv, NO2 og SO2



Etablere en organisation, som kan understøtte regionen ved strategisk energiplanlægning

c) Udvikle og teste bæredygtige og miljøvenlige logistik- og trafikløsninger - også med henblik på
skibstrafik med lav grad af emission - herunder anvendelse af nye energikilder i transportsektoren
d) Styrke forretnings- og kommercialiseringspotentialet i nye og eksisterende virksomheder i hele
programområdet med henblik på udvikling af nye grønne produkter og løsninger

Eksempler på mulige tilskudsmodtagere:
Private virksomheder (særlig SMVer), brancheforeninger, faglige udviklingsnetværk, klyngemanagements, offentlige myndigheder og halvoffentlige organisationer og institutioner, forsknings- og uddannelsesinstitutioner, offentlige og private trafikaktører, energiforsyningsselskaber.
Målgruppe:
Aktiviteterne i denne investeringsprioritet henvender sig først og fremmest til det regionale erhvervsliv
særlig SMV. Derudover er forskere og udviklere såvel i virksomheder som også i forsknings- og uddannelsesinstitutioner i målgruppen. Brancheforeninger, udviklingsnetværk og relevante klynger kan virke
fremmende, dette gælder ligeledes offentlige myndigheder og organisationer, samt energiforsyningsselskaber.

3.3.2.2 Specifikt mål B: Øge bæredygtigheden inden for den maritime kultur- og naturturisme med
fokus på aktiv ferie
Det overordnede mål for denne investeringsprioritet under prioritet 2 er at fremme og videreudvikle
den bæredygtige turisme i regionen. Prioritetsakse 2 er formuleret med udgangspunkt i programregionens styrkepositioner og er i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier og
tager desuden hensyn til de sammenhænge mellem forskellige aspekter af intelligent, bæredygtig og
inkluderende vækst, som er nævnt i Europa 2020 strategien.
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Tilstræbte resultater:


Et grænseoverskridende strategisk fokus på bæredygtig turisme og en optimal afbalancering af beskyttelse og benyttelse af kulturelle og naturlige ressourcer



Et højere antal og kvalitativ forbedring af grænseoverskridende produkter inden bæredygtig maritim kultur- og naturturisme



Styrkelse af turismeaktørernes grænseoverskridende samarbejde særligt miljøundervisningscentre og kulturinstitutioner

Programområdet er præget af et rigt kulturliv samt en mangfoldig og enestående natur. Turisme har
traditionelt været en styrkeposition i hele programregionen. Blandt andet er Nord- og Østersøkysten
– med strande, øer, Vadehavet og fjorde – turistmæssige magneter, som hvert år trækker millioner af
turister til området. I undersøgelser foretaget af Visit Denmark angiver 69 % af respondenterne, at
Danmark vælges som feriemål pga. naturoplevelserne, herunder særligt strand, kyst og hav. (Visit Denmark, Kystturisterne i Danmark 2013). For at bevare regionens unikke natur- og kulturarv og fortsat at
kunne tiltrække turister til programregionen skal det grænseregionale samarbejde inden for bæredygtig turisme styrkes. Centralt er at sikre en balance mellem benyttelse og beskyttelse af kultur- og naturarven.
Fokus ligger på den maritime turisme svarende til programregionens natur og kultur. Især skal der
sættes fokus på, hvilke behov turister indenfor området aktiv ferie, som ønsker at opleve naturen og
kulturen i regionen, har. Ved at beskytte, fremme og udvikle regionens kulturelle og biologisk mangfoldighed, skabes grobund for attraktive turismetilbud, som kan bidrage til øget vækst og beskæftigelse
i hele programområdet, samtidig med at uerstattelige ressourcer bevares.
For at opnå dette er det nødvendigt med et tættere samarbejde blandt regionale turismeaktører med
henblik på et stærkere strategisk fokus på en bæredygtig natur- og kulturturisme i hele regionen. Derudover vil samarbejder mellem miljøundervisningscentre og kulturinstitutioner (fx museer, herregårde, arkæologiske udgravninger og kulturforeninger) bidrage til et forbedret udbud af turistmål, der
har fokus på en bæredygtig omgang med natur- og kulturarven. Ved hjælp af disse tiltag kan styrkepositionen indenfor turisme kan udbygges yderligere og regionens attraktivitet kan samtidig blive fastholdt og styrket.
Eksempler på aktiviteter (ikke udtømmende):
Nedenstående aktiviteter er i løbet af programmeringsprocessen blevet identificeret i studier, evalueringer, ved deltagelse af aktører samt via relevante erfaringer fra forgængerprogrammerne og
anses for at være egnede bidrag til opnåelse af programmets mål.
Sammenhæng med Østersøstrategien: aktiviteterne i den anden investeringsprioritet under prioritet 2 kan bidrage til EUSBSR-prioritetsområderne ”turisme” og ”kultur”, i forhold til sidstnævnte
konkret med henblik på den turistiske udnyttelse af natur- og kulturarven. Projekter i prioritet 2 vil
yde et bidrag til miljøbeskyttelse ved og i Østersøen.
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e) Udvikle og implementere en grænseoverskridende ”strategi- og handlingsplan for bæredygtig
turisme” med udgangspunkt i balancen mellem benyttelse og beskyttelse i markedsføringen af
kultur- og naturområderne. Herunder synliggørelse af EU-lovgrundlaget for bæredygtighed
f)

Fremme bæredygtig udvikling af turismepotentialet indenfor den fælles dansk-tyske kulturarv,
herunder etablering af samarbejder mellem miljøundervisningscentre og kulturinstitutioner (fx
museer, godser, arkæologiske udgravninger) med henblik på natur- og kulturbevaring for borgere og turister

g) Udnytte potentialerne i programregionens unikke placering mellem Østersøen og Nordsøen
gennem fremme af aktiv ferie og maritim turisme i en form, som er særlig hensynsfuld i forhold
til naturområder og bæredygtighed

Eksempler på mulige tilskudsmodtagere:
Regionale, kommunale og lokale turismeorganisationer og turismeaktører, offentlige og offentliglignende myndigheder og institutioner, museer, kultur- og natur-institutioner/-foreninger/-organisationer, virksomheder, uddannelses- og forskningsinstitutioner, miljø- og naturbeskyttelsesorganisationer.
Målgruppe:
Aktiviteterne henvender sig først og fremmest til regionale, kommunale og lokale turismeorganisationer og turismeaktører, der med hjælp fra myndigheder og offentlige institutioner sammen udvikler og
implementerer en strategi for mere bæredygtig turisme i regionen. Ligeledes er kulturinstitutioner som
museer, kulturforeninger, godser eller arkæologiske udgravninger i målgruppen, for direkte at kunne
udvikle bæredygtige og attraktive turistiske tilbud. Natur- og miljøorganisationer kan bidrage fagligt til
en bæredygtig udvikling indenfor alle tiltag. De produkter og koncepter der udvikles ved hjælp af projekttiltagene, skal først og fremmest rettes mod målgruppen udøvere af aktiv ferie.

3.3.3 Prioritet 3: arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
3.3.3.1 Specifikt mål A: Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked
Den overordnede målsætning for det specifikke mål A under denne investeringsprioritet er, at modvirke mangelen på kvalificeret arbejdskraft ved at højne mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked. Prioritetsakse 3 er formuleret med udgangspunkt i programregionens styrkepositioner
og er i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier og tager desuden hensyn til
de sammenhænge mellem tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og regional udvikling, som er
nævnt i Europa 2020 strategien.

Tilstræbte resultater:


Forbedrede muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft inden for
styrkepositionerne



Øget grænseoverskridende mobilitet af arbejdskraft
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Reduktion af barrierer på det grænseoverskridende arbejdsmarked

Programområdet er præget af mangel på kvalificeret arbejdskraft, både hvad angår højtuddannede og
faglærte medarbejdere. Særligt land- og yderområderne er ramt. Udviklingen forværres yderligere af,
at programområdet generelt har et lavt uddannelsesniveau og er hårdt ramt af den demografiske udvikling. En del af disse udfordringer forventes at kunne løses ved øget mobilitet over grænsen på arbejdsmarkedet. Arbejdskraftens mobilitet hen over grænsen hæmmes af en række barrierer som fx
sprogforskelle, utilstrækkelig gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser, delvis forskellig lovgivning på skatte- og socialområdet, mangel på grænseoverskridende institutioner og organisationer
samt begrænsede og ukoordinerede informations- og rådgivningstiltag.
På trods af ovennævnte udfordringer og barrierer, råder programområdet over et unikt potentiale for
et styrket grænseoverskridende arbejdsmarked. Gennem samarbejde på tværs af grænsen kan der
findes fælles løsninger på fælles udfordringer. Ligeledes kan netop de forskelle, der eksisterer i programområdet inden for en række områder som fx økonomi, markedsforhold samt udbud og efterspørgsel af arbejdskraft, bruges som løftestang til at fremme og udvikle den grænseoverskridende mobilitet. Ved at øge synligheden af interessante jobs i virksomheder i programområdet og ved at fremme
arbejdskraftens mobilitet kan der opnås øget dynamik og en større kritisk masse både på arbejdsgiverog arbejdstagersiden. Det kan være med til at udvikle et egentligt grænseregionalt arbejdsmarked.
En bedre omgang med miljøet særligt ved at øge ressourceeffektiviteten har potentiale til at skabe nue
arbejdspladser og økonomisk vækst. Derfor støttes erhvervsmæssige initiativer til at skabe nye virksomheder og beskæftigelsesmuligheder, der er resultat af økologiseringen af erhvervslivet. Derigennem ydes der dels et bidrag til at bekæmpe arbejdsløsheden ved at skabe en udligning af kvalifikationsudbuddet og efterspørgslen. Derudover støttes omstillingen til en ressourceskånsom og kulstoffattig økonomi og dermed fokuseres der på målsætningerne i prioritet 1 og 2.
Eksempler på aktiviteter (ikke udtømmende):
Nedenstående aktiviteter er i løbet af programmeringsprocessen blevet identificeret i studier, evalueringer, ved deltagelse af aktører samt via relevante erfaringer fra forgængerprogrammerne og
anses for at være egnede bidrag til opnåelse af programmets mål.
Sammenhæng med Østersøstrategien: projekterne i prioritet 3 kan bidrage til EUSBSR-prioritetsområdet ”uddannelse”, særligt indenfor områderne demografisk udvikling og behov for kvalificeret arbejdskraft samt i forhold til samarbejde mellem institutioner, der varetager videregående uddannelse. Projekter i denne prioritet bidrager til at forsyne virksomheder, der arbejder indenfor regionens styrkepositioner, med kvalificeret arbejdskraft og bidrager dermed til en stabil økonomi samt
velstand.
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a) Fremme det grænseoverskridende arbejdsmarkeds attraktivitet fx gennem matchmaking og initiativer som skal tiltrække kvalificeret arbejdskraft primært indenfor programområdets styrkepositioner
b) Udbrede nationale arbejdsmarkedsordninger som fx Videnspilot i et grænseoverskridende perspektiv samt undersøge muligheden for særlige ordninger for programområdet
c) Fremme informations- og rådgivningstiltag fx ved at:


Videreudvikle en grænseoverskridende rådgivningstjeneste på arbejdsmarkedsområdet
til at blive et tværnationalt center, herunder forbedre og ensrette informationstilbuddene til borgere og virksomheder i regionen omkring arbejdsmarkedsrelaterede forhold



Udvikle innovative og elektronisk baserede grænseoverskridende informationssystemer på arbejdsmarkedsområdet rettet mod både arbejdsgiver og arbejdstager for at
fremme mobiliteten

d) Lette den grænseoverskridende jobsøgning gennem samarbejde og opbygning af „kompetencenetværk“ på arbejdsmarkedsområdet mellem fx fagforeninger, jobcentre, brancheorganisationer mv.
e) Nedbryde juridiske og tekniske barrierer på arbejdsmarkedet
f)

Synliggøre jobmuligheder i programområdet på tværs af grænsen

Eksempler på mulige tilskudsmodtagere:
Virksomheder, kommuner, regioner, jobcentre, brancheorganisationer, arbejdstagerorganisationer,
myndigheder og andre offentlige eller offentliglignende organisationer, informations- og grænsetjenester, erhvervsorganisationer.
Målgruppe:
Det specifikke mål A under prioritet 3 henvender sig til samtlige arbejdsmarkedsaktører i programregionen, da en så omfattende problemstilling som mangelen på kvalificeret arbejdskraft kun kan løses
af en bred alliance. Ligeledes er alle arbejdstagere med ”berøringsflader til grænsen” i målgruppen,
dvs. pendlere som arbejdes i nabolandet og derfor i særlig grad profiterer, når barrierer kan reduceres.

3.3.3.2 Specifikt mål B: Øge integrationen på uddannelses-området med fokus på program-regionens styrkepositioner
Det er det overordnede mål for det specifikke mål B under prioritet 3, at højne kvaliteten af uddannelser med henblik på deres praktiske brug i det dansk-tyske grænseland ved at afstemme systemerne og
anerkende hinandens ydelser. Prioritetsakse 3 er formuleret med udgangspunkt i programregionens
styrkepositioner og er i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier og tager
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desuden hensyn til de sammenhænge mellem tilstedeværelsen af kvalificeret arbejdskraft og regional
udvikling, som er nævnt i Europa 2020 strategien.
Tilstræbte resultater:


Udviklede og afprøvede uddannelsestiltag, som styrker de grænseoverskridende kompetencer – særligt inden for styrkepositionerne



Styrket kompetenceudvikling af unges arbejdskraft



Øget grænseoverskridende udveksling af personale og elever/studerende/lærlinge m.v.



Reduktion af barrierer ved gensidig anerkendelse af opnåede eksamensresultater

For at sikre beskæftigelsen og den grænseoverskridende mobilitet på længere sigt, er det vigtigt at
have fokus på udviklingen af grænseoverskridende uddannelsestiltag i bred forstand. Det drejer sig om
”traditionelle” uddannelser fx erhvervsskoler, gymnasier og videregående uddannelser, men også om
uddannelse af unge, som har behov for hjælp til at påbegynde en traditionel uddannelse eller komme
ind på arbejdsmarkedet. Desuden drejer det sig om opkvalificering af arbejdsstyrken, så den kan imødekomme den fremtidige efterspørgsel på arbejdskraft.
Særligt indenfor programområdets styrkepositioner, skal der være adgang til de rette kompetencer for
at udnytte programområdets fulde vækstpotentiale. Fokus skal være på kompetenceudvikling af arbejdsstyrken generelt, men også på udvikling af nye kompetencer hos de medarbejdere, der allerede
er i beskæftigelse i programområdets virksomheder.
Det at få udvidet horisonten og se ud over næsetippen fører på lang sigt til en generel kvalitetsstigning
af uddannelsesforløbene, dette gælder dog først og fremmest i forhold til styrkepositionerne. Bedre
uddannelsesforhold bidrager til, at udfordringerne indenfor områderne erhvervsudvikling og konkurrence samt arbejdsmarked og beskæftigelse imødegås og supplerer dermed målene i prioriteterne 1
og 2, men også de EU's støtteprogrammer der vedrører livslang læring.
Eksempler på aktiviteter (ikke udtømmende):
Nedenstående aktiviteter er i løbet af programmeringsprocessen blevet identificeret i studier, evalueringer, ved deltagelse af aktører samt via relevante erfaringer fra forgængerprogrammerne og
anses for at være egnede bidrag til opnåelse af programmets mål.
Sammenhæng med Østersøstrategien: projekterne i prioritet 3 kan bidrage til EUSBSR-prioritetsområdet ”uddannelse”, særligt indenfor områderne demografisk udvikling og behov for kvalificeret arbejdskraft samt i forhold til samarbejde mellem institutioner, der varetager videregående uddannelse. Projekter i denne prioritet bidrager til at forsyne virksomheder, der arbejder indenfor regionens styrkepositioner, med kvalificeret arbejdskraft og bidrager dermed til en stabil økonomi samt
velstand.
a) Fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, fx:


Gennemføre grænseoverskridende innovations- eller future Camps for unge
29



Udveksle personale på uddannelsesinstitutioner, elever, studerende, lærlinge, herunder evt. etablering af en udvekslingsportal og praktikantudbud samt værtsfamilier



Udvikle grænseoverskridende indhold i akademiske og ikke-akademiske uddannelsesforløb



Etablere grænseoverskridende kompetencecentre, som skal sikre øget professionalisering indenfor fx turisme



Inklusion af unge i uddannelsessystemet, der hidtil har været uden tilknytning til uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet

b) Etablering af fælles Master indenfor områder, hvor programområdet har en stor koncentration af virksomheder, samt udvikling af nye uddannelser indenfor styrkepositionerne

Eksempler på mulige tilskudsmodtagere:
Uddannelsesinstitutioner, kommuner, erhvervsorganisationer, offentlige eller offentliglignende organisationer, brancheorganisationer, myndigheder.
Målgruppe:
Målgrupperne for dette specifikke mål er primært de uddannelsesinstitutioner i programregionen,
som beskæftiger sig med grundlæggende spørgsmål inden for sekundære og tertiære uddannelser
med særligt fokus på emner, der vedrører programregionens styrkepositioner. Andre offentlige eller
halvoffentlige organisationer, brancheforeninger og beslutningstagere, som beskæftiger sig med uddannelsesspørgsmål, kan understøtte dette. Endelig kommer resultaterne i denne prioritet borgerne
til gode, det gælder særlig elever, studerende og andre uddannelsessøgende.

3.3.4 Prioritet 4: Funktionelt samarbejde
3.3.4.1 Specifikt mål A: Øge den grænseoverskridende institutionelle kapacitet inden for centrale
områder og sektorer i programregionen, særligt turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab
og sundhed
Den overordnede målsætning for det specifikke mål A underdenne investeringsprioritet er at fremme
det grænseoverskridende samarbejde og at forbedre rammebetingelserne herfor indenfor centrale
områder og sektorer. Prioritetsakse 4 er formuleret med udgangspunkt i programregionens styrkepositioner og er i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier og tager desuden
hensyn til de sammenhænge mellem forskellige aspekter af intelligent, bæredygtig og inkluderende
vækst, som er nævnt i Europa 2020 strategien.
Tilstræbte resultater:


Øget kooperation mellem offentlige institutioner og forbedret grundlag for grænseoverskridende kooperation i form af statistiske databaser
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Fælles strategier, koncepter og aktionsplaner for centrale områder og sektorer i programregionen (turisme, trafik og logistik, kystsikring, beredskab, sundhed, arbejdsmarked)



En bedre grænseoverskridende koordination indenfor områder som offentlig nærtrafik,
beredskabstjenester og sundhedstjenester

Sammenlægningen af de to tidligere dansk-tyske Interreg-programmer åbner nye muligheder for at
det dansk-tyske programområde gennem nye partnerskaber kan opnå en større kritisk masse og kan
videreudvikle den fælles strategiske planlægning.
Der har hidtil ikke været nogen stærk tradition for samarbejde på tværs af de to tidligere programområder. Med sammenlægningen opstår der et øget behov for at styrke den institutionelle kapacitet ikke
alene henover den dansk-tyske grænse, men også på tværs af de to tidligere programområder for at
understøtte programområdets samlede udvikling via øget samarbejde mellem myndigheder og organisationer.
For at skabe en sammenhængende Region er det nødvendigt at skabe bæredygtige og langfristede
strukturer på tværs af organisationer, institutioner, landegrænsen og den hidtidige grænse mellem
programregionerne, ved at opbygge og styrke den institutionelle kapacitet.
I den vestlige del af programområdet har den landbaserede grænse gjort det muligt at skabe relativt
stærke grænseoverskridende forbindelser, mens der i den østlige del af programområdet på grund af
vandgrænsen i højere grad mangler længerevarende, fast etablerede grænseoverskridende institutioner og strukturer. Med etableringen af den faste Femern Bælt forbindelse vil forudsætningerne herfor
ændre sig grundlæggende.
Det er målet at gøre det lettere at krydse grænsen og opnå viden om arbejdsmarkedet, økonomiske
forhold og kulturtilbud i naboregionen. Ligeledes skal der være et godt udbygget samarbejde på forvaltnings- og myndighedsniveau. Til dels skal grundlaget herfor først skabes fx gennem fælles statistiske databaser. For at styrke samarbejdet skal der desuden udvikles og implementeres fælles koncepter, aktionsplaner og strategier indenfor programregionens centrale emneområder. Der skal sikres en
bedre sammenhængskraft i regionen gennem samarbejde indenfor områder som beredskab og sundhedsfremme, men også indenfor erhvervsmæssige og lavpraktiske områder som den offentlige nærtrafik. Endelig skal samarbejdet med de to nabometropolregioner Hamborg og København institutionaliseres gennem strategiske partnerskaber, for optimalt at udnytte regionens placering mellem de to
metropoler.
Eksempler på aktiviteter (ikke udtømmende):
Nedenstående aktiviteter er i løbet af programmeringsprocessen blevet identificeret i studier, evalueringer, ved deltagelse af aktører samt via relevante erfaringer fra forgængerprogrammerne og
anses for at være egnede bidrag til opnåelse af programmets mål.
Sammenhæng med Østersøstrategien: projekterne i prioritet 4 kan bidrage til EUSBSR-prioritetsområdet ”kultur”, i forhold til kulturelle møder og udvekslinger over grænsen. Ligeledes bidrages med
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tiltag, der udvikler en fælles kulturel identitet og tiltag der synliggør regionens attraktivitet. Derudover afspejler denne prioritet de tværfaglige EUSBSR-områder ”nabo” og ”promo”. Projekter i denne
prioritet styrker den regionale identitet og sammenhængskraften i regionen. Der kan ligeledes udvikles projekter med fælles strategier til kystsikring og klimabeskyttelse, som bidrager til beskyttelse
af Østersøen.
a) Forbedre programområdets udgangsposition for udvikling af grænseoverskridende strategier og tiltag på et velfunderet grundlag


Udvikle og implementere en grænseoverskridende statistik-database med valide og
sammenlignelige data



Udvikle og implementere en projekt- og aktørdatabase med henblik på bedre facilitering af samarbejder på tværs af projekter og programmer/fonde/EU midler

b) Udvikle fælles grænseoverskridende strategier, koncepter og handlingsplaner for centrale
brancher og sektorer (fx beskyttelse af kystområdet, turisme), som understøtter intelligent,
bæredygtig og inkluderende vækst samt et samlet arbejdsmarked
c) Udvikle strategiske partnerskaber med henblik på at etablere ligeværdige samarbejder med
naboregioner og metropoler samt for at påvirke rammevilkårene for den dansk-tyske integration
d) Fremme samarbejder mellem offentlige myndigheder og organisationer med henblik på en
effektiv afbureaukratisering og en bedre regional koordinering - herunder udveksling af best
practice:


Inden for offentlig regional transport (fx i forhold til trafikinformation, trafikforbindelser
og billetkøb)



Mellem forskellige regionale beredskabstjenester over landegrænsen og Femern Bælt i
tilfælde af større ulykker til lands eller til havs



Mellem de offentlige og foreningsbaserede sundheds-fremmeaktører, bl.a. med henblik
på at fremme borgernes sundhed



Til forbedring af rammebetingelserne for virksomheder i en grænseoverskridende kontekst

Eksempler på mulige tilskudsmodtagere:
Kommuner, regioner og andre offentlige myndigheder, forskningsinstitutioner, offentlige og halvoffentlige institutioner, erhvervsorganisationer, brancheorganisationer og andre interesseorganisationer, organisationer relateret til statistik, trafikplanlæggere- og udbydere, sundhedsfremmeaktører, beredskabstjenester.
Målgruppe:
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Målgruppen for dette specifikke mål er først og fremmest kommuner, regioner og andre myndigheder
i programregionen, der beskæftiger sig med grundlæggende spørgsmål indenfor centrale emner i regionaludviklingen samt med strategisk planlægning. Disse myndigheder vil blive understøttet af andre
relevante offentlige organisationer samt relevante erhvervsorganisationer, brancheforbund og andre
interesseorganisationer, organisationer med fokus på statistik, trafikplanlæggere og -udbydere, sundhedsfremmeaktører og beredskabstjenester. Dvs. at resultaterne i denne prioritet er til direkte gavn
for borgerne i regionen.

3.3.4.2 Specifikt mål B:Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik
på dansk og tysk levevis og kultur
Den overordnede målsætning for det specifikke mål B under denne investeringsprioritet er at skabe
en større sammenhængskraft i programregionen via et bedre kendskab til hinanden og en større fællesskabsfølelse hen over grænsen. Prioritetsakse 4 er formuleret med udgangspunkt i programregionens styrkepositioner og er i overensstemmelse med nationale og regionale udviklingsstrategier og
tager desuden hensyn til de sammenhænge mellem forskellige aspekter af intelligent, bæredygtig og
inkluderende vækst, som er nævnt i Europa 2020 strategien.
Tilstræbte resultater:


Øget viden blandt mennesker i regionen om dansk og tysk levevis og kultur og den fælles historie hen over grænsen



Forbedring af forudsætninger for at lære det danske og tyske sprog



Flere møder mellem borgere fra begge sider af grænsen



Forbedret synlighed af grænseregionen som et attraktivt sted at leve, arbejde og investere og
en øget intraregional attraktivitet

Det er et vigtigt rammevilkår for grænseoverskridende integration og en større sammenhængskraft i
regionen at opnå gensidig forståelse og anerkendelse af hinandens kultur, sprog, værdier og holdninger. Gennem inddragelse af borgere, medier, foreninger og civilsamfund skal kulturoplevelser og mellemfolkelige aktiviteter ikke alene bidrage til at styrke programområdets intraregionale attraktivitet,
men også anvendes som løftestang for integration og udvikling i hele programområdet. Det er derfor
vigtigt, at programmet har fokus på aktiviteter, der både kan skabe og synliggøre attraktive vilkår for
borgere, virksomheder, turister og investorer for derigennem at styrke oplevelsen af programgeografien som en attraktiv region i bred forstand. Herunder hører også aktiviteter, der er målrettet regionens børn og unge, så de kan vokse op med en større bevidsthed om fordelene ved et mangfoldigt,
interkulturelt samfund.
Dette gælder ikke mindst i sammenhæng med sammenlægningen af de to hidtidige programområder,
imellem hvilke der endnu ikke eksisterer en stærk tradition for samarbejde. Dette skal ændres ved, at
borgere i højere grad mødes og direkte udveksler erfaringer også på tværs af den hidtidige programgrænse.
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Styrkelsen af den intraregionale attraktivitet og regionens attraktivitet udadtil skal generelt bidrage til
udvikling og en højere grad af samarbejde og skal dermed betragtes som et værktøj, der dels kan anvendes til at imødegå den demografiske udvikling, ved at unge mennesker får øjnene op for regionen
som et attraktivt sted at bo og arbejde, så de også bliver efter endt uddannelse og dels kan tjene som
fundament for at kunne opnå programmets øvrige mål. Dette kan opnås ved at fremme den interkulturelle forståelse og mangfoldighed som vigtige elementer til at styrke programregionens attraktivitet.
Eksempler på aktiviteter (ikke udtømmende):
Nedenstående aktiviteter er i løbet af programmeringsprocessen blevet identificeret i studier, evalueringer, ved deltagelse af aktører samt via relevante erfaringer fra forgængerprogrammerne og
anses for at være egnede bidrag til opnåelse af programmets mål.
Sammenhæng med Østersøstrategien: projekterne i prioritet 4 kan bidrage til EUSBSR-prioritetsområdet ”kultur”, i forhold til kulturelle møder og udvekslinger over grænsen. Ligeledes bidrages med
tiltag, der udvikler en fælles kulturel identitet og tiltag der synliggør regionens attraktivitet. Derudover afspejler denne prioritet de tværfaglige EUSBSR-områder ”nabo” og ”promo”. Projekter i denne
prioritet styrker den regionale identitet og sammenhængskraften i regionen. Der kan ligeledes udvikles projekter med fælles strategier til kystsikring og klimabeskyttelse, som bidrager til beskyttelse
af Østersøen.
a) Synliggøre den dansk-tyske grænseregion som et sted der er attraktivt at bo, arbejde og
investere. Indsatsen skal baseres på det regionale udviklingspotentiale samt regionens styrkepositioner og bør bl.a. formidles via mediesamarbejder og samarbejder mellem medier
og civilsamfund
b) Realisere puljer til kulturelle og borgernære aktiviteter inden for en paraplyorganisation,
der dels skal formidle samarbejde mellem kulturforeninger, kunstnere osv. og dels skal
støtte mellemfolkelige aktiviteter, gerne med fokus på inddragelse af familieorienterede aktiviteter
c) Fremme den sproglige og interkulturelle kompetence fx ved at:


Udvikle situations- og kontekstbaserede sprogtilbud med tilhørende undervisningsmateriale for voksne



Udvikle moderne undervisningsmidler med sammenlignende informationer om livsbetingelser, værdipolitiske holdninger m.v.

d) Understøtte den gensidige dansk-tyske forståelse fx ved at:


Støtte direkte møder mellem tyske og danske børn og unge, fx gennem studieture og
foreningssamarbejde
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Fremme facilitering og etablering af grænseoverskridende foreninger og sammenslutninger



Fremme mangfoldigheden gennem øget forståelse for og inklusion af minoriteter og
særligt udsatte grupper

Eksempler på mulige støttemodtagere
Forsknings- og uddannelsesinstitutioner, kulturaktører, foreninger, interesseorganisationer, offentlige
og halvoffentlige institutioner, erhvervsorganisationer, medier.
Målgruppe
Den primære målgruppe for dette specifikke mål er borgere i programregionen, derunder særligt børn
og unge. Medierne og regionens mindretal kan bidrage til formidlingen af interkulturel forståelse og
interkulturelle kompetencer. Som følge af fokusset på at styrke den regionale attraktivitet er også turister og investorer i målgruppen.
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B. Projekter
4. Ansøgning
4.1 Projektpartnere og ansøgere
4.1.1 Hvem kan være projektpartner?
I det følgende beskrives, hvilke institutioner/organisationer der generelt kommer på tale som støtteberettigede projektpartnere. På det område er den nationale lovgivning i Danmark og Tyskland dog
forskellig på nogle punkter, hvorfor de samme institutioner ikke nødvendigvis er støtteberettigede på
begge sider af grænsen. På grund af EU's støtteregler gælder der eventuelt også andre regler for private partnere og virksomheder end for offentlige institutioner.
Hvis I er i tvivl, særligt med hensyn til private organisationer og virksomheder, er det vigtigt, at I får
Interreg-sekretariatet til at undersøge og verificere, om projektpartnerne er støtteberettigede.
Principielt skal projektpartnere:


have de tekniske, økonomiske og organisatoriske forudsætninger til at gennemføre projektet,



være en juridisk person,



have sæde inden for programområdet. Partnere med sæde uden for programområdet kan kun
deltage i et projekt under bestemte omstændigheder (se kapitel 4.5.2.3.3).

Disse krav gælder i særdeleshed for leadpartneren i et projekt (se kapitel 4.1.3).
Vær venligst opmærksom på at administrationen ved offentliglignende projektpartnere med privatretlig status og uden overvejende statslig deltagelse/overvågning, forbeholder sig retten til, for at vurdere
kapaciteten i ansøgningsproceduren, at afkræve yderligere dokumenter som årsafslutninger eller forretningsplaner samt stiftelsesaftaler eller vedtægter.

Eksempler på støtteberettigede projektpartnere i Tyskland:
Det offentlige område
De regionale myndigheder/programpartnerne
• ’Bund’,
• Delstater,
• Regioner; byer, der udgør egen regionskommune,
• Kommuner.
Det med det offentlige ligestillede område
Offentligretlige institutioner, som
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1. er offentlig- eller privatretlige juridiske personer,
2. er blevet grundlagt til at varetage opgaver af almennyttigt formål, som ikke er af kommerciel karakter, og
3. er kendetegnet ved en bestemt statslig tilknytning. Dette er tilfældet, når,


de overvejende finansieres af staten eller andre offentligretlige organer eller



de i henhold til deres ledelse er underlagt tilsynet fra staten eller andre offentligretlige
organer eller



staten eller andre offentligretlige institutioner udpeger mere end halvdelen af medlemmerne til bestyrelses- eller tilsynsorganerne.

Offentligretlige organer er også foreninger/institutioner, hvis medlemmer tilhører det offentlige eller
det offentlige ligestillede område.
Eksempler:


universiteter og professionshøjskoler,



advokat-, arkitekt-, læge- og apotekerkamre,



industri- og handelskamre,



radiostationer,



studenterforeninger,



offentlige sygehuse,



uddannelsesinstitutioner, der er overvejende offentligt finansieret,



kommunale forsyningsvirksomheder,



kommunale boligselskaber,



offentligretlige stiftelser (fx museums- og kulturstiftelser),



kommunale samarbejder (fx affalds-, vandforsynings- og transportsamarbejde),



kommunale paraplyorganisationer (kommune-, Stadt- og Kreisforeninger).

Det offentlige område i bredere betydning (offentligt-lignende område)
Juridiske offentlig- eller privatretlige personer, der varetager opgaver af almen interesse og af ikkekommerciel karakter.
Eksempler:


Natur- og miljøorganisationer



Fagforeninger



Arbejdsgiverforeninger



Stiftelser

Det private område:
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Privatretlige juridiske personer
Eksempler:


Virksomheder



Private foreninger, stiftelser



Klynger



Interesseorganisationer



Brancheforeninger



Klyngemanagements

Projektpartnere fra det private område skal være opmærksomme på, at der eventuelt gælder særlige
regler i programmet (for det meste i forbindelse med EU's støtteregler - jf. kapitel 4.4.3).
Eksempler på støtteberettigede projektpartnere i Danmark:
Det offentlige område
Støtteberettigede offentlige institutioner kan bl.a. være følgende:


Kommuner,



Regioner,



Statslige organisationer,



Skoler,



Sundhedsmyndigheder og offentlige sygehuse,



Offentlige forvaltninger.

Det offentligt-lignende område
Offentlig-lignende institutioner er i snæver forstand offentligretlige organer, der
1. er oprettet specielt med henblik på at imødekomme almenhedens behov, dog ikke behov af
industriel eller kommerciel karakter,
2. som er en juridisk person og
a) hvis drift enten for størstedelens vedkommende finansieres af staten, regionale eller lokale
myndigheder eller andre offentligretlige organer, eller
b) hvis drift er underlagt disses kontrol, eller
c) hvortil staten, regionale eller lokale myndigheder eller andre offentligretlige organer udpeger
mere end halvdelen af medlemmerne i administrations-, ledelses- eller tilsynsorganet.
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Eksempler på offentligretlige organer kan være følgende:


Uddannelses- og forskningsinstitutioner, der modtager offentlig støtte; universiteter



Højskoler/Frie Skoler



De almene boligorganisationer



Visse kulturelle institutioner (afhængig af deres konkrete organisationsform)



Visse turismeorganisationer (afhænging af deres konkrete organisationsform)

Derudover kan også andre uegennyttige (non-profit) organisationer være offentligt-lignende projektpartnere i videre forstand.
Eksempler på offentligt-lignende organisationer i videre forstand kan bl.a. være følgende:


Brancheorganisationer



NGO’er (non-governmental organizations)



Fagforeninger



Beskæftigelsesselskaber



Visse turistiske institutioner



Visse kulturelle institutioner



Foreninger og forbund



Natur- og Miljøorganisationer

Det vurderes individuelt i hvert enkelt tilfælde, om en organisation er et offentligretligt organ eller
offentligt-lignende i videre forstand.
Det private område:
Privatretlige juridiske personer
Eksempler:


Virksomheder



Private foreninger og organisationer



Virksomhedsfonde



Fonde



Partnerselskaber P/S



Selvejende institutter



Klynger



Interesseorganisationer



Brancheforeninger
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Klyngemanagements



Faglige udviklingsnetværk



Energiforsyningsselskaber

Projektpartnere fra det private område skal være opmærksomme på, at der eventuelt gælder særlige
regler i programmet (for det meste i forbindelse med EU's støtteregler - jf. kapitel 4.4.3).
Hvem kan ikke være projektpartner?


Privatpersoner



Politiske partier



Enkeltmandsvirksomheder



Den tyske selskabsform GbR

4.1.2 Hvem kan være ansøger?
Ansøgningen indsendes af leadpartneren (se kapitel 4.1.3), idet de øvrige projektpartnere også med
deres underskrift bekræfter deres deltagelse i projektet og den respektive medfinansiering. Kun offentlige eller offentlig-lignende institutioner kan indsende ansøgninger, og der kan derfor ikke gennemføres projekter, som udelukkende har private partnere.

4.1.3 Leadpartnerprincippet
I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder leadpartnerprincippet, hvorfor der skal udpeges
en leadpartner til hvert projekt.
Leadpartneren er den ansvarlige partner for et projekt og påtager sig særlige opgaver og et særligt
ansvar i projektet, som fx at være hovedkontaktperson for programadministrationen. Leadpartneren
er ansøger for et projekt og indgår, såfremt det bliver bevilget, en kontrakt med forvaltningsmyndigheden (leadpartneraftale, jf. kapitel 5.1) og også en aftale med de andre projektpartnere, som regulerer det interne retsforhold i et projekt (partnerskabsaftale, jf. kapitel 5.2). Med denne leadpartnerfunktion kan organisatorisk dobbeltarbejde i projektet undgås.
For at være leadpartner, skal følgende forudsætninger være opfyldt:


De grundlæggende forudsætninger for en støtteberettiget projektpartner skal være til stede
(jf. kapitel 4.1.1).



Leadpartneren skal have sæde i programområdet.



På grund af det særlige ansvar og de dermed forbundne ekstra ressourcer, som en leadpartner
vil skulle trække på, er det udelukkende offentlige eller halvoffentlige institutioner, der kan
være leadpartner.
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De tekniske, økonomiske og administrative muligheder skal være til stede for at løfte disse
særlige opgaver (se ovenfor), herunder tilstrækkelige personaleressourcer.



Projektpartnerne skal være enige om, hvem der skal være leadpartner.

En leadpartners særlige opgaver i forhold til projektpartnernes opgaver er:


Projektudvikling og ansøgning: Leadpartneren koordinerer inputtene fra alle partnere, er ansvarlig for udarbejdelse af udkast til ansøgning og den endelige ansøgning samt indsendelse
af denne. Alle partnere skal dog deltage aktivt i projektudviklingen og være indforstået med
det planlagte projekt og deres egne opgaver i dette.



Aftaler: Leadpartneren underskriver leadpartneraftalen med forvaltningsmyndigheden (jf. kapitel 5.1) og indgår en partnerskabsaftale med projektpartnerne (kapitel 5.2).



Gennemførelse: Over for programmet har leadpartneren det overordnede ansvar for projektets gennemførelse, varetager koordineringsopgaver og sørger for styring af projektet. Alligevel skal alle partnere spille en aktiv rolle i projektet og er selv ansvarlige for de aktiviteter og
omkostninger, der er fastlagt for deres vedkommende i arbejdspakkerne samt for deres respektive medfinansiering.



Kommunikation med programadministrationen: Al kommunikation mellem projekt og programadministration foregår via leadpartneren, som så skal videregive informationerne til de
øvrige projektpartnere. Der kan kun undtagelsesvis etableres direkte kontakt til en projektpartner (fx i tilfælde af individuelle problemer).



Økonomi og afrapportering: Leadpartneren samler de reviderede udgiftsfortegnelser fra alle
projektpartnere i en fælles (ligeledes revideret!) udbetalingsanmodning, som sendes til Interreg-sekretariatet. Alle projektpartnere er selv ansvarlige for egne udgifter og for, at de bliver
revideret af en revisor. De er desuden forpligtet til at indsende de pågældende dokumenter
til leadpartneren i god tid før udbetalingsfristernes udløb. Leadpartneren sørger desuden for,
at årsberetninger, statusrapporter og senere slutrapporten bliver udarbejdet og indsendt til
Interreg-sekretariatet inden for fristen. Også her er projektpartnerne forpligtet til at indsende
deres input til leadpartneren til tiden.



Udbetaling: Leadpartneren får udbetalt hele det ansøgte tilskudsbeløb fra forvaltningsmyndigheden og er forpligtet til at udbetale de respektive andele til de øvrige projektpartnere
hurtigst muligt og i fuldt omfang.



Uregelmæssigheder og tilbagesøgning: Såfremt der hos en af projektpartnerne opstår uregelmæssigheder omkring anvendelsen af midlerne, hæfter hver partner selv. En eventuel anmodning om tilbagebetaling fra forvaltningsmyndigheden rettes dog altid til leadpartneren,
som så skal inddrive beløbet direkte hos den pågældende projektpartner. Hvis projektpartneren kan dokumentere ikke at kunne tilbagebetale beløbet, eller der ikke kan foretages modregning i en eventuel senere udbetaling, træder andre ansvarsregler for programpartnerne i
kraft.
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4.1.4 Projektpartnere, som kommer uden for programområdet
Projektpartnerne skal i reglen have sæde i programområdet.
Projektpartnere, som kommer uden for programregionen (jf. kortet kapitel 2.2), kan i bestemte tilfælde inddrages i projekter, såfremt deres aktiviteter eller det bidrag, som de tilfører projektet, kommer programområdet til gavn og dermed er til fordel for programregionen.
Projektpartnere, som kommer uden for programregionen, kan desuden kun deltage i projekter,


hvis der inden for programregionen ikke findes projektpartnere, der kan eller vil bidrage til
realiseringen af de nødvendige projektaktiviteter, eller



hvis der inden for programregionen ikke findes projektpartnere, der råder over de nødvendige
kompetencer, eller



deltagelsen af en projektpartner uden for programregionen er strategisk vigtig for projektets
forventede effekter.

Dette gælder desuden kun for projektpartnere fra Danmark og Tyskland. Projektpartnere fra andre
lande kan ikke deltage, da programmets krav til revision og kontrol ikke kan garanteres for sådanne
partneres vedkommende. I alt må kun maks. 20 % af alle programmidler sendes ud af programregionen, hvilket indskrænker deltagelsen af partnere, som kommer uden for regionen.

4.1.5 Netværkspartnere (uden økonomisk ansvar)
Netværkspartnere er partnere, som tilfører projektet erfaring og knowhow uden at modtage tilskud.
De har dermed heller ikke de administrative forpligtelser, som de støtteberettigede partnere skal opfylde. Netværkspartnerne nævnes i projektansøgningen og deres rolle, bidrag og relation til projektet
skal beskrives. Beskrivelsen skal være plausibel og have en klar sammenhæng med projektmålene og
-aktiviteterne og må ikke være begrænset til en almen interessetilkendegivelse. Hver netværkspartner
bør verificere oplysningerne i ansøgningen i et uformelt letter of intent, som indsendes til Interregsekretariatet sammen med projektansøgningen.
Dækning af netværkspartnerens udgifter som følge af deltagelsen i projektet
For at gøre det muligt for netværkspartnere at deltage i projektarrangementer og projektmøder uden
at have yderligere udgifter, kan netværkspartneres rejseudgifter (udgifter til kørsel, transport og evt.
overnatning) inden for rimelige rammer medtages på den direkte samarbejdende projektpartners budget (skal opføres i kategorien for eksterne udgifter! – jf. kapitel 4.5.2.2.3). Rejseudgifter for netværkspartnere er begrænset til udgifter, der opstår i forbindelse med deltagelse i projektmøder og projektarrangementer. De skal have en plausibel sammenhæng med netværkspartnerens rolle i projektet og
de pågældende aktiviteter. Der kan kun medtages rejseudgifter inden for programregionen, idet rejser
til regulære projektpartnere med sæde uden for regionen er undtaget for denne regel.
Bemærk: Ud over rejseudgifterne kan der ikke afholdes øvrige udgiftsposter for en netværkspartner!
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4.2 Grundlæggende kriterier og forudsætninger for et Interreg-projekt
4.2.1 Kriterier for en støtteberettiget ansøgning
For at få bevilget tilskudsmidler fra Interreg-udvalget, skal projektansøgninger opfylde bestemte kriterier i medfør af forordningerne eller fastlagt af Interreg-udvalget. Der findes tre kategorier af kriterier,
der indgår i vurderingen af en ansøgning: formelle kriterier, kvalitative kriterier og horisontale kriterier.
De formelle kriterier udgør en grundlæggende forudsætning for alle støtteberettigede ansøgninger.
Vurderingen af de kvalitative og horisontale kriterier indgår med forskellig vægtning i et vurderingsskema baseret på point, som dels skal sikre en lige behandling af alle ansøgninger og dels gøre det
muligt at sammenligne ansøgningerne.
Vurderingens resultater er det væsentligste grundlag for Interreg-udvalgets beslutning om, hvorvidt
projektet skal modtage støtte. Interreg-udvalget kan endvidere lægge andre hensyn til grund for dets
afgørelse som fx kooperationsprogrammets indhold og mål, sammenligning med tidligere støttede lignende projekter samt de til rådighed stående støttemidler. Der er derfor ingen garanti for, at et projekt
med en god vurdering tildeles støttemidler.
Vurderingsskemaet kan downloades til orientering på https://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/
Til Ansøgere).
Andre specifikke kriterier, som beskrives i dette kapitel, er med til at afgøre, om et projekt skal indplaceres som turisme- eller kulturprojekt, hvilket er nødvendigt for at opnå en støttesats på 75 %. Endvidere angives de kriterier, som skal være opfyldt, hvis projektperioden varer over 36 måneder.

4.2.1.1 Formelle kriterier
De formelle kriterier checkes før den kvalitative vurdering af projektansøgningen og vedrører på den
ene side rene formaliteter (fx at ansøgningsdokumenterne er komplette) eller følger af projektaktiviteterne (fx additionalitet eller grænseoverskridende merværdi). En støtteberettiget ansøgning skal opfylde alle nedenstående kriterier:
•

Fuldstændighed: Ansøgningsdokumenterne skal være komplette og foreligge på dansk og tysk.
Dette gælder alle obligatoriske formularer (ansøgningsformular, budgetformular). Desuden
skal underskriftsbladet med alle projektpartneres retsgyldige underskrifter foreligge.

•

Grænseoverskridende samarbejde: Aktiviteterne skal være grænseoverskridende og inddrage
mindst en dansk og en tysk partner.

•

Partnere fra programregionen: Projektpartnerne skal have sæde i programregionen eller være
omfattet af undtagelserne som beskrevet i kapitel 4.1.4.

•

Leadpartner: En af partnerne påtager sig rollen som leadpartner og opfylder forudsætningerne for at kunne varetage denne rolle som beskrevet i kapitel 4.1.3.

•

Finansiering: Projektets medfinansiering skal være sikret.
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•

Legalitet: De planlagte aktiviteter skal være i overensstemmelse med regional, national og EUlovgivning, samarbejdsprogrammet og de relevante forordninger.

•

Ingen dobbeltstøtte: Der anvendes eller ansøges ikke om yderligere EU-tilskudsmidler til projektet.

•

Nytteværdi for programregionen: Projektaktiviteterne gavner i altovervejende grad pro-gramregionen og finder i altovervejende grad sted i programregionen.

•

Programstrategi: Projektet er i overensstemmelse med programstrategien og er henført til en
programprioritet og et specifikt mål.

•

Additionalitet: Projektet er additionelt, dvs. projektaktiviteterne omfatter ingen obligatori-ske
opgaver og vedrører ikke en projektpartners daglige drift og er endnu ikke blevet gen-nemført
i denne form i programregionen.

•

Start efter indsendelse af ansøgning: De ansøgte aktiviteter påbegyndes først, når ansøgningen
er indsendt til Interreg-sekretariatet.

•

Grænseoverskridende merværdi: Projektet har en grænseoverskridende merværdi (jf. kapitel
4.2).

•

Horisontale mål: Projektet har i det mindste neutral effekt for de horisontale mål. Projekter
med negativ effekt for de horisontale kriterier er ikke støtteberettigede.

•

Interventionslogik: Projektet skal have en klar interventionslogik (effektkæde, jf. kapitel 4.4.2),
dvs. det skal bidrage målbart til det specifikke programmål, som det er henført til.

•

Projektperiode: Projektet gennemføres inden for den normale projektperiode på 36 måneder
eller opfylder kriterierne for en længere periode (jf. kapitel 4.2.1.4) som beskrevet nedenfor.

4.2.1.2 Kvalitative kriterier
I vurderingsskemaet er de kvalitative kriterier inddelt i fem forskellige kriterieblokke, som indgår i den
samlede vurdering af projektansøgningen med forskellig vægtning. Hver kriterieblok indeholder flere
kriterier med et eller flere tilknyttede spørgsmål vedrørende aspekter af projektansøgningen, som bliver vurderet med pointtal. På grundlag heraf bliver der udregnet et gennemsnitligt antal point for hver
kriterieblok, som så bliver vægtet i forhold til de øvrige kriterieblokke.
Vægtningen af de enkelte blokke i den samlede vurdering og beregningen af det vægtede maksimalt
muligt gennemsnitligt samlet antal point:
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Kriterieblok

Maks. muligt
gennemsnitligt samlet antal point

Vægtning

Vægtet maks. muligt gennemsnitligt
samlet antal point

Effektkæde

4

32,5 %

1,3

Projektets struktur

4

25 %

1,0

Projektets effekter og forankring

4

27,5 %

1,1

Horisontale mål

5%

0,2

Bidrag til det specifikke mål

4
4

10 %

0,4

I alt

20

100 %

4,0

Vægtningen tager højde for den betydning, som de forskellige vurderede aspekter har for et Interregprojekt. I Vurderingsskemaet henvises der også til, hvilke afsnit i ansøgningen de pågældende kriterier
refererer til.

4.2.1.2.1 Kriterieblok: Projektets effektkæde
Der henvises i denne forbindelse også til forklaringerne omkring effektkæden i kapitel 4.4.2.
Kriterier A: Projektets relevans
Generelt sagt vurderes projektansøgningens relevans for programmet i denne kriterieblok. Her spiller
både de behov, der er beskrevet i ansøgningen og som projektet ønsker at afhjælpe, og deres relevans
for det valgte specifikke programmål, projektets grænseoverskridende karakter og forskellige aspekter
af projektets nyhedsværdi en rolle. Sidstnævnte kan opnås på forskellig vis, fx gennem nye idéer, en
ny fremgangsmåde eller nye samarbejder/partnerskaber.
De såkaldte samarbejdskriterier udgør et andet ankerpunkt for vurderingen:
•

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

•

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

•

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

•

Fælles finansiering: Finansieringen af projektet skal være afbalanceret, og alle projektpartnere
skal bidrage inden for rammerne af deres opgaver og muligheder. For hvert projekt udarbejdes
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et gældende samlet budget. Dette samlede budget er opdelt i delbudgetter til de enkelte partnere. Hver partner er ansvarlig for sit eget budget, mens administrationen af det samlede budget påhviler leadpartneren. Leadpartneren opretter en konto for projektet og modtager alle
støtteudbetalinger og finansielle meddelelser, som så videregives til partnerne.
Kriterier B: Sammenhæng mellem projektmålene, arbejdspakkerne/aktiviteterne og deres resultater
I denne kriterieblok bliver projektets målstruktur vurderet, altså om den beskrevne sammenhæng mellem programmålene og projektmålene og projektresultaterne er plausibel, herunder sammenhængen
mellem projektmål og projektresultater.
Derudover bliver den plausible sammenhæng mellem arbejdspakkerne og resultaterne af de pågældende aktiviteter vurderet.
Kriterier C: Outputindikatorernes plausibilitet
Her ses der på, hvorvidt de valgte outputindikatorer passer til de pågældende projektresultater, og om
de indholdsmæssigt er velbegrundede og målbare.

4.2.1.2.2 Kriterieblok: Projektets struktur
Kriterier D: Projektets administrationsstrukturer
I denne forbindelse bliver det bedømt, om der (set i forhold til det respektive projekts omfang) er
planlagt tilstrækkelige og plausible ledelses- og kommunikationsstrukturer for projektet. Der bør tages
højde for tilstrækkelige ressourcer til projektledelse og de administrative krav til et Interreg-projekt.
Dette gælder i særdeleshed for leadpartneren, og det optimale ville være, hvis den projektinterne
kommunikation fremgik af en kommunikationsplan, som også kan beskrives allerede i ansøgningen.
Kriterier E: Arbejdsplan
Denne blok vurderer, om aktiviteterne supplerer hinanden, om der er en plausibel sammenhæng mellem de budgetterede omkostninger og aktiviteterne i projektet, og om de er i overensstemmelse med
principperne for forsvarlig økonomisk styring. Det vurderes desuden, om tidsplanen for projektet er
velbegrundet, og om de anslåede perioder til gennemførelse af aktiviteterne er plausible.
Kriterier F: Evaluering af projektet samt risiko- og kvalitetsstyring
Her bliver det vurderet, om der er planlagt en passende evaluering inden for projektet. Projektevalueringer kan både udføres projektinternt og af eksterne tjenesteudbydere, såfremt det måtte være nødvendigt. Det er meget individuelt, hvilke metoder og specifikke evalueringer der er passende for et
projekt og afhænger bl.a. af et projekts omfang, eventuelle risikofaktorer og de specifikke aktiviteter.
Ved planlægningen af en intern evaluering i projektet skal der tages hensyn til den obligatoriske eksterne projektevaluering.
Her bliver samtidig risiko- og kvalitetsstyringen vurderet, således som den er beskrevet i ansøgningen.
Det er vigtigt, om der er identificeret mulige risici som led i projektets gennemførelse, og om der er
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planlagt foranstaltninger til imødegåelse heraf. Med hensyn til kvalitetsstyringen bliver det vurderet,
om der er planlagt tilstrækkelige og plausible foranstaltninger til kvalitetssikring af projektet.
Kriterier G: PR-arbejde
Denne blok vurderer PR-arbejdet i projektet, herunder om de planlagte foranstaltninger er passende
for projektet og dets mål og indhold, og om man henvender sig tilstrækkeligt og på passende vis til de
væsentlige målgrupper. Desuden ses der på, om de planlagte aktiviteter står i et rimeligt forhold til
projektaktiviteterne.

4.2.1.2.3 Kriterieblok: Projektets effekter og forankring
Kriterier H: Partnerskabets relevans
I denne blok bliver projektets partnerstruktur vurderet. Her spiller flere væsentlige aspekter en rolle,
som er vigtige at tage hensyn til under planlægningen af projektpartnerskabet:
•

Er alle aktører i programregionen inddraget, som er relevante i forhold til projekttemaet og
aktiviteterne?

•

Er partnerskabet særligt bredt funderet, og dækker det hele eller dele af programregionen?
Her er det især afgørende, at partnerskabet fremstår plausibelt og hensigtsmæssigt set i forhold til projektet, dets mål og indhold, og at der så vidt muligt hersker et afbalanceret forhold
mellem dansk og tysk side. I programmet ønskes udtrykkeligt projekter med partnerskaber,
der dækker hele regionen, og særligt i forbindelse med omfattende emner af strategisk betydning for den samlede region skal der tilstræbes et så bredt partnerskab som muligt. Hvad
mange emner af mere regional betydning (fx Vesterhavsturisme) angår, vil et regionalt begrænset partnerskab være langt mere hensigtsmæssigt og muligt under programmet.

•

Spiller alle projektpartnere en væsentlig og aktiv rolle ved gennemførelsen af projektet?

•

Supplerer projektpartnerne hinanden godt mht. kompetencer og erfaringer? Er alle kompetencer og erfaringer, der er nødvendige for projektet, til stede i partnerskabet?

•

Har alle partnere en plausibel nytteværdi af projektet?

•

Kan erfaringer fra EU- eller andre internationale projekter med fordel inddrages i projektet?

Kriterier I: Målgrupper
I denne blok bliver det vurderet, om projektet henvender sig til alle relevante målgrupper, og om det
sker på passende måde.
Kriterier J: Resultaternes bæredygtighed
I denne blok bliver projektresultaternes vedvarende effekt vurderet, herunder både i forhold til målgrupperne og projektpartnerne selv. Her spiller det ind, hvorvidt og på hvilket plan resultaterne fortsat
kan anvendes eller institutionaliseres efter projektets afslutning, og om de kan overføres til andre enheder, regioner, sektorer etc. Omvendt indgår det også i vurderingen, om der tages udgangspunkt i
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forarbejde, viden og erfaring fra tidligere projekter, som videreudvikles. Et andet aspekt er projektets
bidrag til regionale, nationale og internationale strategier som fx Østersøstrategien.
Kriterier K: Grænseoverskridende merværdi
Den grænseoverskridende merværdi er en af de grundlæggende forudsætninger for et støtteberettiget
projekt. Der kan genereres en grænseoverskridende merværdi på forskellige måder:
•

ved at udarbejde løsninger på basis af fælles udfordringer, som kan løses bedre, hurtigere og
billigere ved et grænseoverskridende samarbejde,

•

ved at skabe en kritisk masse ved sammenføring af ressourcer med henblik på at opnå et større
fælles potentiale, end det ville være muligt i den enkelte region eller det enkelte land,

•

ved at etablere vedvarende administrative eller institutionelle strukturer for samarbejdet eller
sammenholdet eller

•

ved at lære af hinanden og overføre metoder, modeller, data, viden, idéer eller visioner.

4.2.1.2.4 Kriterieblok: Horisontale mål
Kriterier L, M, N: Horisontale kriterier
Europa-Kommissionen har fastlagt tre horisontale mål, som projekterne skal bidrage til så aktivt som
muligt (jf. samarbejdsprogrammet s. 61):
•

bæredygtig udvikling

•

lige muligheder og bekæmpelse af diskrimination

•

ligestilling mellem kønnene

Bidraget skal som minimum opfylde lovbestemmelserne og have neutral indflydelse på de horisontale
kriterier. Projekter med en negativ effekt på de horisontale kriterier, fx en miljøskadelig virkning, er
ikke støtteberettigede.
Det ønskes dog udtrykkeligt, at projekter aktivt er med til at udforme disse horisontale mål i det omfang, de har mulighed for det, og i et hensigtsmæssigt samspil med projektets indhold, og at de så vidt
muligt har en fremmende og positiv indvirkning på disse.

4.2.1.2.5 Kriterieblok: Bidrag til det specifikke mål
Kriterier O, P, Q, R, S, T, U: Bidrag til programmets specifikke mål
I disse kriterieblokke bliver projektansøgningens bidrag til det valgte specifikke programmål vurderet.
Da hvert projekt skal indplaceres under et specifikt mål, er det kun den pågældende vurderingsblok,
der er relevant. Vurderingsblokkene vedrørende de andre specifikke mål indgår ikke i vurderingen af
ansøgningen.
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For hvert specifikt mål ses her på projektets bidrag til de væsentlige aspekter og forventede resultater
af målet. Hvert projekt, som er indplaceret under dette specifikke mål, behøver ikke nødvendigvis at
yde et bidrag til hvert aspekt. Det forudsættes dog under alle omstændigheder, at der som minimum
ydes et bidrag til et af aspekterne, hvis ansøgningen skal være støtteberettiget, da projektets forbindelse til det specifikke måls kernepunkter ellers ikke vil være synlig.
Nogle af de specifikke mål vedrører de fælles styrkepositioner i regionen. De er identificeret som følger
i programudviklingsprocessen (jf. samarbejdsprogrammet s. 14 f.):
•

Miljø og cleantech, herunder vedvarende energi og energieffektivitet

•

Sundhedsøkonomi, sundhedsinnovation, medicinalteknik og velfærdsteknologi

•

Maritime erhverv

•

Fødevarer

•

Turisme

•

Mobilitet og logistik

Helt konkret drejer det sig om følgende aspekter/forventede resultater, som projekter skal yde et bidrag til i forbindelse med de specifikke mål:

Prioritet 1
Kriterier O: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet
•

Projektet yder et bidrag til etablering og videreudvikling af grænse- og sektoroverskridende
netværk og klynger inden for styrkepositionerne i programområdet.

•

Projektet yder et bidrag til øget anvendelse og videreudvikling af test- og co-creation-faciliteter
i programområdet.

•

Projektet yder et bidrag til nyudvikling af produkter og serviceydelser inden for styrkepositionerne i regionen.

Prioritet 2
Kriterier P: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål A: Øge den bæredygtige udnyttelse
af ressourcer og energikilder i programområdets virksomheder
•

Projektet yder et bidrag til udvikling af nye, miljøvenlige, økoinnovative løsninger, som kan
optimere og reducere energi- og ressourceforbruget hos virksomheder i programområdet.

•

Projektet yder et bidrag til i højere grad at synliggøre kompetencer og styrker på området grøn
teknologi uden for regionen.
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•

Projektet yder et bidrag til større bevidsthed og øget viden i regionens virksomheder, især
SMV, i forhold til muligheder for at optimere energi og ressourcer.

Kriterier Q: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål B: Øge bæredygtigheden inden for
den maritime kultur- og naturturisme med fokus på aktiv ferie.
•

Projektet yder et bidrag til øget grænseoverskridende strategisk orientering af den samlede
region hen imod bæredygtig turisme, som forener beskyttelse og udnyttelse af de kulturelle
og naturlige ressourcer optimalt.

•

Projektet yder et bidrag til et øget antal og en kvalitativ forbedring af grænseoverskridende
produkter inden for bæredygtig maritim kultur- og naturturisme.

•

Projektet yder et bidrag til et stærkere grænseoverskridende samarbejde mellem turismeaktører, især miljøuddannelsessteder og kulturelle institutioner.

Prioritet 3
Kriterier R: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål A: Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked
•

Projektet yder et bidrag til øgede muligheder for rekruttering og fastholdelse af kvalificeret
arbejdskraft inden for styrkepositionerne.

•

Projektet yder et bidrag til at øge arbejdskraftens mobilitet på tværs af grænsen.

•

Projektet yder et bidrag til nedbrydning af barrierer på det grænseoverskridende arbejds-marked.

Kriterier S: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål B: Øge integration på uddannelsesområdet med fokus på programregionens styrkepositioner
•

Projektet yder et bidrag til udvikling og afprøvning af uddannelsestiltag for at styrke de grænseoverskridende kompetencer især inden for styrkepositionerne.

•

Projektet yder et bidrag til udvikling af kompetencer hos ung arbejdskraft.

•

Projektet yder et bidrag til øget mobilitet hos lærlinge og medarbejdere under videreuddannelse.

•

Projektet yder et bidrag til nedbrydning af barrierer ved meritoverførsel for aflagte eksamener.

Prioritet 4
Kriterier T: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål A: Øge den grænseoverskridende
institutionelle kapacitet inden for centrale områder og sektorer i programregionen, særligt turisme,
trafik og logistik, kystsikring, beredskab og sundhed
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•

Projektet yder et bidrag til at øge samarbejdet mellem offentlige institutioner og til at forbedre grundlaget for det grænseoverskridende samarbejde i form af fælles statistiske databaser.

•

Projektet yder et bidrag til udvikling af fælles strategier, koncepter og handlingsplaner for centrale områder og sektorer i programregionen (turisme, trafik og logistik, kystsikring, be-redskab, sundhed, arbejdsmarked).

•

Projektet yder et bidrag til at forbedre grænseoverskridende koordinering på områder som
offentlig transport, beredskab og sundhedsfremme.

Kriterier U: Bidrag til det forventede resultat af det specifikke mål B: Fremme grænseregionens borgeres interkulturelle forståelse med henblik på dansk og tysk levevis og kultur
•

Projektet yder et bidrag til øget viden hos menneskerne i regionen om den danske og tyske
levevis og kultur og den fælles historie på tværs af grænsen.

•

Projektet yder et bidrag til at forbedre forudsætningerne for at lære det danske og det tyske
sprog.

•

Projektet yder et bidrag til øget samkvem mellem borgere på begge sider af grænsen.

•

Projektet yder et bidrag til i højere grad at synliggøre grænseregionen som et sted, der er attraktivt at bo, arbejde og investere i, og til at øge den intraregionale attraktivitet.

4.2.1.3 Definition af turisme- og kulturprojekter
Turisme- og kulturprojekter kan opnå en støttesats på 75 %. Derfor skal de afgrænse sig klart fra projekter, som modtager den normale støttesats. Vær opmærksom på, at der også kan gælde en anden
støttesats end 75 % for partnere i turisme- og kulturprojekter, hvis aktiviteterne falder ind under statsstøtte (særligt gruppefritagelsesforordningen)(jf. kapitel 4.5.4.1).
Principielt kan turisme- og kulturprojekter alt afhængig af det indholdsmæssige fokuspunkt forekomme inden for alle fire prioriteter. De forventes dog primært under prioritet 2B eller prioritet 4.
Der gælder følgende kriterier for definitionen af turismeprojekter:


Projektpartnere: I størstedelen af projektets arbejdspakker deltager projektpartnere, der har
en klar forbindelse til turismeområdet (nærmere bestemt turismeorganisationer eller virksomheder inden for området turisme).



Indholdsmæssigt sigte: Hovedparten (over 50 %) af projektaktiviteterne og -resultaterne har
en klar forbindelse til et turismetema. Projektets hovedeffekt (over 50 %) ligger inden for turisme i programregionen.

Der gælder følgende kriterier for definitionen af kulturprojekter:
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Projektpartnere: I størstedelen af projektets arbejdspakker deltager projektpartnere, der har
en klar forbindelse til kulturområdet.



Indholdsmæssigt sigte: Hovedparten (over 50 %) af projektaktiviteterne og -resultaterne har
en klar forbindelse til et kulturelt tema (nærmere bestemt kulturskabende/kulturelle aktører
eller kulturfremmende organisationer). Projektets hovedeffekt (over 50 %) ligger inden for kulturområdet i programregionen.

4.2.1.4 Projektløbetid
Den normale projektperiode udgør maksimalt 36 måneder.
En projektperiode på over 36 måneder kan kun undtagelsesvis bevilges, og kun såfremt følgende betingelser er opfyldt:
Projektet skal yde et ekstraordinært bidrag til programmet. Således skal alle betingelserne i a) til d)
opfyldes.
a) Projektet skal mindst opfylde et af de under den pågældende prioritet anførte kriterier (O til
U) med „meget høj“.
b) Projektansøgningen skal for kriterierne, der udtrykker et ekstraordinært bidrag til programmet
(de såkaldte „must-have“-kriterier, se nedenfor), tilsammen opnå mindst 67 point, og
c) alle „must-have“-kriterierne skal mindst være vurderet til 3 (af 4) point, og
d) projektet skal alt i alt opnå et afvejet samlet antal point på mindst 3,45.
„Must-have“-kriterier

1. Bidrag til programmet
Projektet skal fremvise innovative aspekter samt dokumentere en logisk sammenhæng med de beskrevne specifikke programmål og resultater. Et projekt skal bidrage målbart til opfyldelsen af de specifikke mål, resultatindikatorerne samt de angivne outputindikatorer for den pågældende prioritet i
samarbejdsprogrammet.

Relevante kriterier:
a) Grænseoverskridende udfordringer (A1, A4)
b) Sammenhæng specifikke programmål/projektmål (B1)
c) Sammenhæng projektmål/resultatmuligheder/arbejdspakker/aktiviteter (B2, B3, C1)
2. Partnerskab
Et partnerskab skal give mening rent geografisk og bestå af både strategisk relevante og nye partnere
(projektpartnere såvel som netværkspartnere). Strategiske partnere er især partnere, der øge projektets effekt, og som giver det en særlig tyngde (eksempelvis private virksomheder, ministerier).
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Relevante kriterier:
a) Partnerskabets relevans (H1, H2)
3. Bæredygtighed og grænseoverskridende merværdi
Projektet skal efter støtteperiodens udløb være forankret i projektpartnernes institutionelle struktur
for at sikre en varig samarbejdsstruktur og en grænseoverskridende merværdi.

Relevante kriterier:
a) Projektresultaternes bæredygtighed (J1)
b) Grænseoverskridende merværdi (K1, K2)
c) Grænseoverskridende udfordringer (A2, A5)
4. Forvaltning og PR
Ud over omfattende kommunikationsaktiviteter stilles der store krav til risikostyring og kvalitetssikring
samt til projektets organisatoriske strukturer.

Relevante kriterier:
a)
b)
c)
d)

Projektets ressource- og forvaltningsstrukturer (D1, D2)
Arbejdspakker/arbejdsplan (E3)
Evalueringsaktiviteter, risikostyring og kvalitetssikring (F)
Projektets PR (G1)

En projektperiode på under 36 måneder er principielt mulig, idet man dog skal være opmærksom på,
at de organisatoriske og indholdsmæssige krav til et Interreg-projekt er høje, og at der også forventes
dokumenterede bidrag til programmålene fra et projekt af kortere varighed. Det arbejde, der er forbundet med projektansøgning og -gennemførelse, skal derfor stå i et rimeligt forhold til de gennemførte aktiviteter og resultaterne heraf.
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4.3 Projektgenerering
4.3.1 Oplysninger og tip om en succesfuld planlægning og gennemførelse af et projekt
Før I starter på den konkrete planlægning af et Interreg-projekt, bør I have et par grundlæggende oplysninger og tip in mente, som kan være med til at sikre et succesfuldt ansøgningsforløb og ditto gennemførelse af projektet:
Støtte fra Interreg-sekretariatet
Interreg-sekretariatet med sine medarbejdere er det centrale kontaktsted for jeres projekt. Kontakt
Interreg-sekretariatet så tidligt om muligt i projektudviklingsprocessen. Vi anbefaler meget, at I fremlægger en idéskitse for sekretariatet, så I så tidligt som muligt får en tilbagemelding på, om jeres idé
passer til programmet. Dermed undgår I på den ene side at bruge unødige ressourcer på en ikke-støtteberettiget idé, og på den anden side kan sekretariatet følge udarbejdelsen af en ansøgning fra starten og yde målrettet støtte, så forberedelsen frem til beslutningen i Interreg-udvalget bliver optimal.
Formularen til en idéskitse med spørgsmål til væsentlige aspekter af en ansøgning kan I finde på hjemmesiden www.interreg5a.eu/dk.
Det er særdeles tilrådeligt at lade sekretariatet gennemse det første udkast til en ansøgning inkl. et
udkast til projektets budget i god tid, før ansøgningen indsendes officielt, og drøfte det udførligt, så
større problemer i ansøgningen kan blive identificeret på forhånd og så vidt muligt blive ryddet af vejen
før indsendelse. Dette første gennemsyn af ansøgningsudkastet bør ikke foretages alt for kort tid før
ansøgningsfristens udløb, så der er en realistisk mulighed for at indarbejde selv større ændringer i ansøgningen (fx inddragelse af en projektpartner mere). Husk i den forbindelse at medregne sekretariatets behandlingstid og også jeres og alle øvrige partneres, når sekretariatets anbefalinger skal indarbejdes. I sekretariatet vil det være en fast kontaktperson, der rådgiver og vejleder jer før ansøgning.
Når ansøgningen er indsendt, vil det herefter være en anden medarbejder, der vurderer ansøgningen,
så fire-øjne-princippet overholdes, og der sikres en uafhængig og neutral bedømmelse.
Tidsfaktoren
Tiden er en væsentlig faktor i ansøgningsprocessen. Interreg-projekter er komplekse og kræver en vis
forberedelse og en solid planlægning, før man kan ansøge om dem og gennemføre dem med et positivt
resultat. Afstemningsprocesserne mellem flere partnere på tværs af grænsen forløber undertiden ikke
altid lige let og tager ofte længere tid, end man tror. En projektidé skal også have lov til at modne og
udvikles, så den bliver afbalanceret og hænger logisk sammen og kan fremlægges til beslutning som
en kvalitetsfuld ansøgning. Dertil kommer, at Interreg-administrationens gennemgang af ansøgningerne også tager tid, så det sikres, at alle projektansøgninger bliver behandlet ens og forberedt bedst
muligt forud for afgørelsen i udvalget. Der bør derfor fra starten tages højde for tilstrækkelig tid til
planlægning og projektudvikling. I den forbindelse bør I også gøre jer overvejelser om, i hvilket omfang
og hvornår der er ressourcer til rådighed til ansøgningen i jeres og i jeres partneres organisationer.
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Jeres sagsbehandler i Interreg-sekretariatet informerer jer om den konkrete tidsramme for sagsbehandlingen af jeres projekt.
Kulturelle forskelle
Selv om det ikke altid er synligt i første omgang, så findes der en række kulturelle forskelle mellem
danskere og tyskere, som I uvægerligt vil støde på under planlægningen og gennemførelsen af et fælles
projekt. De vedrører bl.a. forskellige arbejdskulturer i de to lande, og rent praktisk er beslutningsprocesser og strukturer ofte organiseret forskelligt på begge sider af grænsen. I reglen er disse forskelle
spændende og berigende for ens eget og det fælles arbejde, men i kommunikationen om forløb/arbejdsgange kan de også hurtigt føre til misforståelser, i særdeleshed når der samtidig er sproglige barrierer.
Overfald ikke partnere, som I ønsker at arbejde sammen med, med en færdig projektidé. Alle partnere
bør give hinanden tilstrækkelig tid til at lytte til de andre partneres behov og til at reagere. Giv alle
partnere i projektet tilstrækkeligt råderum til at bidrage med egne idéer og bring også jeres idéer i spil.
Sprog
Som grænseoverskridende program er arbejdet præget af tosprogethed. Da sproget på den ene side
er en meget vigtig indgang til samarbejdet hen over grænsen, og på den anden side er nøglen til nabolandets kultur, arbejder programmet på dansk og tysk. Det gælder alle programdokumenter, som Interreg-administrationen stiller til rådighed, men også de dokumenter, som projekterne skal udarbejde
som led i gennemførelsen, startende med projektansøgningen. I forbindelse med projektets gennemførelse kan udgifter til oversættelse derfor medtages på budgettet som støtteberettigede udgifter. Det
er naturligvis op til det enkelte projekt selv at afgøre, hvilket sprog der arbejdes på internt.
Realistisk og struktureret planlægning
Lav realistiske planer for et projekt, der tager højde for, hvilke ressourcer i forhold til økonomi, tid og
personale der rent faktisk er til rådighed. Der skulle gerne være en rød tråd i projektplanen, og et
projekt bør altid have en klar og brugbar struktur og ikke overlæsses med for mange indhold og forskellige tilgange. Det kan være hensigtsmæssigt at udarbejde ansøgningen i flere skridt og inddrage
projektpartnerne i de forskellige faser. Det sikrer, at alle partnere identificerer sig med ansøgningen
og dens indhold, hvilket er afgørende for en succesfuld gennemførelse.
I skal også huske at forankre projektet på tilstrækkelig vis i jeres egen organisation. Der kræves både
medfinansiering fra jeres organisation og underskrift fra en lovlig repræsentant. Med henblik på den
senere gennemførelse er det også vigtigt, at idéen med projektet og dets indhold bliver kommunikeret
internt, særligt hvis I har behov for, at andre medarbejdere udfører forberedende arbejde og yder
bistand.
For tidsplanlægningen i projektet er det vigtigt at fastlægge realistiske tidspunkter for gennemførelsen
af de enkelte aktiviteter. For bestemte aktiviteters vedkommende kan det være vigtigt at tage hensyn
til fx ferieperioder (de kan ligge meget forskelligt i Danmark og Tyskland, især om sommeren!), faser
med helligdage og juletiden, hvor aktiviteter eventuelt ikke kan gennemføres i fuldt omfang.
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Refusionsprincip
Et vigtigt aspekt, som alle projektpartnere bør være på det rene med allerede forud for et Interregprojekt, er, at refusionsprincippet principielt er gældende i programmet. Det betyder, at alle udgifter i
forbindelse med projektet skal forudfinansieres af partnerne og først bliver refunderet efterfølgende
over programmidlerne. Alle projekter skal indsende en udbetalingsanmodning en gang om året, den
15. februar. Det er også muligt at indsende en anden, frivillig, udbetalingsanmodning den 30. september (se kapitel X – under udarbejdelse). Inklusive den tid, som administrationen har behov for til gennemgang af udbetalingsanmodningerne, må I derfor påregne, at der i alt skal ske forudfinansiering i
op til ca. 10 måneder. Hvis der er indsendt en korrekt udbetalingsanmodning til attesteringsmyndigheden, kan denne udbetale tilskuddet med det samme. Rækker de disponible programmidler ikke til
at foretage udbetalinger, skal attesteringsmyndigheden først ansøge om midlerne hos Europa-Kommissionen, hvilket i reglen er uproblematisk. Det er principielt ikke muligt at operere med forskud eller
forudbetalinger, så vær opmærksom på det i jeres likviditetsplanlægning.
Lettelser for små projektpartnere
Der er en høj administrativ arbejdsbyrde forbundet med planlægningen og gennemførelsen af et Interreg-projekt. Især forholdsvis små projektpartnere oplever hurtigt at have nået deres grænse, hvad
deres personalemæssige og økonomiske kapacitet angår.
Sørg for allerede under projektplanlægningen at træffe de rigtige beslutninger!
Det er vigtigt, at du allerede i forbindelse med ansøgningsproceduren tager hensyn til de små, men
ikke desto mindre vigtige projektpartnere. Ved at fordele arbejdsopgaverne på en hensigtsmæssig
måde mellem projektpartnerne holdes den administrative arbejdsbyrde på et acceptabelt niveau –
også for de små partnere. Nedenfor ses en række typiske punkter:
1. Det anbefales, at de store offentlige partnere overtager de væsentlige administrative arbejdsopgaver. Dette omfatter navnlig projektledelsen.
2. Hvis projektopbygningen betyder, at de aktiviteter, der skal udføres af en lille partner, kun vedrører en delperiode af projektet, og partneren således ikke har udgifter i andre delperioder, kan arbejdsbyrden nedbringes i forbindelse med afrapporteringen. Parterne er nemlig kun forpligtede til
afregning og revision for de udbetalingsperioder, de har haft udgifter inden for.
3. Det er muligt at indsende betalingsanmodninger to gange årligt. Alle betalingsanmodninger er dog
forbundet med revisions- og personaleomkostninger for den nødvendige afrapportering. Hvis du
begrænser dig til den obligatoriske udbetalingsanmodning én gang årligt i forbindelse med projektet, sparer du en del arbejde. Vær opmærksom på, at alle projektpartnere skal være enige om
dette.
4. Der er også mulighed for at vælge revisoren på en særligt effektiv måde gennem fælles procedurer.
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5. Prøv at undlade at afvikle eksterne tjenesteydelser via små partnere. I dette tilfælde vil dokumentations- og revisionspligterne nemlig være særligt høje. Det er betydeligt nemmere at dokumentere de rene personaletimer.
6. Navnlig leadpartnere kan hjælpe de små partnere rent praktisk. De kan følge partneren tæt i forbindelse med afrapporteringen ved at samle de nødvendige oplysninger og dokumenter og ligeledes hjælpe med udarbejdelsen.
Det er dog vigtigt at huske på, at medbestemmelsesretten mellem alle partnere hele vejen igennem
skal være afbalanceret på trods af de forskellige opgavevægtninger.

4.3.2 Idéfase og partnersøgning
Når den første indholdsmæssige idé til et projekt foreligger, er næste skridt at finde frem til et egnet
partnerskab til gennemførelsen. Med hensyn til hvilke partnere der skal involveres, er det især afgørende, at partnerskabet fremstår plausibelt og hensigtsmæssigt set i forhold til projektet, dets mål og
indhold, og at der så vidt muligt hersker et afbalanceret forhold mellem dansk og tysk side. I programmet ønskes udtrykkeligt projekter med partnerskaber, der dækker hele regionen, og særligt i forbindelse med omfattende emner af strategisk betydning for den samlede region bør der tilstræbes et så
bredt partnerskab som muligt. Hvad mange emner af mere regional betydning (fx Vesterhavsturisme)
angår, vil et regionalt begrænset partnerskab være mere hensigtsmæssigt og muligt under programmet.
Det fremgår af kapitel 4.1.1, hvilke partnere der principielt er støtteberettigede.
Når partnerne er fundet, er det en god idé først at afholde et par møder for at lære hinanden at kende
og orientere omkring de enkelte partneres mål, motivationer, interesser, strukturer etc. Der skal her
henvises til tippene omkring de kulturelle forskelle, som kan være meget vigtige især under de første
møder. Tag afsæt heri, når I videreudvikler idéen til et komplet projekt med opgave- og rollefordeling
og en klar ansvarsfordeling. Hvis partnerne ikke kender hinanden i forvejen, tager denne fase med at
lære hinanden at kende og sondere mulighederne sin tid, men den er meget vigtig med henblik på at
få et tillidsfuldt samarbejde senere i forløbet. Derfor kan reelle fysiske møder anbefales frem for blot
virtuelle (dvs. e-mail- eller Skype-) kontakter.

4.3.3 Ansøgningsfrister og tidsplan for udarbejdelse af ansøgning
Ansøgningsfristerne fastlægges for det kommende år og offentliggøres på programmets hjemmeside
(www.interreg5a.eu/dk) og i nyhedsbrevet. I reglen vil der være to ansøgningsfrister årligt og blive
afholdt to møder i Interreg-udvalget (maj/juni og november/december), hvor der bliver truffet beslutning om projektbevillinger. Ved behov er der også mulighed for emnerelaterede calls senere i programforløbet, hvor der kun modtages ansøgninger om bestemte emner, som orienterer sig efter programmets målopfyldelse.
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For at sikre et så gnidningsfrit ansøgningsforløb for jeres projekt som mulig, bør I kontakte Interregsekretariatet så tidligt som muligt, så I kan få fastlagt en realistisk tidsplan med tilstrækkelig tid til at
forberede ansøgningen.

4.4 Mål, indhold og aktiviteter i Interreg-projekter
4.4.1 Generelle oplysninger
De ansøgte aktiviteter skal passe til programstrategien, være relevante for projektet og understøtte
projektets målopfyldelse for at være støtteberettigede. I kan se eksempler på mulige aktiviteter i beskrivelsen af programprioriteterne i kapitel 3.3. Oplistningen er ikke udtømmende og kan suppleres
med sammenlignelige aktiviteter. Ved planlægningen af aktiviteterne skal I under alle omstændigheder være opmærksomme på kriterierne for en støtteberettiget ansøgning (se kapitel 4.2), aktiviteters
mulige støtterelevans (jf. kapitel 4.4.3) og de støtteberettigede udgiftskategorier (se kapitel 4.5.2). Der
skal være overensstemmelse mellem budgettet og de planlagte aktiviteter, dvs. aktiviteterne skal afspejle sig i udgiftsstrukturen, og det skal omvendt fremgå, hvilke aktiviteter der er forbundet med
hvilke udgifter.
Der er på forhånd fastlagt en obligatorisk arbejdspakke for projektledelse og PR-arbejde som generel
struktur for alle ansøgninger. Disse to arbejdspakker udgør de tværgående opgaver, som alle projekter
skal opfylde. Alt efter behov kan projektet selv udforme andre arbejdspakker. Det er her vigtigt, at der
er en klar struktur i projektet. Arbejdspakkerne bør supplere hinanden, eller den indholdsmæssige og
strukturelle sammenhæng mellem de enkelte arbejdspakker bør fremgå af beskrivelsen. Desuden skal
det fremgå af beskrivelserne, hvordan de enkelte partnere og deres respektive kompetencer er inddraget i aktiviteterne, og hvordan ansvaret og opgaverne er fordelt mellem partnerne.
Sæt jer også godt ind i udvælgelseskriterierne på forhånd (kapitel 4.2.1). Kriterierne kan give et klart
billede af, hvilke aspekter der bliver lagt vægt på i ansøgningen, og hvilket grundlag ansøgningen senere bliver vurderet på.

4.4.2 Projektets effektkæde
Erfaringer viser, at projekter, som er udarbejdet ud fra en klar, logisk og målbar effektkæde, har større
sandsynlighed for at forløbe positivt, og for at skabe målbare og langfristede effekter. Alle Interregprojekter skal have en klar effektkæde (en effektkæde beskriver de vigtigste årsag-virkningssammenhænge i et projekt). Det grænseoverskridende behov skal specificeres allerede i forberedelses- og udviklingsfasen af en projektansøgning. Der skal ligeledes tages stilling til hvilke output, forventede resultater (effekter) og aktiviteter projektet vil opnå.

Projektets effektkæde er tæt forbundet med programmets effektkæde (se figur 6 og 7).
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Hvert projekt er forpligtet til at fokusere på en prioritet og et specifikt mål, som projektet ønsker at
bidrage til. Projektet skal beskrive sammenhængene mellem forventede resultater (output), det forventede bidrag til programmets resultatindikator og projektets aktiviteter. Projektet skal desuden påvise en logisk sammenhæng til programmets formulerede specifikke mål svarende til den valgte prioritet. Det vil sige, at et projekt målbart skal bidrage til opnåelsen af det valgte specifikke mål, til resultatindikatoren og til de angivne outputindikatorer i den pågældende prioritet i programmet.

Specifikt mål
For hver prioritet er der blevet valgt specifikke mål, som er relevante for programregionen. Prioriteterne 2-4 er underopdelt indholdsmæssigt og tematisk, så der for hver af disse prioriter er blevet formuleret to specifikke mål. Det specifikke mål beskriver den ønskede ændring, som skal opnås som et
led i programmet.
Eksempel: Øgning af produkt-, proces- og socialinnovationen inden for de identificerede styrkepositioner i programområdet (specifikt mål prioritet 1).
Resultatindikator
Opnåelsen af de specifikke mål bliver målt med resultatindikatorerne. Det er indikatorer, som forholder sig til de tilstræbte forandringer i hele programområdet. De skal måle, hvilke forandringer programmet har medført i hele programområdet. Der er blevet formuleret syv resultatindikatorer, som
svarer til de specifikke mål. For hver af de formulerede resultatindikatorer er der angivet basisværdier
ved programmet begyndelse og målværdier, som skal være opnået ved programmets slutning. Det er
programadministrationens opgave at tjekke, hvordan resultatindikatorerne udvikler sig.
Eksempel: Summen af udgifter til forskning og udvikling i programregionen.
Outputindikator
Outputindikatorerne vedrører hvert enkelt af programmets projekter. Outputindikatorerne måler projekternes direkte output. Det muliggør en ensartet rapportering af resultater i projekterne, programmet og den europæiske strukturpolitik som helhed. For outputindikatorerne er der fastlagt målværdier, der gælder for hele programmet. Hvert projekt skal fra listen, som er et bilag til denne håndbog,
udvælge de outputindikatorer, som passer bedst til det. De valgte indikatorer sættes i relation til projektmålene og forsynes med målværdier. Derudover er der mulighed for at udvikle egne outputindikatorer til et projekt. De skal ligeledes sættes i relation til projektmålene og -resultaterne.
Eksempel Outputindikator Program: Antal nyoprettede faciliteter til grænseoverskridende forskning,
test, co-creation, living labs (Outputindikator prioritet 1).
Eksempel projektspecifik outputindikator for et projekt: nyudvikling af oplysningsmaterialer inkl. guidelines:
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Prioritet

Specifikt
mål

Resultat-indikator

Overordnet
projektmål

Forventede
projekt-resultater

Mulige aktiviteter

Output-indikatorer

Projektets
delmål

Projektets
output

Arbejdsplan
Arbejdspakker
Aktiviteter
Tidsplan

PROGRAM

PROJEKT

6 Forbindelse mellem programmets og projektets effektkæder

Figur 6 illustrerer de programspecifikke (blå) og projektspecifikke (rød) sammenhænge. De grønne pile
viser årsag-virknings-sammenhængen mellem de to effektkæder. Grafikken viser, hvordan projektets
overordnede mål bidrager til det valgte specifikke mål i programmet, hvordan bidrager de forventede
projektresultater til opnåelsen af resultatindikatoren, hvilke output leverer projektet og hvad er sammenhængen mellem dette output og programmets outputindikatorer og så fremdeles. I nedenstående
tabel forklares de begreber, der er anvendt vedrørende projekterne.

Ordforklaring
Terminologi
Overordnet

Definition
projekt- Tager udgangspunkt i projektets strategiske aspekter. Hvad forsøger pro-

mål

jektet overordnet at opnå? Står i forbindelse med programmets specifikke mål.

Projektets delmål

Her drejer det sig om at opstille konkrete angivelser til projektets indholdsmæssige fokusområder. Hvad vil projektet opnå? Det er muligt at formu-
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lere op til tre specifikke delmål (disse skal formuleres ”SMART” – se nedenfor). Står i direkte forbindelse med projektets forventede output og
det overordnede projektmål.
Forventede projekt- Hvilken ændring (virkning/forandring) søger projektet at opnå? Her skal
resultater / effekter

det forklares, hvilke projektresulter, der fører til, at det overordnede projektmål bliver opnået. De forventede projektresultater står i forbindelse
med programmets resultatindikator og bliver målt ved hjælp af outputindikatorer.

Projektets output
(produkt)

Det output, der opstår som følge af de støttede aktiviteter, viser, hvad der
er opnået som et led i projektet. Projektets output kan måles af en eller
flere outputindikatorer. Outputindikatorerne står i direkte forbindelse
med projektmålene og -resultaterne. De vigtigste projektresultater, skal
kunne måles ved hjælp af en outputindikator (programmets outputindikatorer eller en projektegen outputindikator)

Projektets arbejds- En arbejdspakke beskriver en afgrænset delopgave eller tidsmæssigt planpakker

lægningsforløb i et projekt. En arbejdspakke består af en række projektrelevante aktiviteter som er nødvendige for at skabe outputet.

Projektets aktivite- Beskriver de handlinger, som skal gennemføres for at kunne gennemføre
ter

en arbejdspakke.

Udarbejdelse af en effektkæde for et projekt
Fokus på udfordringer / projektets relevans (kap. 3)
Projektets effektkæde skal udarbejdes, så den er behovsorienteret. Hvilke udfordringer skal et projekt
(bidrage til at) løse og hvordan står disse i sammenhæng med de identificerede udfordringer i programregionen. Her skal det også beskrives, hvad der er nyt ved projektets tilgang og fremgangsmåde,
og der skal skabes en sammenhæng til de styrkepositioner1, der er nævnt i programmet. De programspecifikke udfordringer, muligheder og styrkepositioner er blevet identificeret i forbindelse med forberedelsen af programmet, bl.a. via den SWOT-analyse, der blev udarbejdet til formålet. En udførlig
beskrivelse findes https://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/swot_rapport_2013_dansk.pdf.

1

Styrkepositioner: (1) miljø og cleantech, herunder vedvarende energi og energieffektivitet; (2) Sundhedsøkonomi, sundhedsinnovation, medicinalteknik og velfærdsteknologi; (3) Maritime erhverv; (4) Fødevarer; (5) Turisme; (6) Mobilitet og logistik.
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Definition af overordnede projektmål såvel som de forventede resultater og beskriv sammenhængen med programmets effektkæde (kap. 4 projektets mål og resultater/ kap. 6 bæredygtighed, projektresultaternes effekter)


Specificer det overordnede projektmål og de forventede resultater.



Vælg et specifikt mål i programmet, som projektet vil yde et bidrag til. Det er desuden vigtigt
at angive, hvordan projektet vil bidrage til at opfylde det specifikke mål i den pågældende prioritet i programmet. Derudover skal det overordnede projektmål og det valgte specifikke mål
i programmet være forenelige.



Beskriv på hvilken måde og i hvilket omfang projektet har positivt indflydelse på den resultatindikator, der hører det til valgte specifikke mål i programmet. Her drejer det sig om at få specificeret forbindelsen mellem projekt- og programresultater.

Definition af de specifikke delmål (kap.4 projektets mål og resultater/ kap. 6 bæredygtighed, projektresultaternes effekter)


Identificer op til tre specifikke delmål i projektet. Delmålene skal være formuleret SMART, som
står for ”Specifikt, Målbart, Accepteret, Realistisk, Tidsbestemt”. Når man skal aftale mål, fungerer SMART som et kriterium for entydigt definerede, klare, mål- og kontrollerbare mål.



Hvordan bidrager de formulerede delmål til at opnå det overordnede projektmål?



Tydeliggør den direkte sammenhæng mellem projektets forventede outputs og det overordnede projektmål.

Forbind projektoutputet med programmets outputindikatorer (kap. 10 output-indikatorer)
Projektets output kan måles med en eller flere outputindikatorer (programmets og evt. egne indikatorer). Hvordan bidrager projektets output til at opnå projektresultatet? Projektets output og programmets outputindikatorer skal have den samme måleenhed, så det er muligt at sætte dem i relation til
hinanden. Det er nødvendigt, at projektets output sættes i relation til programmets outputindikatorer,
fordi det muliggør dokumentation af målopfyldelse på programniveau. Det vil sige, at projektet skal
bidrage til mindst en af programmets outputindikatorer.

Udvikling af arbejdsplan (kap. 8 arbejdspakker/8a tidsplan)
Det overordnede projektmål, de forventede resultater samt projektets output skal stå i en logisk sammenhæng med projektets arbejdsplan (arbejdspakker, aktiviteter, tidsplan). Det skal fremgå af arbejdsplanen, hvad der skal gøres for at sikre projektets output og hvordan de angivne delmål skal opnås.

62

Arbejdsplanen er underopdelt i forskellige arbejdspakker, som igen indeholder aktiviteter. Antallet af
arbejdspakker er begrænset til fem (eksklusive de obligatoriske arbejdspakker projektledelse og kommunikation). Antallet af mulige aktiviteter er i princippet ubegrænset, men skal opstilles i logisk sammenhængende grupper.
Beskrivelse af de kritiske antagelser (kap. 8 AP1 risiko- og kvalitetsmanagement)
Der skal ligeledes tages hensyn til de kritiske antagelser, indenfor hvilke projektet vil realisere de planlagte virkninger. Kritiske antagelser kan være identificerede risici og barrierer, som mindsker sandsynligheden for, at projektet opnår de ønskede resultater og mål. En analyse af de kritiske antagelser
hjælper projektet med at undersøge antagelsernes nøjagtighed og afklare mulige risici, der kan hindre
projektet, samt afdække mulige alternative løsninger.
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7 Forbindelse mellem programmets og projektets effektkæder
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4.4.3 Statsstøtte og støtterelevante aktiviteter
Medlemslandene i den Europæiske Union vil gerne undgå statslige indgreb, der virker konkurrenceforvridende. Derfor er såkaldt statslig støtte til erhvervsvirksomhed grundlæggende set ikke tilladt. Det tillades
kun inden for særlige områder og under specielle omstændigheder. Interreg Deutschland-Danmark må også
rette sig efter disse regler og forvisse sig om, at tildelingen af tilskud grundlæggende set er en mulighed.
Mange af projekterne er irrelevante i statsstøtteretlig henseende på grund af den måde, som programmet
er indrettet på, og som følge af projektpartnernes aktiviteter, der er resultatet heraf. Alligevel vil der være
visse tilfælde, hvor projektaktiviteterne og Interreg-tilskuddet berører statsstøttespørgsmålet. Det gælder
især, når private partnere er involveret.
Det fremgår tydeligt af programteksten, at programmets partnere ønsker, at private virksomheder deltager,
hvilket skal være med til at gøre projekterne under programmet så anvendelsesorienterede og praksisrelevante som muligt. Denne deltagelse er dog kun mulig, hvis man kan anvende en af de støttemuligheder, som
EU giver mulighed for. Der er tale om undtagelsesbestemmelser, i henhold til hvilke statsstøtte bevidst tillades under specifikke betingelser. Der kan for økonomiske projektpartnere endvidere være andre væsentlige
fordele forbundet med den tilladte støtte. Statsstøtterelevante aktiviteter må således generere indtægter,
som ikke skal trækkes fra de samlede støtteberettigede udgifter (se 4.5.5.3). Desuden kan projektpartnerne
i disse tilfælde erhverve intellektuelle ejendomsrettigheder, og det er muligt at anmelde patenter.
Har du planer om at involvere private partnere, eller ser du af andre årsager, at dine planlagte pro-jektaktiviteter kan berøre statsstøttespørgsmålet, bedes du så tidligt som muligt tage fat i vores medarbejdere på
Interreg-sekretariatet. Det er vanskeligt at undersøge disse aspekter og ikke altid muligt på kort tid.
4.4.3.1 Hvad er statsstøtte?
Artikel 107-109 i TEUF (traktat om Den Europæiske Unions funktionsmåde) indeholder regler for et principielt
forbud mod statsstøtte, og der er også opført undtagelser herfor.
I programmet Interreg Deutschland-Danmark er tilskuddet i det hele taget kun støtterelevant, hvis der er tale
om en virksomhed i konkurrenceretlig forstand. Opnår en sådan virksomhed en selektiv fordel som følge af
et statsligt indgreb, der påvirker eller truer med at påvirker konkurrencevilkårene, og påvirker det samhandelen mellem medlemsstaterne, så er der tale om statsstøtte.
Virksomheder i konkurrenceretlig forstand
Det er ikke den retslige status, der er bestemmende, når en juridisk person eller enhed skal henføres under
dette begreb. Det er alene typen af den aktivitet, der klassificeres som „økonomisk virksomhed“, der er afgørende. Derfor kan offentlige institutioner og organisationer i princippet også være virksomheder i konkurrenceretlig forstand. Det afgørende er, at der udbydes varer og tjenesteydelser på et bestemt marked. Man
bør derfor altid spørge sig selv, om en privat virksomhed ville kunne udføre den pågældende aktivitet og
modtage penge for det.
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Der findes ikke noget positivkatalog over økonomisk virksomhed, men den konkurrenceretlige status som
virksomhed falder under alle omstændigheder bort for typisk statslige handlinger, offentlig uddannelse, uafhængig forskning og til dels infrastruktur.
Selektiv fordel, som i det mindste truer med at have konkurrenceforvridende virkning og påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne
Interreg Deutschland-Danmark betaler tilskud til projektpartnere til deres aktiviteter. Så snart partnerne er
„virksomheder“ i ovennævnte forstand og opnår en fordel som følge af tilskuddet, som de ikke ville have haft
uden støtten fra programmet, er der i reglen tale om statsstøtte.
4.4.3.2 Interreg Deutschland-Danmark: undtagelser fra forbuddet mod statsstøtte (tilladt statsstøtte) og
andre muligheder
Hvis, betingelserne for statsstøtte er opfyldt, skal det undersøges, om der kan anvendes en undtagelse fra
forbuddet mod statsstøtte, som er tilladt og anvendelig i programmet. Interreg Deutschland-Danmark arbejder med to væsentlige støttemuligheder: de minimis-støtte og gruppefritagelse.
Mulighed for de minimis-støtte som følge af den generelle de minimis-forordning, (EU) 1407/2013
I programmet yder Tyskland de minimis-støtte i medfør af den generelle de minimis-forordning.
En virksomhed kan over en periode af tre på hinanden følgende regnskabsår maksimalt modtage 200.000
euro i de minimis-støtte. Projektpartnerne skal derfor i forbindelse med ansøgningsproceduren oplyse om
mulig de minimis-støtte i de foregående to og det pågældende regnskabsår.2 Da Tyskland tildeler de minimisstøtte i programmet, er det uden betydning hvis en partner tidligere har modtaget de minimis-støtte fra
Danmark. Med henblik på beregningen er det bevillingstidspunktet for tidligere de minimis-støtte, der er
afgørende, således som det fremgår af de minimis-erklæringerne. Denne fremgår af de minimis-erklæringerne, som alle støttemodtagere modtager ved tildelingen af en de minimis-støtte.
Støttesatsen svarer til støttesatserne i programmet på 60 % hhv. 75 % (for kultur- og turismeprojekter).
I forbindelse med de minimis-støtte defineres EN ENKELT virksomhed som begreb meget bredt og omfatter
således alle enheder, som bliver kontrolleret af samme virksomhed (de jure eller de facto). De minimis-erklæringen skal f.eks. omfatte samtlige filialer af en virksomhed, så hvis andre filialer har opbrugt de minimisrammen, kan der ikke ydes yderligere de minimis-støtte til andre filialer. Det samme gælder for universitetsinstitutter og -fakulteter. Se vores formular for de minimis-erklæringen for yderligere oplysninger.
Støttemuligheder i den generelle gruppefritagelsesforordning (GBER), (EU) 651/2014
Der kan også ydes statsstøtte i henhold til bestemte krav i gruppefritagelsesforordningen. Hvorvidt der i henhold til disse krav er mulighed for statsstøtte, afhænger i høj grad af, om din virksomhed kan klassificeres
som SMV eller ej, og hvilket økonomisk område din aktivitet hører ind under.
Støtten gennem gruppefritagelsestilskud er i programmet begrænset til højst 300.000 euro pr. pro-jektpartner i et projekt. Støttesatserne i programmet varierer mellem 25-60 % alt afhængig af støttekategorien.
2

Det tilsvarende formular ”de minimis-erklæring” findes på vores hjemmeside.
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Artikel 20 GBER – Støtte til små og mellemstore virksomheder
Små og mellemstore virksomheders (SMV'ers) omkostninger ved samarbejde er støtteberettiget, såfremt
aktiviteterne vedrører organisatorisk samarbejde, rådgivnings- og supportydelser. SMV-begrebet er defineret i bilag I til GBER. Støttesatsen udgør maksimalt 50 %.
Artikel 25 GBER – Støtte til forskning, udvikling og innovation
Enhver virksomhed i konkurrenceretlig forstand kan uagtet sin størrelse modtage støtte. Aktiviteten skal
falde ind under en af følgende forskningskategorier: industriel forskning, eksperimentel forskning eller gennemførlighedsundersøgelser. Vær opmærksom på, at grundforskning ganske vist er opført i forordningen,
men ikke er støtteberettiget i programmet. Støttesatserne varierer fra forskningskategori til forskningskategori og kan forhøjes alt afhængig af de øvrige projektpartnere eller yderligere aktiviteter.
Artikel 31 GBER - Uddannelsesstøtte
Uddannelsesaktiviteter kan også opnå tilskud der er statsstøtterelevante, hvis de vedrører aktiviteter, der
ikke er lovbestemte eller på anden vis obligatoriske. Alle konkurrenceretlige virksomheder kan principielt
modtage støtte.
F.eks. kan sprogkurser være støtteberettigede, men ikke nødvendige sikkerhedskurser. Vær opmærksom på,
at aktiviteter i udvekslings- og uddannelsesudviklingsprojekter snarere vil skulle defineres under artikel 20
GBER. Støttesatsen udgør mellem 50-60 %.
Kontakt tidligst muligt medarbejderne på Interreg-sekretariatet. De kan hjælpe dig videre og oplyse dig om,
hvilke oplysninger og dokumenter du skal indsende.3
Andre muligheder
Hvis det viser sig, at aktiviteterne i dit projekt er støtterelevante, men de støttemuligheder, der er tilladt i
programmet, ikke kan anvendes, skal der findes andre veje for projektet. Det er eventuelt også muligt at
gennemføre projektet med vellykket resultat uden disse aktiviteter. Alternativt vil det ved yderligere tiltag
eventuelt også være muligt at undgå støtterelevans. Hvis projektets fremskridt og resultater bliver gjort tilgængelige for alle potentielt interesserede markedsaktører gennem omfattende netværkspartnerskaber og
publikationer/udgivelser, foreligger der muligvis ikke længere nogen fordel. I så fald vil det under alle omstændigheder være udelukket, at man selv kan erhverve rettigheder til projektresultaterne!

4.5 Projektbudget
4.5.1 Generelle oplysninger
Budgetplanlægningen går hånd i hånd med den konkrete planlægning af aktiviteterne. Der skal kunne ses en
sammenhæng mellem aktiviteterne beskrevet i ansøgningen og de anslåede udgifter på budgettet. Kalkulationen for de enkelte udgiftskategorier bør derfor tage afsæt i arbejdsplanen og de ressourcer, der kræves til
de enkelte opgaver.
3

Venligst læs også vores factsheet ”private partner”.
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Hver projektpartner skal opføre de udgifter, der påløber i forbindelse med vedkommendes konkrete specifikke opgaver og aktiviteter, på sit partnerbudget. Det samlede budget kan altså ikke bare fordeles ligeligt på
de enkelte partnere.
Der skal altid lægges realistiske priser til grund ved omkostningskalkulationen, da det kun er faktisk afholdte
udgifter, der kan afregnes og refunderes senere i forløbet. Endvidere skal kalkulationen være så konkret som
mulig. Helt generelle standardsatser bør så vidt muligt undgås. Desuden bør de opførte poster benævnes
eller beskrives så specifikt som muligt, hvilket naturligvis ikke altid er muligt at gøre i detaljer, når der planlægges ud i fremtiden. I kan i begrænset omfang foretage senere forskydninger på budgettet, men det vil
altid være forbundet med ekstraarbejde for jer.
I forbindelse med planlægningen af projektfinansieringen skal I være opmærksomme på, at det er refusionsprincippet, der gælder i programmet, dvs. at alle projektudgifter skal forudfinansieres og først bliver refunderet efterfølgende.

4.5.2 Støtteberettigede udgifter
EU-forordningerne fastlægger i vid udstrækning, hvilke udgifter der er støtteberettigede under programmet.4
For danske projektpartneres vedkommende gælder foruden forordningerne også bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 586 i de til enhver tid gældende udgaver.5
Derudover har Interreg-udvalget fastlagt yderligere specifikke regler for programmet, som tager højde for de
specifikke rammebetingelser og de supplerende muligheder, som programmet rummer.
Ifølge den generelle gruppefritagelsesforordning6 kan der desuden eventuelt være undtagelser og særlige
forhold i relation til udgifters støtteberettigelse. Dette bedes afklaret med Interreg-sekretariatet i det konkrete tilfælde.
I tilfælde, hvor hverken forordningerne eller de programspecifikke regler er relevante, gælder de nationale
regler i det medlemsland, hvor udgifterne afholdes (art. 18 (3) i ETC-forordningen).
Rent interne regler i jeres organisation eller institution lades ude af betragtning, når Interreg-støtteberettigelsen vurderes.
Afklaringen af den bindende virkning af disse krav for jer som projektpartner i Interreg er jeres ansvar.

4.5.2.1 Generelle regler om støtteberettigelse
4.5.2.1.1 Støtteberettiget periode i programmet og i projektet
Tidsrammen for støtteberettigede udgifter på programniveau er 1. januar 2014 til 31. december 2023. Kun
udgifter, der påløber og betales inden for denne periode, er støtteberettigede. Da programmet også skal
være afsluttet inden for denne tidsramme, kan projekter derfor kun finde sted til og med den 30. juni 2023.

4

Forordning (EU) nr. 1303/2013 (Generalforordning), forordning (EU) nr. 1301/2013 (EFRU-forordning), forordning (EU)
nr. 1299/2013 (ETS-forordning), gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2014
5
Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra
Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond (BEK Nr. 586 vom 3.6.2014)
6
Forordning (EU) nr. 651/2014.
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4.5.2.1.2 Støtteberettiget periode i projektet
Projektudgifter (dvs. konkret påløbne og betalte udgifter) er støtteberettigede i et projekt fra og med den
dato for projektstart, som fremgår af ansøgningen og er godkendt af Interreg-udvalget, og indtil udløbet
af den godkendte projektperiode. De data, der er gældende for jeres projekt, bliver desuden overført til
leadpartneraftalen.
Herfra findes der tre undtagelser:
-

udgifterne til revisorerklæringen for projektets slutafregning,

-

udgifterne til oversættelsen af slutrapporten, hvis det drejer sig om udgifter til en ekstern udbyder,

-

udgifterne til slutevalueringen i forbindelse med den obligatoriske projektevaluering, hvis det af bestemte årsager ikke er muligt for den sagkyndige at aflevere regningen rettidigt inden udløbet af
projektperioden (se FACT Sheet ”Rapportering med first level-kontrol”).

Disse udgifter kan afholdes indtil 3 måneder efter den støtteberettigede projektperiodes udløb og kan medtages i slutafregningen.

Hvornår kan et projekt starte?
Starttidspunktet for et projekt vælges af projektpartnerne og angives i ansøgningsformularen. For valg af
starttidspunkt skal I være opmærksomme på følgende grundlæggende punkter:
Det gælder under alle omstændigheder, at aktiviteter, der er påbegyndt og gennemført før ansøgningens
indsendelse, ikke er støtteberettigede.
Normalt kan et projekt starte efter indgåelse af leadpartneraftalen, der i reglen tidligst kan udstedes 6-8
uger efter bevillingen i udvalget, når referatet fra Interreg-udvalget er endeligt godkendt.
Projektstart efter bevilling i udvalget og før udstedelse af leadpartneraftalen er desuden mulig på projektpartnernes egen risiko. Risikoen består i så fald i, at der uden leadpartneraftale ikke er noget retligt grundlag
for projektets gennemførelse, og hvis aftalen så (af en eller anden grund) ikke kommer i stand, vil de afholdte
udgifter ikke være støtteberettigede. I tilfælde af en sådan projektstart før tiden bliver aftalen udstedt med
tilbagevirkende kraft pr. projektets startdato.
Skulle en startdato på egen risiko komme i betragtning, skal det afklares internt i projektet, hvorvidt dette
for alle partnere er muligt. Det skal fx afklares med de ansvarlige organer, om der kan ansættes nyt personale,
når der endnu ikke foreligger en leadpartneraftale, og om man også allerede må afholde udgifter. Hvis ikke,
skal der vælges en startdato, således at alle forudsætninger er opfyldte, for at undgå at der allerede opstår
forsinkelser fra starten af. Sådanne forsinkelser fører i sidste ende til meget arbejde med at foretage tilpasninger og ændringer.
Hvis det af tidsmæssige årsager er nødvendigt, kan et projekt undtagelsesvis også starte før afgørelsen i
udvalget (men ikke før ansøgningen er indsendt), fx hvis aktiviteter er knyttet til et skoleår eller et bestemt
semesters start eller skal være afsluttet på et bestemt tidspunkt. Angiv i så fald foruden den ønskede startdato også en begrundelse i projektansøgningen. I bedes meddele Interreg-sekretariatet i god tid, at I har
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behov for en startdato før udvalgets afgørelse, da den skal efterprøves og godkendes af forvaltningsmyndigheden. Påbegynd ikke projektaktiviteterne uden denne godkendelse, da udgifternes støtteberettigelse i
så fald muligvis ikke er sikret. Også her sker projektstarten på projektpartnernes egen risiko. Det indebærer,
at allerede afholdte udgifter ikke kan refunderes, hvis udvalget afviser ansøgningen eller tilbagesender den
med henblik på revidering med mulighed for at indsende den igen.
Det er meget vigtigt, at I vælger en realistisk startdato, som tager højde for projektpartnernes behov og øvrige aftaler og aktiviteter, administrative frister og evt. også ferieperioder, projektaktiviteter med særlige
tidsfrister etc.
Husk, at ansøgningen og budgettet skal rettes til, hvis startdatoen bliver ændret i løbet af ansøgningsproceduren. Så hvis I ønsker at starte jeres projekt på et andet tidspunkt, end det der er oplyst i ansøgningsformularen, skal I under alle omstændigheder kontakte Interreg-sekretariatet.

4.5.2.1.3 Udgifternes relation til projektet og relevans
Principielt er kun udgifter med direkte relation til projektet støtteberettigede, dvs. udgifter, som projektpartneren afholder direkte som følge af projektaktiviteterne, og som ikke ville være opstået uden projektet (såkaldt additionalitetsprincip). Generelle driftsudgifter og udgifter i en organisation, der i forvejen forekommer
regelmæssigt, er ikke støtteberettigede.
Udelukkende faktiske, betalte og dokumenterbare udgifter, der er godkendt af en af forvaltningsmyndigheden udpeget revisor, er støtteberettigede. Alene enkelte faste takster (fx for indirekte omkostninger, jf.
kapitel 4.5.2.2.2) kan undtages fra bilagsforpligtelsen.

4.5.2.1.4 Tilbudsindhentning, udbud og tildeling af opgaver
Projektaktiviteter er ofte komplekse eller så specielle på delområder, at det undertiden kan være nødvendigt
at få enkelte opgaver udført af eksterne tjenesteudbydere. I dette kapitel bliver der blandt andet informeret
om tærskelværdier for tilbudsindhentning og udbud af tjenesteydelser samt om, hvilke aktiviteter der ikke
kan være genstand for et udbud.
Der gælder generelt følgende for alle udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser:
1. Alle tilladte udgifter er opført i artikel 6 i den delegerede forordning (EU) nr. 481/2014
2. De nationale udbudsbestemmelser skal overholdes.
3. Leadpartnerprincippet og princippet om, at projektet skal gennemføres i fællesskab, kan medføre, at
visse opgaver ikke kan blive tildelt som tjenesteydelser.
Hvilke udgifter er støtteberettigede?
Det fremgår af artikel 6 i den delegerede forordning (EU) nr. 481/2014, hvilke udgifter der er støtteberettigede:
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Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser er begrænset til følgende tjenesteydelser og ekspertbistand, der ydes af et offentligretligt eller et privatretligt organ eller en fysisk person bortset fra operationens støttemodtager:
a) undersøgelser (f.eks. vurderinger, strategier, konceptnoter, konstruktionstegninger, håndbøger)
b) uddannelse
c) oversættelser
d) IT-systemer og udvikling, ændring og ajourføring af websteder
e) PR-aktiviteter, kommunikation, reklame eller oplysninger vedrørende en operation eller et samarbejdsprogram som sådan
f) finansiel forvaltning
g) tjenester i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer eller møder (herunder
leje, catering og tolkning)
h) deltagelse i arrangementer (f.eks. registreringsgebyrer)
i) juridisk rådgivning og notarialtjenester, teknisk og finansiel ekspertbistand, andre konsulent- og regnskabstjenester
j) intellektuelle ejendomsrettigheder
k)verificering i henhold til artikel 125, stk. 4, litra a), i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 23, stk. 4, i
forordning (EU) nr. 1299/2013.
l) attesterings- og revisionsudgifter på programniveau i henhold til artikel 126 og 127 i forordning (EU) nr.
1303/2013
m) garantistillelse fra en bank eller en anden finansiel institution, hvis det kræves i henhold til EU-lovgivningen eller den nationale lovgivning, eller i et programmeringsdokument vedtaget af overvågningsudvalget.
n) rejse- og opholdsudgifter til eksterne eksperter, talere, mødeformænd og tjenesteudbydere
o) anden specifik ekspertbistand og andre specifikke tjenesteydelser, der er nødvendige for operationerne.
Ved ansættelse af udgifterne til revision skal man være opmærksom på, at der årligt skal indsendes mindst
en obligatorisk udbetalingsanmodning, mens at det er muligt at indsende en anden frivillig udbetalingsanmodning, hvor der skal betales for revision hver gang. Revisoren vil også være forpligtet til i et vist omfang at
foretage revisionen på stedet (on the spot) ude hos projektpartneren.
Hvilke nationale bestemmelser skal der tages højde for?
Med hensyn til eksterne tjenesteydelser skal der tages højde for EU's og de nationale udbudsbestemmelser.
For tyske projektpartnere med offentligretlig status gælder, siden ændringen af Schleswig-Holsteins ændring
af udbudsreglerne pr. 1.4.2019, reglerne i Schleswig-Holsteins udbudslov (VGSH), Schleswig-Holsteins forordning om udbud af offentlige kontrakter (Schleswig-Holsteinische Vergabeordnung – SHVgVO) samt i sidstenævnte angivne forbundsretlige undertærskeludbudslov (UVgO 20177).

7

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/U/unterschwellenvergabeordnung-uvgo.pdf?__blob=publicationFile&v=8.
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Vær opmærksom på at TTG (das Tariftreue- und Vergabegesetz Schleswig-Holstein) er blevet ophævet. Endvidere er den tidligere anvendte VOL/A stk. 1 ikke mere gyldig. Den anvendes dog endnu på udbudsprocedurer, der er påbegyndt før 1.4.2019. Vi opfordrer jer således til i tilstrækkeligt omfang at holde jer orienteret
om disse ændringer!
For de tyske projektpartnere med offentligretlig status gælder endvidere, at ydelser til en forventet ordreværdi på maksimalt 1.000,00 € (netto) ifølge § 14 UVgO sammenholdt med § 3 stk. 1 nr. 1 VGSH og § 3 stk. 1
SHVgVO kan indkøbes uden en udbudsprocedure (direkte køb) under hensyntagen til budgetprincipperne
om økonomisk forsvarlighed og sparsommelighed.
Det betyder omvendt, at der ved en forventet nettoværdi på 1.000 € og derover skal anvendes en af de
foreskrevne udbudsprocedurer. Udbudstyperne ”offentligt udbud” og ”begrænset udbud (med indbyrdes
konkurrence)” står altid til rådighed for udbyderen. Andre udbudstyper fx forhandlingsudbud uden indbyrdes
konkurrence med mindst tre sammenligningstilbud kan benyttes ifølge § 8 stk. 2, 2. punktum UVgO, når
yderligere forudsætninger er opfyldt. Check venligst i denne forbindelse kravene i § 8 stk. 3 og 4 UVgO.
Endvidere skal der tages hensyn til, at udbudsproceduren ifølge § 6 stk. 1 UVgO fra begyndelsen og igennem
hele processen skal dokumenteres i tekstform, således at de enkelte dele af proceduren, de enkelte tiltag
samt begrundelserne for de enkelte beslutninger fastholdes.
Med henblik på tærskelværdier og nødvendige procedurer henvises danske partnere med offentligretlig status til udbudsloven8, vejledningen om udbudsbestemmelser samt øvrige forvaltningsretlige principper. Derefter er det ikke kun ydelsens værdi, der er afgørende. Det skal også tages hensyn til kontraktens genstand.
Private partnere fra både Danmark og Tyskland skal mindst indhente og dokumentere tre tilbud ved en
tærskelværdi på 2.500 € (netto) og derover.
Hvilke begrænsninger kan leadpartnerprincippet eller øvrige regler medføre?
Her er overgangene meget flydende. Som rettesnor kan man sige, at opgaver, der helt grundlæggende egentlig skal henføres til leadpartner og/eller vedrører samarbejdsopgaverne i et Interreg-projekt, ikke bør overdrages til en tjenesteyder. Til vurdering heraf kan man lægge EU-forordningen9, håndbogen og frem for alt
leadpartneraftalen til grund.
Derudover er der fastlagt kriterier i vurderingsskemaet, som udtrykker samarbejdstanken i et grænseoverskridende projekt. Hvis et af disse punkter ikke er opfyldt i et projekt eller ikke er opfyldt tilfredsstillende, vil
det medføre, at en projektansøgning måske ikke vil få nogen god vurdering på det parameter.
Uafhængigt heraf bør leadpartner altid have i baghovedet, at leadpartner i henhold til artikel 6, stk. 4 i leadpartneraftalen er ansvarlig for gennemførelsen af det samlede projekt. Leadpartneren repræsenterer projektpartnerne udadtil og hæfter over for forvaltningsmyndigheden for de af projektpartnerne begåede pligtforsømmelser på samme måde som for egne forseelser. Heraf følger, at det i tilfælde af, at forvaltningsmyndigheden af en af de i artikel 8 i leadpartneraftalen nævnte grunde kræver tilbagebetaling af tilskuddet eller
en del heraf, er leadpartneren, der i fuldt omfang hæfter over for forvaltningsmyndigheden.

8
9

www.udbudsportalen.dk , www.kfst.dk
Forordning (EU) Nr. 1299/2013
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Dels med hæftelsen og dels med samarbejdstanken for øje skal det derfor sikres i alle projekter, at leadpartner ikke afgiver grundlæggende opgaver.

4.5.2.2 Støtteberettigede udgiftskategorier
Forordningerne definerer forskellige udgiftskategorier, som der er fastsat specifikke regler for. De støtteberettigede udgiftskategorier er opdelt i personaleomkostninger, kontor- og administrationsudgifter (= Overhead), rejse- og opholdsudgifter, udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser samt udgifter til udstyr. Denne inddeling i udgiftskategorier er også afspejlet i budgetformularen.

4.5.2.2.1 Personaleomkostninger
Personaleomkostninger kan afregnes som faktiske udgifter eller som et fast beløb. Hvert projekt (dvs. alle
deltagende partnere i fællesskab!) skal beslutte sig for en refusionsform. I reglen vil refusion af faktiske udgifter være mest nærliggende, da Interreg-projekter generelt er mere personalekrævende og har færre direkte driftsudgifter. De færreste projekter vil derfor realistisk kunne klare sig med standardsatsen på 20 %.
For begge metoders vedkommende kan der kun medtages udgifter til ansatte, der er ansat direkte hos de
respektive projektpartnere. Dette gælder for eksisterende personale, der bliver udpeget til at stå for projektets gennemførelse, og for nye ansatte, der ansættes specielt til projektet.
I den forbindelse er bruttopersonaleudgifterne for en ansat støtteberettigede, dvs. den regulære løn i henhold til arbejdskontrakten eller i henhold til loven og tilhørende beskæftigelsesskatter (fx arbejdsgiverens
andel til sygesikring, social sikring etc.) og alle kontraktlige eller overenskomstmæssige tillæg, såvel som andre udgifter som er praksis i det pågældende land og/eller pågældende institution. Bonusudbetalinger og
præmier er til gengæld ikke støtteberettigede, såvel som udgifter som arbejdsgiveren kan få refunderet. Udgifter til fx telefon, som også kan anvendes privat, er ikke støtteberettigede under personaleomkostninger,
men hører til under kontor- og administrationsudgifter (se kap. 4.5.2.2.2).
Der kan kun afregnes personaleomkostninger for direkte projektrelaterede opgaver/aktiviteter.
Vær venligst opmærksom at en ønsket ændring af projektets beregningsmetode for personaleudgifter uformelt skal ansøges om og godkendes hos Interreg-administrationen. Dette er nødvendigt for at sikre et bindende grundlag for projektet og for revisoren, idet beregningsmetoden er en del af det bevilligede budget
og dermed en del af leadpartneraftalen.
Bemærkning til danske projektpartnere: Hvis jeres organisation bruger ansættelseskontrakter uden underskrift skal I venligst efter godkendelsen af projektet sætte jer i kontakt med Interreg-sekretariatet for at få
bekræftet at ansættelseskontrakten kan anerkendes af forvaltningsmyndigheden. Dette er nødvendigt for at
first level revisoren senere kan acceptere, at udgifterne til den pågældende medarbejder er støtteberettigede. Denne bekræftelse kan ansøges uformelt og vedlægges en beskrivelse af, hvordan ansættelseskontrakterne udarbejdes i jeres organisation.
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Obs: For projektansvarlige gælder de nationale danske og tyske love om mindsteløn. Det gælder også med
hensyn til de specifikke regler om mindsteløn i Schleswig-Holstein (og i givet fald andre delstater).
Afregning af faktiske udgifter
Personaleomkostninger kan afregnes på forskellige måder, herunder på grundlag af


fuldtid,



deltid med fast timetal (uden timeregistrering),



deltid med fleksibelt timetal pr. måned (med timeregistrering for 100 % af arbejdstiden) eller



timebasis

Fuldtids i projektet
For projektpersonale, som anvender 100 % af sin arbejdstid i projektet, lægges de gennemsnitlige bruttoarbejdsomkostninger på månedsbasis til grund.

Deltids med fast timetal
Deltids med fast timetal pr. måned gælder for personale, der anvender en fast procentdel af deres arbejdstid
i projektet.
Der lægges den procentdel af bruttoarbejdsomkostningerne for det pågældende personale til grund, som
svarer til arbejdstiden i projektet. Ved denne beregningsmetode foreligger der ingen forpligtelse til at etablere et separat system til arbejdstidsregistrering.
Arbejdsgiveren skal i stedet udstede et individuelt dokument for samtlige ansatte (fx i tillæg til arbejdskontrakten), som fastsætter den procentdel af arbejdstiden, der skal anvendes til projektet. Ligeledes skal projektopgaverne beskrives i dokumentet. Forholdet mellem den fastlagte procent og omfanget af projektopgaverne skal være plausibel. Projektet (projekttitel) skal være anført i dokumentet, og det skal underskrives af
arbejdsgiveren og medarbejderen på det tidspunkt, hvor opgaverne i projektet påbegyndes. (For danske projektpartnere gælder det særlige, at Bekendtgørelse 586 §13 stk. 3 skal overholdes). Procentdelen af arbejdstiden skal medtages i opgavebeskrivelsen i budgetformularen.
Vær opmærksom på ved valg af metode, at der som udgangspunkt ikke kan ændres ved procentsatsen for
en medarbejder undervejs i projektets løbetid, med mindre det er tvingende nødvendigt (fx ved personaleændringer, der fører til grundlæggende forskydning af arbejdsopgaver mellem medarbejdere – se også kap.
6.6.2.1 om 1:1-ændringer i projekter).
Den faste procentsats skal altså forstås som en sats, der medvirker til at udjævne normale udsving i arbejdstid
over en periode. Ved medarbejdere, der arbejder for flere projekter og her er forpligtet til at udfylde timesedler, skal man være opmærksom på, at det kan blive et problem, hvis tidsangivelserne for den samlede
projektaktivitet periodisk overstiger 100 % af den faktiske arbejdstid.
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Deltids med varierende timetal pr. måned 10
Såfremt der beskæftiges personale med et fleksibelt antal arbejdstimer pr. måned i projektet, er følgende
beregningsmetode mulig:
De sidst dokumenterede årlige bruttoarbejdsomkostninger divideret med 1.720 = timesats. Årstimetallet på
1.720 timer er baseret på en fuldtidsansættelse i en organisation. Dette årstimetal er foreskrevet i EU-forordningen. Vær opmærksom på ved beregningen, at det for denne beregningsmetode kun er denne årstimesats der gælder, og at andre timesatser, som i tidligere Interreg-støtteperioder var gyldige, ikke må
anvendes. Satsen på 1.720 timer tager endvidere allerede hensyn til ferie/feriepenge, fravær ved sygdom og
lignende. Vær venligst opmærksom på ved afregningen af de faktiske udgifter, at der kun afregnes de faktiske
afholdte og på timesedlen dokumenterede timer, uden ferie- og fraværstimer, idet disse ellers medregnes
dobbelt.
De senest dokumenterede årlige bruttoarbejdsomkostninger er de senest til rådighed stående data for en
periode af 12 måneder. Med ”senest” menes en 12-måneders periode forud for afregningens begyndelse.
Timesatsen skal være fastsat forud for den afregnede aktivitet og skal altså ikke beregnes efterfølgende. Når
de faktiske omkostninger ligger fast, skal der heller ikke ved afregningsperiodens afslutning foretages tilpasninger i forhold til de faktiske omkostninger; derimod bibeholdes den oprindeligt beregnede timesats. Her er
tale om en forenkling, hvor meningen ikke er at skildre den faktiske timesats. Den faktiske information, som
danner grundlaget for beregningen, er antal faktisk arbejdede timer.
Eksempel:
Når omkostningerne for 1.1.2019 - 31.12.2019 afregnes, kan timesatsen beregnes på baggrund af bruttopersonaleudgifterne for 2018.
Timesatserne kan ændre sig i løbet af projektperioden. Fx kan timesatsen for den næste afregning af omkostningerne for 1.1.2020 - 31.12.2020 som i ovenstående eksempel fastsættes på baggrund af bruttopersonaleudgifterne for 2019.
De senest dokumenterede bruttopersonaleomkostninger er ikke nødvendigvis fra et kalenderår. For eksempel kan afregningen af omkostninger for perioden 1.7.2020-31.12.2020 ske på baggrund af de senest dokumenterede årlige bruttopersonaleomkostninger i perioden 1.7.2019-30.6.2020 – eller fra en tidligere periode, forudsat at der er tale om den seneste dokumentation.

I mangel af data om de årlige bruttopersonaleudgifter kan de udledes af de dokumenterede bruttopersonaleudgifter eller af ansættelseskontrakten efter behørig justering for en periode på 12 måneder.
Beregningen sker på grundlag af et tidsregistreringssystem, som dækker 100 % af personalets arbejdstid. I
kan downloade en timeseddel-skabelon fra vores hjemmeside http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/
(Til Projekter) I kan imidlertid også anvende et lignende eget system til timeregistreringen. Det er en god ide
at sammenfatte forskellige aktiviteter, når timesedlen udfyldes (f.eks. „udarbejdelse af projektets årsrapport“, „samtaler om projektkoordination“, „organisation af kick-off konference“, „møde, projektpartnerne“.

10

I version 3 var varianterne a) og b) mulige. Variant b) er slettet og ikke længere mulig.
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Det er for detaljeret at skrive: ”5 minutters telefonsamtale med hr. Jensen”, ”udfyldelse af tabel 3 i udbetalingsanmodningen”. Det er for generelt at skrive: „forvaltning“, „organisatoriske opgaver“, „møde“). Det er
vigtigt, at det af registreringen fremgår, hvilke af de anførte aktiviteter, der er projektrelevante.
Projektpersonale på timebasis
De støtteberettigede omkostninger for personale, som i henhold til beskæftigelsesdokumentet arbejder på
timebasis, beregnes ved at de faktiske projekttimer, som konstateres ved hjælp af et system til arbejdstidsregistrering, multipliceres med den timesats (+ yderligere arbejdsgiveromkostninger), som er aftalt i beskæftigelsesdokumentet.
Afregning som fast beløb
Som alternativ kan personaleomkostninger i projekter uden yderligere dokumentation afregnes som et fast
beløb med en standardsats på 20 % af de direkte (drifts-)udgifter med fradrag af personaleomkostninger. Det
er en forudsætning for denne metode, at beløbet er realistisk for projektets gennemførelse, og at denne
beregningsmetode er gældende for hele projektet og dermed for alle projektpartnere. Enkelte partnere kan
ikke beslutte sig for at benytte beregningsmetoden med et fast beløb.
Standardiserede timesatser for personaleomkostninger for ledere uden regulær løn
Ledere uden en regulær egen løn, som fx alene får betalt deres arbejdsindsats i en virksomhed via firmaets
overskud, kan ikke leve op til kravene i henhold til de eksisterende EU- og programregler om, at personaleomkostningerne skal kunne dokumenteres. Ledernes medvirken kan dog være nødvendig især i forbindelse
med koordinering og opgaver omkring projektledelse eller vise sig at være nødvendig som følge af andre
faktorer.
Da det udtrykkeligt er ønsket og endvidere er hensigtsmæssigt, at også mindre virksomheder deltager i projekter, har Interreg-administrationen udarbejdet en retningslinje for personaleomkostninger for ledere uden
løn, hvor der er fastsat standardiserede enhedsomkostninger som timesatser.
For administrerende forretningsindehavere, som ikke udbetaler regulær løn til sig selv i virksomheden, men
bidrager til projektet med deres arbejdskraft, fastsættes følgende standardtimesatser til brug, når der skal
gøres personaleomkostninger gældende:
1. For virksomheder med hjemsted i Tyskland: 41,31 €
2. For virksomheder med hjemsted i Danmark: 46,88 €
Under projektgennemførelsen og ved udbetalingsanmodninger skal personaleomkostninger efter denne
model dokumenteres i overensstemmelse med kravene til medarbejdere med et varierende antal arbejdstimer ifølge artikel 3 i den delegerede forordning (EU) nr. 481/2014.11
Den projektansvarlige revisor skal kontrollere dokumentationen.
Ph.d.-studerende/postdocs som medarbejdere i projekter

11

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0481

76

Mange projekter ansætter ph.d.-studerende/postdocs som medarbejdere, hvilket medfører et særligt behov
for at få fastlagt regler, da det ikke altid er helt uproblematisk at afgøre, om personaleomkostningerne forbundet med disse stillinger er støtteberettigede. Dette gælder i særdeleshed for fuldtidsansatte ph.d.-studerende/postdocs (dvs. en 100 % stilling med fuld ugentlig arbejdstid). Alt afhængig af aktiviteterne kan denne
problematik i enkelte tilfælde også omfatte videnskabelige medarbejdere.
Hvis der medtages en fuldtidsstilling for ph.d.-studerende/postdocs, skal man være opmærksom på, at det
kun er direkte projektrelaterede aktiviteter, der er støtteberettigede. I forhold til ph.d.-studerende/postdocs
er det vanskeligt at foretage en afgrænsning, selv hvis deres afhandling vedrører projektet. Sådanne afhandlinger (herunder også habilitationsskrifter/disputatser) udarbejdes som led i en universitetsuddannelse og
følger derfor primært de regler, krav, tidsplaner og målsætninger, der er fastlagt i de respektive studieordninger, og ikke dem, der gælder for projektet. Studieordningerne indeholder desuden meget forskellige ikkeprojektrelevante krav til ph.d.-studerende/postdocs (undervisningsforpligtelse, obligatoriske kurser, praktiske forløb/tutorials, eksamener etc.). Derfor kan det ikke vurderes generelt, om personaleomkostningerne
forbundet med ph.d.-studerende/postdocs er støtteberettigede. Nedenstående regler skal være med til at
sikre en ensartet behandling af stillinger i programmet, som vedrører ph.d.-studerende/postdocs, og skabe
øget sikkerhed ved fastsættelsen af den støtteberettigede andel af udgifterne.
Regler for ph.d.-studerende/postdocs som medarbejdere i projekter:


For at kunne tage højde for de meget individuelle ph.d.-uddannelser, skal ph.d.-studerende/postdocs, der ansættes som medarbejdere i et projekt, udfylde timesedler for 100 % af arbejdstiden, så
det er muligt at afgrænse projektrelaterede og dermed støtteberettigede aktiviteter fra ikke-støtteberettigede aktiviteter. Den respektive arbejdskontrakt danner grundlag for fastsættelsen af den
samlede arbejdstid. Til forskel fra for andre projektmedarbejderes vedkommende gælder dette uanset beskæftigelsesformen og -omfanget (altså som fuldtids, deltids med varierende timetal eller med
fast procentdel og på timebasis). Timesedlerne forelægges revisoren med henblik på first level kontrol, således som det også ellers er tilfældet.



I forbindelse med stillinger for ph.d.-studerende/postdocs betragtes følgende under alle omstændigheder som ikke-støtteberettigede aktiviteter:
o

At gå til forelæsninger, deltage i praktiske forløb/tutorials etc. samt forberedelse
og opfølgning

o

Undervisningsforpligtelse samt forberedelse og opfølgning

o

Administrativt arbejde for universitetet eller instituttet/seminaret, som ikke direkte vedrører administrationen af Interreg-projektet

o

Samtaler med vejlederen

o

Mundtlige og skriftlige eksamener samt forberedelse

o

Udarbejdelse af afhandlingen

Denne liste er tænkt som generel orientering og er ikke udtømmende, og den vil evt. blive suppleret, da det
på nuværende tidspunkt ikke er muligt at forholde sig til alle mulige krav for forskellige ph.d.-uddannelser.
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Aktiviteter, som kan sammenlignes med dem på listen, vil med stor sandsynlighed heller ikke være støtteberettigede. Tvivlstilfælde skal afklares i det konkrete tilfælde for hvert enkelt projekt.
For postdoc-stillingers vedkommende kan der som alternativ forelægges en udførlig arbejdspladsbeskrivelse
i forbindelse med ansøgning. Hvis det fremgår klart af denne beskrivelse, at der ikke er forbundet nogen form
for undervisningsforpligtelse eller øvrige ikke-støtteberettigede aktiviteter med stillingen, kan udfyldelse af
timesedler bortfalde i enkeltstående tilfælde.

4.5.2.2.2 Kontor- og administrationsudgifter (Overhead)
Kategorien for kontor- og administrationsudgifter omfatter fællesudgifter/overheadudgifter, som påløber i
forbindelse med projektet. De kan enten afregnes som direkte eller indirekte udgifter. Blandet afregning er
ikke mulig, da det ville forvride de anvendelige faste beløb for indirekte udgifter. Hver enkelt projektpartner
(ikke projektet som helhed!) skal altså beslutte sig for en af tre mulige metoder:
a) direkte afregning af udgifterne: I dette tilfælde skal udgifterne til de enkelte udgiftsposter, som
er opført nedenfor, specificeres i budgetformularen. I forbindelse med udbetalingsanmodningen
skal der, ligesom det er tilfældet med øvrige direkte udgifter, fremlægges bilag for udgifterne for
revisor, som skal foretage revision af disse.
b)
c) afregning som fast beløb på maksimalt 25 % af de støtteberettigede direkte udgifter (altså personaleomkostninger og driftsudgifter) i et projekt: I dette tilfælde skal der allerede ved indsendelse af ansøgning beskrives en velbegrundet beregningsmetode, som skal godkendes af Interreg-administrationen. I forbindelse med udbetalingsanmodningen skal metodens støtteberettigelse verificeres af first level controlleren, og denne metodes anvendelse dokumenteres med
bilag.
d) afregning som fast beløb på maksimalt 15 % af de direkte støtteberettigede personaleomkostninger (uden driftsudgifter): I dette tilfælde er der ikke behov for en beregningsmetode. Der skal
således heller ikke fremlægges bilag for at få det faste beløb udbetalt.
Samlet set er metode c) rent administrativt den mindst besværlige måde at afregne fællesudgifter på. Derfor
anbefales det udtrykkeligt at benytte den, hvis det er muligt i det pågældende projekt.
Vær opmærksom på, at de støtteberettigede udgiftsposter i denne udgiftskategori i henhold til EU-forordningen er begrænset til følgende:


kontorleje,



forsikring og afgifter i forbindelse med de bygninger, hvor personalet befinder sig, og kontorudstyr



forsyning (fx elektricitet, opvarmning, vand)



kontorartikler,



almindelig regnskabsførelse hos støttemodtageren,



arkiver,



vedligeholdelse, rengøring og reparationer,



sikkerhed,
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IT-systemer,



kommunikation (fx telefon, fax, internet, posttjenester, visitkort),



bankgebyrer for åbning og forvaltning af konti ved (velbegrundet) behov for en særskilt konto til
projektet samt



gebyrer til finanstransaktioner på tværs af grænserne.

Øvrige udgiftsposter ud over disse er ikke støtteberettigede som fællesudgifter og kan derfor hverken indgå
i beregningen af det faste beløb eller afregnes som direkte udgifter i denne kategori.

4.5.2.2.3 Rejse- og opholdsudgifter
Rejse- og opholdsudgifter i denne kategori kan medtages for ansatte, der er ansat direkte hos den pågældende projektpartner. Rejseudgifter til eksterne eksperter og tjenesteudbydere samt til netværkspartnere
falder ind under kategorien for ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser og de regler, der er anført der (se
kap. 4.5.2.2.4).
De støtteberettigede rejse- og opholdsudgifter er i henhold til EU-forordningen begrænset til følgende:


rejseudgifter (fx billetter, kilometerpenge, parkeringsafgifter, rejse- og bilforsikring osv.),



udgifter til forplejning,



udgifter til logi,



visumudgifter og



diæter

Såfremt ovennævnte udgiftsposter kommer ind under diæter, refunderes de ikke ud over diæterne. Er udgifter til fx forplejning således indeholdt i diæterne, kan der ikke medtages yderligere udgifter til forplejning.
Rejseudgifter i forbindelse med rejser uden for programområdet, skal desuden opfylde specielle regler for
at være støtteberettigede (se kapitel 4.5.2.3.3).
Rejseudgifter skal ikke i budgettet angives konkret for hver enkelt rejse; man kan derimod udgå alt for detaljerede bugetter ved at slå udgifter til flere rejser sammen i fornuftige kategorier. Vi beder om, at der - hvis
relevant - mindst benyttes en inddeling af udgifter i kategorierne ”interne møder”, ”eksterne møder” og
”rejser udenfor programregionen”. Der kan efter behov tilføjes yderligere kategorier.

4.5.2.2.4 Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser
Denne kategori vedrører udgifter, der påløber hos projektpartnerne som følge af eksterne tjenesteydelser af
forskellig art inden for rammerne af projektet.
I henhold til EU-forordningen er tjenesteydelser og ekspertbistand inden for følgende områder støtteberettigede:


studier og undersøgelser,



videreuddannelse,
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oversættelser,



udvikling, ændringer og opdateringer af websider og IT-systemer,



reklame, kommunikation og PR-arbejde,



finansbogføring,



tjenesteydelser i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførelse af arrangementer,



deltagelse i arrangementer,



juridisk rådgivning og notarialydelser,



teknisk og finansiel ekspertbistand,



Konsulent- og regnskabstjenester,



udgifter til intellektuelle ejendomsrettigheder,



verificering inden for rammerne af programmets finanskontrol,



attesterings- og revisionsudgifter på programniveau,



i givet fald garantistillelse fra en bank/finansiel institution



rejse- og opholdsudgifter til eksterne eksperter, talere og tjenesteudbydere samt



anden specifik ekspertbistand og andre specifikke tjenesteydelser, der er nødvendige for projektaktiviteterne.

For eksterne tjenesteydelser gælder som udgangspunkt den nationale lovgivning samt EU-reglerne om udbud, hvor der endvidere gælder en programintern mindsteværdi på 2.500 euro for indhentning af mindst tre
tilbud til sammenligning, hvis det drejer sig om en privat projektpartner/virksomhed.
Denne udgiftskategori omfatter også udgifter til PR-arbejde for projekterne (dvs. markedsføringsprodukter,
flyers, plakater, oprettelse og vedligehold af hjemmeside etc.), og udgifter til first level kontrol/revision. Ved
ansættelse af udgifterne til revision skal I være opmærksomme på, at der årligt skal udarbejdes mindst en
obligatorisk udbetalingsanmodning, mens at det er muligt at udarbejde en anden frivillig udbetalingsanmodning, hvor der skal betales for revisionen. Revisoren vil også være forpligtet til i et vist omfang at foretage
revisionen på stedet (on the spot) hos projektpartneren. I denne kategori hører endvidere også udgifterne til
den obligatoriske eksterne projektevaluering. Alle projekter skal afsætte 0,5 % af deres samlede udgifter til
projektevalueringen, dog mindst 5.000 euro og maksmalt 15.000 Euro. 70 % af udgifterne til evalueringen
skal afsættes i budgettet for det 2. gennemførelsesår, hvor midtvejsvejsevalueringen gennemføres. De resterende 30 % afsættes til det sidste gennemførelsesår, hvor slutevalueringen af projektet foretages.

Rejseudgifter til netværkspartnere kan i et rimeligt omfang medtages i budgettet hos den projektpartner,
der samarbejdes direkte med. Rejseudgifter til netværkspartnere er begrænset til udgifter, som påløber i
forbindelse med deltagelse i projektmøder og projektarrangementer. De skal have en plausibel forbindelse
til netværkspartnernes rolle i projektet og de pågældende aktiviteter. Alene rejseudgifter inden for programregionen er tilladt. Den eneste undtagelse i forhold til denne regel er ved rejser til projektpartnere med hjemsted uden for regionen.
4.5.2.2.4 Udgifter til udstyr
De støtteberettigede udgifter til finansiering af udstyr, der købes, lejes eller leases, omfatter i henhold til EUforordningen:
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kontorudstyr,



IT-hardware og -software,



møbler og udstyr,



laboratorieudstyr,



maskiner og instrumenter,



værktøj,



køretøjer samt



andet specifikt udstyr, der er nødvendigt til aktiviteterne.

Også udgifter til køb af brugt udstyr kan under visse forudsætninger være støtteberettigede, såfremt:


der ikke er modtaget nogen anden støtte til det i form af EU-midler,



prisen ikke overskrider den almindelige markedspris, og



det har de tekniske karakteristika, der kræves til aktiviteten, og er i overensstemmelse med gældende normer og standarder.

I forbindelse med udgifter til udstyr skal desuden i givet fald reglerne om afskrivninger iagttages (se kapitel
4.5.2.3.2).
Udstyr støttes grundlæggende kun, når det er et hjælpemiddel for de i projektet gennemførte aktiviteter, og
ikke når det er infrastruktur.

Bemærk venligst at udgifter til indretning af en medarbejders arbejdsplads højst kan afregnes til den samme
procentsats, som medarbejderen er ansat til i projektet.
Principielt er kun den del af anskaffelsen/udstyret etc. støtteberettiget, som kan henføres til projektet, det
vil sig:
a) Der skal foretages en tidsmæssig afgrænsning, da det kun er den andel af omkostningerne, der
forbruges/værdiforringes inden for støtteperioden, som kan gøres gældende og støttes. Anskaffelser
afskrives efter de gældende nationale skatteretlige afskrivningssatser (linear afskrivningsmetode)
med den del, der falder inden for projektets løbetid. Der skal beregnes en scrapværdi.
b) Udgifter til anskaffelser af afskrivningsberettigede aktiviteter kan også straksafskrives i anskaffelsesåret.
c) Hvis eksempelvis en maskine kun anvendes for en dels vedkommende til projektet og står til rådighed for andre projekter / afdelinger, skal projektandelen beregnes i overensstemmelse hermed.
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4.5.2.3 Andre specifikke regler
4.5.2.3.1 Støtteberettigede naturalydelser
Naturalydelser i form af arbejdsydelser (fx frivilligt arbejde), varer (fx teknisk forsøgsudstyr, der stilles til rådighed af producenten), tjenesteydelser (fx catering og servicering fra egen kantine til et projektarrangement), jord og fast ejendom, som der ikke foreligger fakturaer eller bilag for kontant betaling på, kan være
støtteberettigede, såfremt de opfylder følgende kriterier i den generelle forordning):


Summen af projektets totale støtte (inkl. den støtteberettigede andel af naturalydelser) overstiger
ved projektafslutning ikke det samlede projekts samlede støtteberettigede omkostninger minus alle
naturalydelser.



Den tilskrevne værdi af naturalydelserne overstiger ikke de almindelige markedspriser.



Værdien og leveringen af naturalydelserne skal kunne vurderes og verificeres særskilt.



Ved jord og ejendomme kan der for en lejeaftale betales en symbolsk pris (”1 Euro” eller ”1 DKK”)
kontant. Til beregning af naturalydelserne ansættes i disse tilfælde den sammenlignelige værdi og
ikke den symbolske værdi.



Ved naturalydelser i form af ulønnet arbejde fastlægges værdien som vederlagssats for tilsvarende
arbejde. Arbejdets samlede værdi beregnes efter det verificerede tidsforbrug (dvs. antal timer skal
dokumenteres).

Hvis der bidrages til projektet med ulønnet arbejdskraft, er der også tale om en naturalydelse. Programmet
har skabt mulighed for denne specielle naturalydelse. Alt afhængig af aktiviteten fastlægges der for forenklingens skyld to forskellige timesatser, som aktiviteten skal indplaceres under:

Følgende punkter skal iagttages i forbindelse med planlægning af ulønnet arbejdskraft:


Hver projektansvarlig skal i ansøgningen begrunde anvendelsen af ulønnet arbejdskraft, herunder
beskrive hvilken værdi anvendelse af ulønnet arbejdskraft har for projektet og dets resultater.



Der skal være tale om ulønnet arbejde, som allerede er forudset i den pågældende projektansvarliges
organisation, og ikke om ulønnet arbejde, der specifikt er indført eller konstrueret til projektet.



Samtidig skal der foreligge en beskrivelse af de arbejdsopgaver som skal gennemføres af ulønnet
arbejdskraft, både for så vidt angår opgavernes karakter og omfang (antal timer, der budgetteres
med hertil).



Den projektansvarlige skal oplyse timesatser for den ulønnede arbejdskraft. Disse timesatser skal
svare til de gængse timesatser for sammenligneligt arbejde. Timesatsen afhænger af arbejdets karakter i projektet og ikke af den enkelte ulønnede medarbejders uddannelse. For håndværksmæssige
eller tilsvarende arbejder (fx håndværksmæssigt arbejde i et museum, arbejde som museumskustode) tillades en timesats på 15€ for tyske projektansvarlige respektive 106 DKK (ca. 14,29€) for
danske projektansvarlige og for videnskabeligt arbejde (fx udarbejdelse af videnskabelige artikler og
foredrag, udvikling af videnskabelige koncepter) en timesats på 25€ for tyske projektansvarlige respektive 238 DKK (ca. 31,95€) for danske projektansvarlige.
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I timesatserne medregnes ikke kontor- og administrationsudgifter. Disse udgifter skal derfor kalkuleres under udgiftskategorien ”ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser”. Det deraf følgende totalbeløb angives på finansieringssidens finansieringsopstilling som naturalydelse – ulønnet arbejde.
Ulønnet arbejde må kun udgøre en supplerende og under ingen omstændigheder en overvejende
del af et projekts medfinansiering.

Ansøgeren skal dokumentere de faktisk ydede timer ulønnet arbejde (med timesedler, kan downloades på
http:// www.interreg5a.eu/dk/dokumente/ (Til Projekter).
Den for projektet ansvarlige revisor skal specifikt verificere og kommentere beregningen af udgifterne til den
ulønnede arbejdskraft.

4.5.2.3.2 Afskrivninger
Afskrivningsudgifter for projektnødvendigt udstyr (fx specielle apparater, inventar etc.) kan være støtteberettigede, såfremt de opfylder følgende betingelser:




Udgifterne kan dokumenteres med bilag
Udgifterne vedrører udelukkende projektperioden
Der er ikke givet offentlig støtte til erhvervelse af de afskrevne aktiver. Med offentlig støtte menes
alle former for offentligt tilskud (EU- og national støtte)

De støtteberettigede udgifter til udstyr beregnes på basis af de nationale afskrivningsregler, og det beregnede beløb kan medtages enten som samlet beløb eller årligt over den pågældende afskrivningsperiode. Med
hensyn til værdien af afskrivningen for udstyr osv. skal der ud over betingelserne i forordningen og afskrivningstabellerne også tages hensyn til udstyrets procentuelle anvendelse i projektet.
Medtages udgifterne som et samlet beløb, foretages der i tilfælde af, at en partner udtræder af projektet,
eller at projektet afbrydes før tid, en ny beregning af de støtteberettigede omkostninger for den pågældende
anskaffelse og modregnes i slutregnskabet.

4.5.2.3.3 Omkostninger der påløber uden for programområdet
Som udgangspunkt afvikles projekterne inden for programregionen. Interreg-udvalget kan dog tillade, at dele
af aktiviteterne også finder sted uden for programregionen, eller at partnere uden for programregionen deltager i projektet. En leadpartner med hjemsted uden for programregionen er dog udelukket.

Partnere uden for programregionen
Projektpartnere uden for programområdet kan deltage i projekterne, hvis alle nedenstående forudsætninger
er opfyldt:


Det skal være muligt, at partnere uden for programregionen deltager i projekterne, såfremt det ikke
er muligt at finde projektpartnere inden for programregionen, som ønsker at bidrage til realisering
af de nødvendige aktiviteter, såfremt der ikke er projektpartnere med de nødvendige kompetencer

83

i programregionen, eller såfremt en partner uden for programregionen er strategisk vigtig med hensyn til realisering af de forventede resultater i projektet, og


deltagelsen af partneren uden for regionen medfører fordele for programområdet, og



reglerne til verificering og kontrol er opfyldt for partneren uden for regionen, og



analogt til begrænsningen af midler, som kan forbruges i ikke EU-stater, maksimalt 20 % af programmets EFRU-midler anvendes uden for programregionen (set under et for partnere uden for programregionen og aktiviteter uden for programregionen som fx rejser).

Øvrige omkostninger der påløber uden for programregionen
Rejseudgifter og andre naturalydelser til partnere med hjemsted i programområdet, der påløber uden for
programområdet, skal desuden opfylde specielle regler for at være støtteberettigede. De pågældende rejser/aktiviteter skal


allerede være beskrevet i projektansøgningen og være bevilget sammen med denne. Rejser, der ikke
er forudset ved ansøgningen, og som først viser sig i løbet af projektet (fx deltagelse i konferencer
osv.) skal forinden(!) godkendes af forvaltningsmyndigheden og dækkes af det bevilgede budget,
uden at andre bevilgede aktiviteter begrænses, og



være velbegrundede og bidrage til, at projektmålene opnås, og medføre en fordel for programområdet.

4.5.2.3.4 Anmeldelse af udgifter til interne tjenesteydelser og ekspertbistand
a. Anmeldelse under kontor- og administrationsudgifter i henhold til artikel 4 i den delegerede forordning (EU) nr. 481/2014
Hvis der er tale om poster som omhandlet i artikel 4 i den nævnte forordning og omkostningerne bliver fordelt, er de pågældende udgifter støtteberettigede. Afholdes der f.eks. mindre projektmøder, hvor der bliver
budt på kaffe og brød/kage, falder disse udgifter således ind under elementet kontorartikler i forordningens
artikel 4, litra d). For anmeldelse af sådanne udgifter gælder de øvrige forudsætninger for støtteberettigede
overheadudgifter, som fremgår af håndbogen eller FACT Sheet om støtteberettigede udgifter. Hvis der benyttes en fast takst i henhold til Generalforordningens artikel 68, stk. 1, litra a) og b), skal man være opmærksom på, at alle udgifter i denne kategori da betragtes som værende dækket, og at det ikke kan
komme på tale at anmelde enkelte 'ekstraudgifter'.
b. Anmeldelse under udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser i henhold til artikel 6 i den
delegerede forordning (EU) nr. 481/2014
Er der tale om to enheder i en organisation, der tilhører to forskellige juridiske personer, anerkendes indbyrdes ydelser som ekstern ekspertbistand og eksterne tjenesteydelser.
Opstår der udgifter mellem to enheder tilhørende den samme juridiske person, kan udgifterne ligeledes anmeldes som støtteberettigede under artikel 6 i den nævnte forordning, hvis der er tale om tjenesteydelser
og ekspertbistand, der følger af projektets indhold, som altså er additionelle i programmets forstand. Undtaget er derfor tjenester, som følger af organisationens lovbestemte ansvar eller daglige arbejde eller vedrører
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interne overvågnings- eller kontrolfunktioner. Et typisk eksempel på en additionel tjenesteydelse fra en organisation er afholdelse af et projektarrangement, hvor projektet gør brug af lejede lokaler og f.eks. også
cateringservice hos en projektpartners organisation efter faktura. Det samme gør sig gældende, hvis en medarbejder fra organisationen, der ikke er projektmedarbejder, holder et oplæg for projektet.
Man skal være opmærksom på, at de øvrige krav til anmeldelse af støtteberettigede udgifter generelt og
specielt i denne udgiftskategori også skal være opfyldt. Det drejer sig her om udbudsreglerne (herunder nationale, EU's og programinterne bestemmelser) og kravene om økonomisk forsvarlighed. Desuden er kun
faktiske udgifter støtteberettigede. Derfor skal ydelsen faktureres projektpartneren, eller udgifterne skal attesteres på grundlag af bilag med tilsvarende bevisværdi, som gør det muligt at identificere de faktiske udgifter, den pågældende projektpartner har afholdt for operationen.

4.5.3 Fordeling af projektomkostninger
Interreg-projekter planlægges og gennemføres af alle partnere i fællesskab, og ansvaret for implementeringen af de enkelte arbejdspakker er klart defineret. Som led i et projektpartnerskab kan det forekomme, at
omkostningerne til aktiviteter skal deles. Det kan der tages højde for ved planlægningen eller ved gennemførelsen, så en projektpartner i første omgang afholder bestemte omkostninger til fælles aktiviteter og efterfølgende får refunderet de øvrige partneres andele. Nedenfor er tre almindelige scenarier beskrevet:


Udligning via opgavefordelingen: Opgaverne inden for et projekt fordeles mellem partnerne således,
at de svarer til partnernes rolle og kompetencer og omkostningerne til de enkelte opgaver og aktiviteter er udlignet mellem partnerne. (Fx bærer partner 1 omkostningerne til hjemmesiden, partner
2 bærer omkostningerne til kickoffarrangementet, partner 3 er ansvarlig for oversættelse af alle projektdokumenterne, og partner 4 bærer omkostningerne til afslutningskonferencen).



Udligning via finansieringen: Omkostningerne til bestemte aktiviteter (se eksempler under 1.) i projektet budgetteres kun hos en projektpartner. Denne partner foretager senere tildeling af ordrer efter udbud, fakturering og betaling. Udligningen sker via en tilsvarende større støtteprocent til denne
partner i partnerbudgettet og senere via udbetalingen og fordelingen af støttemidlerne. I den forbindelse skal der dog tages højde for, at de finansielle andele partnerne imellem forskydes, såfremt
omkostningerne i projektet ikke svarer til de planlagte omkostninger.



Udligning via fordeling af omkostninger: I denne løsning fordeles omkostningerne mellem partnerne
løbende. Fællesomkostninger fordeles allerede ved budgetteringen af de enkelte partnerbudgetter.
Hver partner bærer f.eks. en andel af omkostningerne til hjemmesiden, kickoffarrangementet, oversættelse og afslutningsarrangementet i sit partnerbudget. En partner (partner 1) tildeler de respektive ordrer og er således også fakturamodtager og betaler i første omgang fakturaen fuldt ud til tjenesteyderen.

Derefter overføres disse omkostninger til de andre projektpartnere (partner 2, 3, 4), partner 1 anmoder skriftligt om den aftalte pro rata-omkostningsrefusion. Partner 2, 3, 4 modtager en kopi af den originale faktura
og betaler herefter deres andel af omkostningerne til partner 1.
Af partner 2, 3, 4’s regnskab fremgår det, at den pågældende andel af omkostningerne er betalt fuldt ud til
partner 1.
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Af partner 1’s regnskab fremgår betalingen af den originale faktura til tjenesteyderen. Modtagelsen af betalingen af partner 2, 3, 4’s andele af omkostningerne modregnes i regnskabet således, at den differencepartner 1 bærer, fremgår.
Alle afholdte omkostninger beror på, at tildelingen af ordrer er sket efter reglerne og kan dokumenteres i
henhold til leadpartneraftalen, dvs. ved hjælp af kvitterede fakturaer eller tilsvarende regnskabsbilag.
Her behandles udelukkende emnet ”fordeling af omkostninger” i projektet, på baggrund af relevans og rigtighed i overensstemmelse med støttebetingelserne i programmet Deutschland-Danmark. Andre overvejelser, som f.eks skatteretlige krav eller mulige institutionelle særtræk hos projektpartnerne tages ikke højde
for. Drøft derfor med jeres first level controller, hvilke præcise krav vedkommende har for at kunne acceptere
en indbyrdes omkostningsrefusion.

4.5.4 Ikke-støtteberettigede omkostninger
De ikke-støtteberettigede omkostninger omfatter i henhold til EU-forordningen:


renteudgifter,



køb af jord for mere end 10 % af de støtteberettigede samlede udgifter i projektet (undtagen evt.
miljøprojekter, hvor der gælder en sats på 15 %),



udgifter til moms, der kan tilbagebetales,



bøder og udgifter til retssager,



udgifter som følge af valutakursudsving, og



gaver. Gaver til en værdi under 50 euro og mindre artikler i forbindelse med markedsføring og PRarbejde er undtaget.

Endvidere kan der ikke ydes tilskud til udgifter i forbindelse med byggeri og ombygning.

4.5.5 Finansiering: støttesats, medfinansiering, indtægter
4.5.5.1 Støttesats
Den normale støttesats i programmet udgør maksimalt 60 %. Kultur- og turismeprojekter kan modtage maksimalt 75 % i tilskud, hvis de opfylder bestemte kriterier, som er beskrevet i kapitel 4.2.1.3.
For aktiviteter, der falder ind under statsstøtte (jf. kapitel 4.4.3), gælder der forskellige støttesatser alt afhængig af, hvilket instrument støtten er henført under. Under de minimis-ordningen12 gælder en normal
støttesats på 60 % eller 75 % for turisme- og kulturprojekter. For støtte, der falder ind under gruppefritagelse,
gælder den sats, der er fastlagt i gruppefritagelsesforordningen for den pågældende gruppe. Den kan ligge
på mellem 25 und 60 %. Da der kun kan træffes afgørelse om støttens indplacering i det konkrete tilfælde,
bedes I lade Interreg-sekretariatet tage stilling til indplaceringen af de respektive aktiviteter i projektet og
den pågældende støttesats. Vær også opmærksom på, at støtterelevante aktiviteter ikke kun kan forekomme

12

Forordning (EU) 1407/2013.
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hos private aktører, men også hos offentligretlige partnere, der gennemfører erhvervsrettede aktiviteter (jf.
kapitel 4.4.3).
Vær venligst opmærksom på at det skal indskrives i partnerskabsaftalen, hvis partnerne indgår aftale om
støttesatser, der afviger fra reglen.

4.5.5.2 Medfinansiering
Udgiftssiden på budgettet skal være holdt op mod en finansieringsside, der viser, hvordan de opståede udgifter er finansieret 100 %. Finansieringen består af Interreg-tilskuddet, hvis størrelse afhænger af støttesatsen, og medfinansieringen fra projektpartnerne.
Medfinansiering kan ske i form af kontante eller ikke-kontante midler fra partnerne. Ofte indgår fx de personaletimer, som en partner bidrager med, i medfinansieringen. Foruden egne midler kan der også indgå eksterne midler (fx fra nationale instanser og myndigheder) som medfinansiering. Sådanne midler skal der så
vidt muligt fremlægges dokumentation for ved ansøgningen i form af et bevillingsbrev eller en bekræftelse
af medfinansieringen fra den pågældende bidragsyder. Hvis der først bliver truffet afgørelse om bevillingen
af de eksterne midler, efter at ansøgningen er indsendt til Interreg, kan det pågældende bevillingsbrev også
indsendes efterfølgende, indtil der bliver udstedt en leadpartneraftale. Interreg-sekretariatet forventer i så
fald en tilkendegivelse om, hvor sandsynligt det er, at der bliver bevilget eksterne midler til projektet. Der vil
i så fald da også kun blive truffet afgørelse om Interreg-ansøgningen med det forbehold, at denne bevilling
rent faktisk bliver meddelt.
Medfinansiering med EU-midler er ensbetydende med dobbeltfinansiering og er principielt udelukket.
Hvad medfinansieringens sammensætning angår, er det vigtigt, at den er sikret allerede ved projektets start.
Alle partnere bekræfter medfinansieringen i forbindelse med ansøgningen.
Hvis en projektpartner bidrager til projektet med naturalydelser (herunder også ulønnet arbejde), skal disse
anføres i fuldt omfang på medfinansieringssiden.
Danske uddannelsesinstitutioner kan ligesom andre projektpartnere bidrage til medfinansieringen med fx
deres ansattes arbejdstimer og behøver ikke at beregne de støtteberettigede andele over taxameterordningen. Der er ingen sammenhæng mellem de offentlige taxametertilskud, som går til vedligeholdelse af uddannelsesinstitutionerne, og støttefinansiering i den forstand, så der er altså ikke tale om dobbeltstøtte.

4.5.5.3 Indtægter i projektet
De fleste Interreg-projekter vil ikke generere indtægter i projektperioden, da aktiviteterne for det meste vil
være begrænset til udvikling og test af produkter eller processer, eller resultaterne bliver stillet gratis til rådighed.
Men hvis I forventer indtægter i jeres projekt, er der forskellige regler, der skal iagttages.
Principielt bliver indtægter (helt konkret nettoindtægterne) fratrukket de støtteberettigede udgifter i et projekt, dvs. tilskuddet reduceres også tilsvarende. Der findes dog en række undtagelser fra dette grundlæggende princip, som beskrives nedenfor.
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Ved nettoindtægter forstås i henhold til forordningen kontante tilførsler, der betales direkte af brugerne for
varer og tjenesteydelser, der leveres af projektet. Drifts- og materialeomkostninger til fremstilling og levering
af varerne og tjenesteydelserne fratrækkes, så det er altså kun det faktiske afkast, der regnes som indtægt.
Ved behandlingen af indtægter skelnes der mellem sådanne, der genereres i projektperioden, og sådanne,
der genereres efter projektperioden.
Indtægter i projektperioden
Indtægter, der forventes i projektperioden, skal beregnes allerede ved ansøgningen og medtages på budgettet. De bliver altså på forhånd fratrukket de støtteberettigede udgifter i projektet.
Indtægter, der genereres i projektperioden, fratrækkes ikke, hvis


indtægterne er priser eller



der er tale om aktiviteter, som falder ind under reglerne for statsstøtte (se kapitel 4.4.3).

Indtægter efter projektperiodens afslutning
Indtægter, der genereres direkte fra projektaktiviteter i en periode på 3 år efter projektets afslutning (eller
til programmets ophør), skal også beregnes på forhånd og bliver fratrukket de støtteberettigede udgifter.
Hertil regnes ikke tilfælde, hvor der tilbydes tjenesteydelser efter projektets afslutning, der ikke længere kan
henføres direkte til projektaktiviteterne. Afgifter for tjenesteydelser, der er udviklet og testet i projektperioden, og som først tilbydes mod betaling efter projektets afslutning, betragtes altså ikke som indtægter, der
skal fratrækkes.
Indtægter efter projektets afslutning skal heller ikke fratrækkes, hvis


projektets samlede støtteberettigede udgifter ikke overstiger 1 mio. euro,



indtægterne er priser eller



der er tale om aktiviteter, der falder ind under statsstøtte i form af de minimis- eller SMV-støtte i
henhold til artikel 25 i gruppefritagelsesforordningen (jf. kapitel 4.4.3). Vær opmærksom på, at aktiviteter, der falder ind under en anden gruppefritagelse, skal kontrolleres i det konkrete tilfælde og
muligvis ikke er fritaget for fratrækning af indtægter.
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5. Bevilling af projektet i Interreg-udvalget
Interreg-udvalget træffer afgørelse om bevilling af midler til et projekt. Det træffer sin beslutning på baggrund af en vurdering af projektet i relation til de udvælgelseskriterier og det vurderingssystem, der er beskrevet i kapitel 4.2.1. Desuden kan faktorer som disponible midler i programmet eller inden for de enkelte
prioriteter samt bidragene til at opnå programmålene have indflydelse på bevillingen.
Uanset at støttekriterierne måtte være opfyldt, har man ikke retskrav på at modtage støtte.
Udvalget har principielt følgende muligheder:


Det kan bevilge en ansøgning eller



afvise en ansøgning, eller



det kan vælge at sende en ansøgning tilbage til ansøgerne med henblik på revidering, hvis udvalget
vurderer, at et projekt ganske vist er værd at støtte og også støtteberettiget, men at væsentlige
aspekter skal forbedres eller tilføjes.

I det sidste tilfælde står det projektpartnerne frit for at revidere ansøgningen med hjælp fra Interreg-sekretariatet og fremlægge den igen til en senere ansøgningsfrist. En afvisning fra udvalgets side er til gengæld
definitiv og udelukker, at den samme ansøgning eller blot med enkelte ændringer kan forelægges på ny. Ved
bevilling af en ansøgning kan udvalget også vælge at meddele pålæg eller betingelser for bevillingen.
Interreg-udvalget holder i reglen møde to gange årligt (i maj/juni og november/december), hvor det træffer
afgørelse om ansøgninger. Når Interreg-udvalget har truffet beslutning om jeres ansøgning, vil I hurtigst muligt blive informeret om resultatet.

5.1 Leadpartneraftale
Leadpartneraftalen bliver indgået mellem leadpartneren i projektet (på vegne af alle partnere) og forvaltningsmyndigheden og omfatter de grundlæggende rammebetingelser for projektet (projektperiode, bevillingsramme, ansvarsspørgsmål) samt rettigheder og pligter for leadpartneren og de øvrige partnere samt
programadministrationen i relation til projektet. Denne aftale danner det retlige grundlag for et projekts
gennemførelse. Skabelonen for leadpartneraftalen kan ses på vores hjemmeside på http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/ (Til Leadpartner). Foruden standardregler kan aftalen også indeholde projektspecifikke regler som fx pålæg knyttet til bevillingen. Forvaltningsmyndigheden vil sende en aftale, der er skræddersyet til lige netop jeres projekt.
Den ansøgningsversion med tilhørende budget, som Interreg-udvalget har bevilget, er bilag til og dermed en
del af leadpartneraftalen og udgør referencematerialet med henblik på senere revisioner og kontroller som
led i projektets gennemførelse. I særlige tilfælde kan leadpartneraftaler ændres, hvis der er brug for det (fx
efter godkendelse af en ændringsansøgning). Projektet skal dog grundlæggende set gennemføres, således
som det oprindeligt er fastholdt i aftalen. I denne sammenhæng forventes det også grundlæggende set, at
alle projektets partnere som ansøgt gennemfører projektet til slut. Dette ansvar skal alle partnere være bevidst om ved underskrivning af aftalen.
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Hvis der ikke er flere uafklarede spørgsmål, bliver leadpartneraftalen i reglen indgået 2 måneder efter afgørelsen i Interreg-udvalget, når udvalgsreferatet er endeligt godkendt. Den træder i kraft, når den underskrives
af den sidste af de undertegnende parter.
Foruden leadpartneraftalen bliver der indgået en partnerskabsaftale, der regulerer det projektinterne retsforhold projektpartnerne imellem (jf. kapitel 5.2). Der skal til forvaltningsmyndigheden sammen med leadpartneraftalen indsendes en underskrevet kopi af partnerskabsaftalen som et yderligere bilag til leadpartneraftalen.

5.2 Partnerskabsaftale
Da leadpartneren har det samlede ansvar for projektet over for programadministrationen, skal de projektinterne retsforhold også være på plads. Foruden leadpartneraftalen er indgåelse af en aftale mellem partnerne
derfor obligatorisk, som bl.a. fastlægger ansvarsspørgsmål, projektinterne forløb/forretningsgange og partnernes forpligtelser. Hvad partnerskabsaftalen angår, udarbejdes der af administrationen en model, hvori
også kravene til udarbejdelsen af en sådan aftale skitseres igen. Ud over dette kan partnerne tilføje yderligere
projektinterne aftaler og regler, i det omfang det ikke er i modstrid med gældende lovgivning. Modellen for
partneraftalen med de obligatoriske regler kan downloades på http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/
(Til Leadpartner). Det er ikke obligatorisk at anvende denne model. Hvis I til jeres projekt udarbejder jeres
egen aftale, skal denne også overholde de i modellen beskrevne krav i forordningen.
Vær opmærksom på, at det påhviler leadpartneren at sikre, at alle projektpartnere underskriver denne partnerskabsaftale. Der skal i ELMOS under First Level Kontrol sammen med leadpartneraftalen uploades en kopi
af den underskrevne partnerskabsaftale.
Ved af- og tilgang af partnere skal partnerskabsaftalen tilpasses, og den nye version skal uploades i ELMOS.
Det er en forudsætning for udbetaling af støttemidler, at der foreligger en aktuel partnerskabsaftale.
Vær opmærksom på, når partnerne aftaler støttesatser der afviger fra reglen, at dette også skal fremgå af
partnerskabsaftalen.
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6. Projektgennemførelse
6.1 Rapportering
6.1.1 Generelle oplysninger
På fastlagte tidspunkter i den støtteberettigede projektløbetid skal det enkelte projekt rapportere til Interreg-administrationen om projektets fremdrift. Rapporterne danner desuden grundlag for en udbetalingsanmodning, hvortil der også hører et regnskab samt revisorerklæring. Indtastning og indsendelse foretages
via ELMOS. Årsrapporter oprettes automatisk af administrationen den 1. november hvert år, mens slutrapporter oprettes af administrationen, når der er behov for det. Fra dette tidspunkt kan projektet begynde
arbejdet med en rapport. Hvis I ønsker at indsende en frivillig statusrapport, skal I venligst kontakte sekretariatet, som så opretter en rapport til jer.
Følgende rapporter skal indsendes:


en årlig rapport om projektets fremdrift (årsrapport), som indsendes hvert år den 15. februar sammen med et regnskab og en udbetalingsanmodning,



en slutrapport med regnskab og den sidste udbetalingsanmodning,



en statusrapport senest den 30. september, hvis der skal indsendes en udbetalingsanmodning, eller
hvis programadministrationen på baggrund af projektets forløb mener det er nødvendigt.

Øvrige individuelle udbetalingsanmodninger på andre tidspunkter af året er ikke mulige (bortset fra slutafregningen, som følger umiddelbart efter projektets afslutning).
Bemærk, at administrationen i undtagelsestilfælde forbeholder sig retten til at forpligte alle projekter til at
indsende endnu en udbetalingsanmodning eller i givet fald sågar en tredje. Dette sker, hvis der opstår problemer med n+3-reglen i programmet, dvs. hvis programmet er i fare for at gå glip af midler, fordi der ikke er
tilstrækkeligt træk på EU-midlerne.
Overblik over de dokumenter, der hører til en rapport:

Obligatorisk:
15. februar
(årsrapport)
Årsrapport/Slutrapport
Kort statusrapport
Regnskab
Erklæring
Udbetalingsanmodning

Valgfri:
30. september (statusrapport)

X

Obligatorisk:
Projektafslutning
(slutrapport)
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X

Det er leadpartners opgave at sørge for indsendelse af projektrapporter til Interreg-sekretariatet. Den godkendte projektansøgnings årsrapport omfatter det foregående kalenderår, og statusrapporten omfatter
mindst det foregående halvår. Der rapporteres altid for projektet som helhed og ikke for hver enkelt partner. Hvis en eller flere partnere ikke indsender deres afholdte omkostninger til udbetaling for den periode
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som leadpartners indsendte status- eller årsrapport dækker, så kan disse omkostninger ved senere udbetalingsanmodninger ikke længere gøres gældende. Leadpartner koordinerer udarbejdelsen af årsrapporten,
samler f.eks. de enkelte partneres bidrag og sammenfatter dem til en fælles rapport. Dette gælder også
med hensyn til de afholdte udgifter, som i ELMOS skal fremgå af regnskabet.
Sprog:
For alle status- og årsrapporter gælder det, at man frit kan vælge at indsende enslydende versioner på tysk
og dansk, eller man kan indsende på kun ét sprog dvs. på tysk ELLER dansk ELLER engelsk. Vær opmærksom
på, at I for jeres projekt skal blive enige om et sprog, som revisorerne kan udføre deres arbejde på.
Slutrapporter skal indsendes i enslydende versioner på både dansk OG tysk på grund af deres overordnede
indhold af informationer, som også anvendes i det videre kommunikationsarbejde.
Sammenhæng mellem ansøgning og rapport i ELMOS
I ELMOS-systemet fungerer det således, at en rapport altid tager udgangspunkt i en bestemt version af ansøgningen for fx at muliggøre en sammenligning mellem budgetterede udgifter og attesterede udgifter for
et bestemt år. Hvis rapporten tager udgangspunkt i en ændringsansøgning og de i denne indeholdte ændringer, skal ændringsansøgningen først være færdigbehandlet og godkendt, før en rapport for projektet
kan åbnes. (Eksempel: Den sidste ændringsansøgning vedrørte udgiftsændringer for 2017, og er godkendt
af os. Sådan er den registreret i systemet, og årsrapporten oprettes på det grundlag.) Hvis der samtidig med
oprettelsen af en rapport ønskes indsendt ændringsansøgning, bedes sekretariatet kontaktet.
Opfølgende spørgsmål og uddybning
Det er vigtigt, at rapporterne indsendes komplette, korrekte og i et sprog, som er forståeligt for personer
uden ekspertviden på det pågældende fagområde. Rapporterne bliver bl.a. benyttet til at vurdere, om udgifter anført i regnskabet eller udbetalingsanmodningen, er støtteberettigede. Hvis rapporteringen giver
anledning til et større afklaringsbehov, kan det eventuelt forsinke udbetalingen af tilskudsmidlerne.
Opfølgende spørgsmål til projektet stilles direkte via ELMOS i såkaldte uddybningslister. Når en uddybningsliste til projektet er oprettet, optræder den på dashboardet, og I modtager en systembesked. Bemærk endvidere: Uddybningslister er altid navngivet efter de relaterede rapporter eller ansøgningen. For at åbne en
uddybningsliste skal man bare klikke på den.
Indsendelse af yderligere dokumenter
Der skal kun indsendes de dokumenter og bilag, der udtrykkeligt bliver bedt om i rapporten.
Undtaget herfra er dokumenter, som understøtter projektforløbet, som fx evalueringsresultater, udviklede
strategier, analyser og dokumenter, som bidrager til at dokumentere kommunikationsarbejdet (et udvalg af
pressemeddelelser, flyers fra arrangementer og lignende). Programadministrationen kan på baggrund af
rapporten anmode om yderligere dokumentation eller oplysninger med henblik på afklaring af eventuelle
spørgsmål.
Verificering af outputindikatorerne
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Fra 2019 er Interreg-administrationen forpligtet til at få verificeret de af projekterne leverede bidrag til projekternes outputindikatorer. Derfor skal alle projekter, mindst en gang i løbet af projektets løbetid, verificere de opnåede indikatorer fra en konkret afrapporteringsperiode. Projektet skal her fremlægge dokumentation for indholdet af de konkrete angivne indikatorværdier. Kontrollen omhandler kun programoutputindikatorer. De projektspecifikke outputindikatorer behøver ikke at verificeres.
Interreg-administrationen tager på et tidspunkt direkte kontakt med de pågældende projekter for at få foretaget verificeringen indenfor en afrapporteringsperiode. Vi henviser til, at projektpartnerne ifølge Håndbogen løbende skal kunne dokumentere indikatorværdierne for på opfordring at kunne fremsende dokumentationen. En egnet dokumentation kan være ret individuel fra projekt til projekt. Der findes ikke nogen
specifikke regler om dette. Kravet er dog, at det fremgår entydigt og forståeligt, hvad værdierne består af
(fx deltagerantal på deltagerlister).
Interreg-administrationen sender jer en oversigt (word-format), der giver et godt overblik og gør det nemmere at beskrive indikatorerne. Denne oversigt skal udfyldes og indsendes via ELMOS.

6.1.2 Projektårsrapport
Senest den 15. februar skal hvert projekt i sin løbetid forelægge den årlige årsrapport for Interreg-sekretariatet, der sammenfatter projektets fremdrift i det foregående kalenderår. Rapporten skal omfatte hele det
foregående kalenderårs aktiviteter og resultater, også selvom der allerede er indsendt en statusrapport.
Regnskabet skal i dette tilfælde kun omhandle tidsrummet efter statusrapporten.
Rapporten skal oprettes, udfyldes og indsendes i ELMOS under Rapportering. Sammen med projektårsrapporten skal der også indsendes et regnskab og en udbetalingsanmodning for projektet. Dette gøres ligeledes i ELMOS under Rapportering.
Erklæringerne vedrørende projektet eller de enkelte projektpartnere fra de revisorer, som er godkendt af
Interreg-administrationen, uploades i systemet under Rapportering -> 7. FLC-erklæringer.
Kun projekter, der er startet kort før rapporteringsfristen eller indsender deres slutrapport kort efter, kan
undtages fra rapporteringspligten. En sådan undtagelse kan kun ske efter aftale med Interreg-administrationen.
Oplysninger fra projektårsrapporten indgår i programmets årsrapport, som forvaltningsmyndigheden afgiver over for EU-Kommissionen hvert år i maj eller juni. Årsrapporterne vil desuden blive benyttet i forbindelse med monitorering af programmet, evalueringer på programniveau og i programmets PR-arbejde.

6.1.3 Statusrapport
Hvis der senest den 30. september indsendes en udbetalingsanmodning (valgfrit), skal der ligeledes indsendes en statusrapport med attesteret regnskab. Statusrapporten er en kort udgave af projektårsrapporten,
der skal give et overblik over projektaktiviteterne i det foregående halvår til og med den 30.06. eller senere. Dette gøres ligeledes i ELMOS under Rapportering.
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De generelle oplysninger vedrørende årsrapporten kan også benyttes som støtte ved udfyldelsen (se ovenfor og i boksen nedenfor).
Skulle gennemførelsen af projektet gøre det nødvendigt, forbeholder Interreg-administrationen sig retten
til at afkræve projektet en statusrapport, hvis projektet ikke indsender en udbetalingsanmodning til 30.
september.
Med henblik på indtastning af oplysninger under Rapportering i ELMOS henvises foruden nedenstående
også til ELMOS-håndbogen på hjemmesiden http://www.interreg5a.eu/dk/elmos/ samt videotutorials.

6.1.4 Slutrapport
Slutrapporten for et projekt indtastes i ELMOS som en normal årsrapport. Indholdsmæssigt er der dog tale
om en særlig form for årsrapport, som også skal indeholde refleksioner og læringspunkter med hensyn til
succeser, udfordringer m.m. Slutrapporten skal således både gennem opfyldelse af outputindikatorer og i
prosaform på en læsevenlig og komprimeret måde vise, hvordan de mål, som er formuleret ved projektets
start, er blevet nået. Foruden de samme spørgsmål som ved en normal årsrapport bliver der derfor stillet
yderligere spørgsmål med relevans for et samlet tilbageblik på projektet. Derfor er indsendelsen af en enslydende dansk og tysk version obligatorisk. Projektet skal endvidere indsende dokumenter, som ikke tidligere – eller ikke i en endelig version - har været indsendt sammen med tidligere års- eller statusrapporter
(fx bekræftelse af medfinansiering fra tredjepart, interne evalueringsresultater, udviklede strategier, analyser) samt bilag, der dokumenterer kommunikationsarbejdet (et udvalg af pressemeddelelser, flyers fra arrangementer og lignende). Slutrapporten skal senest indsendes 3 måneder efter udløbet af den projektperiode, der er fastlagt i leadpartneraftalen. Yderligere informationer findes i håndbogen i kapitel 4.5.2.1.1
”Støtteberettigede periode i projektet”. Efter kontrol og behandling af slutrapporten modtager projekterne
efter den sidste afregning en meddelelse fra administrationen med alle relevante informationer, i særdeleshed om opbevaringsfrister.
Vær opmærksom på at alle projektudgifter kun er støtteberettigede indtil slutningen af projektløbetiden.
Undtaget herfra er alene:


omkostninger til slutrapporten, hvis det drejer sig om omkostninger til ekstern ekspertbistand. Hvis
disse omkostninger ikke er planlagt i budgettet, kan omkostningerne medtages under betingelse af
tilstrækkelige budgetressourcer. Regningen for udgifterne skal være faktisk betalt indenfor 3 måneder efter projektets støtteberettigede løbetid.



Udgifter til revisorerklæring vedr. slutrapporten for et projekt. Disse kan også afholdes indenfor 3
måneder efter den støtteberettigede løbetid og angives i slutregnskabet, for at tage hensyn til at
revisoren først kan bekræfte udgifterne efter afslutningen af projektet. Hertil medtages de i kontrakten aftalte udgifter til revision i de samlede støtteberettigede udgifter og bekræftes af revisoren i revisorerklæringen. Den pågældende regning skal så udstedes og betales indenfor 3 måneder
efter projektafslutning.
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Udgifter til slutevalueringen i forbindelse med den obligatoriske projektevaluering. Den sagkyndige
skal udstede den sidste regning indenfor projektløbetiden. Hvis det tilfælde skulle opstå, at regningen ikke udstedes, og betales af projektpartner, inden projektafslutningen, så anerkendes disse udgifter alligevel som støtteberettigede udgifter indenfor 3 måneder efter projektafslutning.

6.2 Regnskab og udbetalingsanmodning
Regnskabet skal ses i direkte sammenhæng med rapporteringen og er en sammenligning af planlagte og
faktiske udgifter. Det befinder sig i Sektion 2. Regnskab (2.1 Budget ifølge ansøgning) under rapportering i
ELMOS og består ligeledes af forskellige afsnit. Udbetalingsanmodningen indsendes via ELMOS af leadpartner på vegne af alle partnere.
I programmet Interreg Deutschland-Danmark gælder refusionsprincippet. Det betyder, at projektpartnerne
skal forudfinansiere udgifter forbundet med deres projektaktiviteter og senere får deres andel af tilskuddet
refunderet over EU-tilskuddet.
Derfor skal projektpartnerne indsende en udbetalingsanmodning, hvori de dokumenterer de afholdte, støtteberettigede udgifter og får en first level controller (revisor13) til at afgive erklæring herom.
Udbetalingsanmodninger kan kun indsendes af leadpartner for alle partnere i fællesskab og kun for
samme afregningsperiode. Kun udgifter, som programadministrationen har godkendt som støtteberettigede og som revisor har afgivet erklæring uden forbehold om, kan anerkendes. Endvidere kan udbetalingsanmodninger kun indsendes efter at alle projektrelevante dokumenter er uploadet i ELMOS (godkendelser
af samtlige revisorer, ”forhåndserklæringer” for samtlige danske partnere) eller tilbagesendt til Interregadministrationen som pdf-filer i kommunikationsmodulet (underskrevet leadpartneraftale, partnerskabsaftale underskrevet af samtlige partnere, oplysningsskemaer fra revisorernes godkendelse).
Hvad omfatter en udbetalingsanmodning?
Udbetalingsanmodningen er en del af rapporteringen. Desuden indgår følgende erklæringer:


en erklæring fra en af programmet godkendt revisor vedrørende hver enkelt partners støtteberettigede udgifter, og



en erklæring fra en af programmet godkendt revisor vedrørende projektets samlede støtteberettigede udgifter (leadpartner-revisorerklæring).

Det er vigtigt at benytte de skabeloner til erklæringer, som kan downloades på hjemmesiden
https://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/ (Til Revisorer). De aktuelle versioner bedes downloadet for
hver afrapporteringsfrist!
Hvornår kan midlerne forventes udbetalt?

13

Det fremgår af brochuren vedrørende krav til revisorer, hvem der kan være revisor. Den kan downloades på hjemmesiden
www.interreg5a.eu.
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Interreg-sekretariatet kontrollerer de indsendte udbetalingsanmodninger og afklarer eventuelle spørgsmål
med leadpartner. Når alle spørgsmål er afklaret, foretager forvaltningsmyndigheden en legalitetskontrol og
sender anmodningen om udbetaling videre til attesteringsmyndigheden, som foretager udbetaling.
I reglen bliver de udbetalinger, der er anmodet om, effektueret inden for tre måneder. Bemærk, at udbetaling kun er mulig, hvis alle spørgsmål vedrørende udbetalingsanmodningen er blevet afklaret, og dokumenterne er komplette og korrekte. Her skal man især være opmærksom på, at de reviderede udgifter ikke må
afvige i forhold til regnskabet, udbetalingsanmodningen (her overfører ELMOS automatisk) og revisorerklæringen. Før indsendelsen bør oplysningerne derfor kontrolleres en ekstra gang af hver enkelt partner og af
leadpartner.
Hvis Interreg-administrationen bliver nødsaget til at justere det ansøgte beløb, vil der blive taget højde for
denne justering efterfølgende i den pågældende rapporteringsperiode og i de akkumulerede visninger, og
projektet bliver informeret skriftligt.
Hvordan foregår udbetalingen?
På baggrund af de støtteberettigede udgifter udbetales altid den fulde Interreg-støtte til leadpartner. Beløbet sættes ind på en konto oprettet til projektet, og kontoen skal føres i euro. Det er leadpartners opgave
at sørge for, at de respektive andele straks og ubeskåret bliver sendt videre til de øvrige projektpartnere.
Hvis der ikke er aftalt andet i partnerskabsaftalen, modtager hver partner en refusion på baggrund af deres
samlede støtteberettigede udgifter jf. erklæringen og den pågældende støttesats jf. projektansøgningen.
I Fact Sheet „Rapportering med first level kontrol“ findes en vejledning til og konkrete eksempler på, hvordan regnskabet og udbetalingsanmodningen i ELMOS skal udfyldes.

6.3 Revision og kontrol
6.3.1 First level kontrol
Interreg-programmerne skal opfylde EU-Kommissionens krav til revision og kontrol af de midler, som den
stiller til rådighed. Formålet med disse kontroller er at sikre, at de europæiske skattemidler bliver anvendt
hensigtsmæssigt og effektivt.
Den såkaldte first level kontrol betegner her den første kontrolinstans på projektniveau. Hver projektpartner
er forpligtet til at udpege en revisor, som foretager revision af de afholdte udgifter og afgiver revisorerklæring
herom. Revisorerklæringerne skal foreligge, før der kan foretages træk på tilskudsmidler i programmet.
Hvornår skal kontrollen gennemføres?
Der skal foretages first level kontroller før hver udbetalingsanmodning, dvs. når projektet anmoder om refusion af udgifter hos Interreg-sekretariatet. En del af kontrollen gennemføres endvidere af revisoren hos projektpartneren (kontrol på stedet).
Hvem kan foretage first level kontrol?
First level kontroller kan foretages af revisorer, der er godkendt af forvaltningsmyndigheden som revisorer i
programmet og er uafhængige af den organisation, hvor revisionen skal udføres.
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En revisor kan blive godkendt til programmet, hvis vedkommende opfylder bestemte betingelser og har deltaget i et af forvaltningsmyndighedens seminarer om first level kontrol14. Hvis en revisor har deltaget i et
seminar, er vedkommende godkendt til programmet og bliver opført på en liste, der kan fås hos forvaltningsmyndigheden, og som projektpartnerne kan benytte, når de skal vælge revisorer til deres projekt. I den forbindelse skal programmets udbudsregler og national lovgivning overholdes. Der findes yderligere information herom i Fact Sheet "Tilbudsindhentning, udbud og tildeling af opgaver", som kan downloades på vores
hjemmeside og også indgår som en del af håndbogen. Bemærk, at en solid revision af udgifterne er vigtig for
at undgå, at udgifter efterfølgende erklæres ikke støtteberettigede f.eks. som led i en stikprøverevision på
programniveau (f.eks. second level kontrol).
Har en projektpartner anmodet en revisor om at udføre revisionsopgaverne for et projekt, udfylder revisoren
et "Oplysningsskema om kvalificering og godkendelse ved Interreg-administrationen" (skemaet findes på
hjemmesiden https://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/ (Til Revisorer) og underskriver dette sammen med
projektpartneren.
Dette oplysningsskema indsender leadpartner til Interreg-sekretariatet som indscannet dokument, og når
dokumenterne er gennemgået, modtager revisorerne en godkendelsesattest fra forvaltningsmyndigheden.
Denne godkendelse er både projektpartnerrelateret og personlig. Det betyder, at en revisor skal have en
separat godkendelse for hver projektpartner samt hvert projekt, som han udfører first level kontrol for.
For danske projektpartnere: Ifølge reglerne i den nationale danske lovgivning (Bekendtgørelse Nr. 586 i den
aktuelt gældende udgave) skal revisorerne for hver enkelt projektpartner forud for selve revisionen af udgifterne, som en engangsforeteelse ved projektets start, udstede en såkaldt forhåndserklæring, hvori de bekræfter, at de aktuelle systemer hos den pågældende partner lever op til kravene i bekendt-gørelsen.
Forhåndserklæringen skal udstedes af samme revisor, som senere får til opgave at revidere udgifterne. For
tyske partnere er en sådan erklæring ikke nødvendig. Vær opmærksom på, at en udbetaling ikke er mulig,
hvis denne erklæring ikke foreligger i programadministrationen.
Hvordan gennemføres og dokumenteres first level kontrollen?
Hver projektpartner udnævner en revisor, som skal forestå revisionen af den pågældende projektpartners
udgifter. Det er også muligt at skifte revisor i projektforløbet, men det er vigtigt, at ovennævnte betingelser
er opfyldt. Udgifterne til first level kontrollen er støtteberettigede og medtages allerede i projektbudgettet
(udgiftskategori „Ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser“). Projektets leadpartner giver læseadgang i ELMOS til de revisorer, der er godkendt til projektet (se ELMOS-håndbogen under Rediger bruger), idet de i
dataudvekslingssystemet indtastede data ifølge EU-Kommissionens regler er gældende for programmet. Således er tallene i vores dataudvekslingssystem ELMOS grundlaget for erklæringen for hele projektet.

14

For yderligere oplysninger henvises til brochuren vedrørende krav til revisorer.
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For i vid udstrækning at sikre en ensartet revision og attestering, skal der til brug for revisorerklæringen benyttes den aktuelle skabelon, som kan downloades på programmets hjemmeside, og som foreligger enslydende på dansk og tysk. Revisorerklæringen indeholder endvidere en vejledning https://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/ (Til Revisorer).
I vejledningen om revisorerklæringer, som findes i begyndelsen af skabelonen til revisorerklæringen, kan man
se, hvordan first level-revisoren for det samlede projekt kan dokumentere regnskabet, som ligger til grund
for revisorerklæringen.
Vær opmærksom på at dette bilag kun vedrører revisorerklæringen for det samlede projekt. For revisorerklæringerne for de enkelte projektpartnere skal man i relevante tilfælde udfylde bilaget ”Revision i tilfælde
af en tidligere konstateret fejl”, som er en del af revisorerklæringsformularen. Det er ikke meningen, at yderligere dokumenter indsendes som bilag.
Projektet indtaster som nævnt oven for i ELMOS for hver revisionsperiode, hvem der er revisor.
I et første skridt lader hver partner, dvs. både lead- og projektpartnere, deres egne projektudgifter kontrollere og attestere, som vedrører den aktuelle udbetalingsanmodning. Revisoren undersøger, om udgifterne
er støtteberettigede, og kontrollerer ved hjælp af bilag, om udgifterne rent faktisk er afholdt. Hans revision
er baseret på EU-kravene til støtteberettigede udgifter, de respektive danske og tyske nationale bestemmelser og de programinterne regler for støtteberettigelse. En del af kontrollen foretager revisoren desuden på
stedet hos projektpartnerne (kontrol på stedet). Resultatet af revisionen attesteres i en revisorerklæring.
For danske projektpartneres vedkommende, som afholder deres udgifter i danske kroner, skal udgifterne i
henhold til leadpartneraftalen omregnes til euro ved hjælp af Kommissionens månedlige regnskabsvekselkurs, som gælder i den måned, hvor udgifterne fremlægges for first level controlleren til revision. Revisor
fastsætter selv den dato, hvor projektpartneren eller leadpartner har indberettet udgifterne til ham. Denne
dato gælder da ved omregning af udgifterne til euro.
On-the-spot-kontroller udført af FLC
Som revisor for en projektpartner er det en del af din obligatoriske opgave at gennemføre en kontrol på
stedet ifølge art. 125, stk. 5 forordning (EU) nr. 1303/2013. I afsnittet om ”Revisorens ansvar i forbindelse
med revisionen af et projekts regnskab” forventer vi information om, hvorvidt denne opgave er planlagt hhv.
udført. Den nævnte tidsramme skal overholdes. Endvidere skal tidspunktet for kontrollen på stedet ligge ca.
halvvejs i projektets løbetid, eller for projekter der mindst løber 3 år senest i forbindelse med den anden
årsrapport. Dette skyldes, at projektet på det tidspunkt vil være fysisk og økonomisk godt undervejs, men
endnu ikke afsluttet. Hvis kontrollen allerede er foretaget, har vi brug for datoen for gennemførelsen.
Kontrollen på stedet skal gennemføres under den fornødne hensyntagen til støttens størrelse og risikoen. Du
skal især kontrollere om:


de angivne arbejdspladser hos projektpartnerne rent faktisk eksisterer;



at de medfinansierede varer og tjenesteydelser er blevet leveret hhv. udført og at de udgifter, som
støttemodtageren har anmeldt, er blevet betalt;
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udgifterne er i overensstemmelse med gældende lovgivning, det operationelle program og opfylder
betingelserne for støtte til operationen;



en dobbeltfinansiering kan udelukkes, især i de tilfælde hvor en projektpartner deltager i flere projekter.

Disse kontroller begrænser sig således ikke kun til det monetære område. I forbindelse med kontrollerne på
stedet er det ikke nødvendigt, at alle bilag kontrolleres på stedet. Et parallelt desk-check er også helt i orden.
Med hensyn til udvælgelsen af de udgiftsposter, der skal revideres, beder vi dig om at følge de generelle
revisionsstandarder. Vi går også ud fra, at du laver en underskrevet dokumentation af, at revisionerne har
fundet sted, for det tilfælde at der skulle komme yderligere revisioner senere. Registrér venligst tidspunktet
for revisionen, angiv de reviderede beløb og resultatet af kontrollen samt konstaterede fejl; evt. konstaterede
uregelmæssigheder beskrives detaljeret. Hvis der konstateres eller formodes uregelmæssigheder bedes du
uopfordret sende os kontrollen.
I et andet skridt sender leadpartner erklæringerne fra de enkelte projektpartnere videre til sin revisor, der
attesterer dem for projektet som helhed i en samlet erklæring (se skabelon til leadpartner-revisorerklæring).
Alle revisorerklæringer uploades i ELMOS i Sektion 7. FLC-erklæringer.
I Fact Sheet „Rapportering med first level kontrol“ findes en vejledning til og konkrete eksempler på, hvordan man udfylder revisorerklæringen.

6.3.2 Second level kontrol
Ud over first level kontrol gennemføres der også på nationalt niveau second level kontroller. Programmets
revisionsmyndighed, der har det overordnede kontrolansvar, har sæde i delstaten Schleswig-Holsteins ministerium for justits, kultur og Europa. På dansk side arbejder revisionsmyndigheden sammen med en revisorgruppe i Erhvervsstyrelsen, som foretager kontrollen med de danske projektpartnere. I hver enkel udbetalingsperiode udvælges med en stikprøvemetode de projekter og partnere, som skal kontrolleres. Second level
kontrollens revisorer adviserer de pågældende partnere i god tid forinden og meddeler datoen for deres on
the spot-kontrol. Alle projektpartnere har pligt til at deltage i second level kontrollen og stille de nødvendige
dokumenter til rådighed for revisorerne. Revisionsmyndigheden skriver efter hver enkel kontrol en revisionsrapport, som forelægges de kontrollerede projektpartnere og giver dem mulighed for at fremsætte deres
bemærkninger, inden beretningen videresendes til EU-Kommissionen.

6.4 Obligatorisk ekstern projektevaluering
Interreg-udvalget traf på sit møde den 16.12.2015 en principiel beslutning om implementering af en projektevaluering. Til det formål skal alle projekter afsætte 0,5 % af deres samlede udgifter, dog mindst 5.000
euro og maksimalt 15.000 euro.
Det betyder for alle projekter, der modtager støtte under programmet, at de skal evalueres og stille de respektive midler til rådighed.
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Som led i et offentlig udbud er Kienbaum Consultants International GmbH udpeget som sagkyndig, og der
er indgået en rammeaftale med firmaet. Lara Ebert (lara.ebert@kienbaum.de) er kontaktperson.
I dette kapitel fastlægges de bindende rammer for projekterne, og fremgangsmåden beskrives, så samspillet mellem projekterne og de sagkyndige bliver så gnidningsløst og effektivt som muligt.
Det er opdelt i følgende afsnit:
1. Hvilket formål har projektevalueringen?
2. Hvornår finder evalueringen sted?
3. Praktiske oplysninger vedrørende projektevalueringens forløb
4. Hvordan finansieres projektevalueringen, og hvordan indkalkuleres udgifterne?
5. Projektpartnernes pligter
6. Follow up

6.4.1. Hvilket formål har projektevalueringen?
På baggrund af en ekstern og uafhængig projektevaluering skal der foretages en ensartet og kvalificeret
vurdering af alle projekter med henblik på deres målopfyldelse og effekter. Evalueringen består af en midtvejs- og en slutevaluering. Den foretages som supplement til det obligatoriske rapporteringssystem. Resultaterne af evalueringen af de enkelte projekter skal
•

give projektholderne mulighed for at optimere projektgennemførelsen med henblik på at opfylde målene og skabe effekter samt støtte de interne læringsprocesser;

•

give administrationen mulighed for at overføre resultater og erfaringer med målopfyldelsen til andre
projekter, evt. også inden for bestemte emneområder og

•

give Interreg-udvalget, som overvåger programmet, et overblik over status for gennemførelsen af de
enkelte projekter og af selve programmet.

Navnlig den ensartede og uafhængige fremgangsmåde skal være med til at sikre, at resultaterne kan anvendes på aktørernes forskellige niveauer. Evalueringen er møntet på iterative læringsprocesser i programmet.
Nytte- og merværdien af evalueringen for de enkelte projekter skal være synlig og mærkbar.
Følgende væsentlige aspekter, der er i overensstemmelse med vurderingskriterierne i programmet, dækkes
af evalueringen:


Partnerskabets sammensætning



Interne kommunikation



Projektmanagement og -styring



Målopfyldelse



Grænseoverskridende merværdi



Projektets forankring
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Den sagkyndige har også til opgave at gøre brug af viden fra evalueringen og formidle den til projekterne i
den videre evalueringsproces. Han vil også fremsende viden og konklusioner til Interreg-administrationen til
brug for den videre vejledning og servicering af projektholderne og gennemførelsen af programmet.
Projektevalueringen består af en midtvejs- og en slutevaluering. Grundlaget for begge evalueringer udgøres
især af oplysningerne i projektansøgningen og de års- og statusrapporter, som et projekt måtte have indsendt
på det pågældende tidspunkt. Evalueringen består af forskellige delelementer, som er beskrevet nærmere i
kap. 6.4.3. Den administrative byrde for projekterne skal begrænses mest muligt.
Resultaterne af evalueringen skal indgå i en rapport. Rapporten om midtvejsevalueringen indeholder især
konkrete projektspecifikke handlingsanbefalinger og instrumenter til en derpå følgende optimeret gennemførelse og styring af projektet.
Som udgangspunkt bliver alle rapporter fra den sagkyndige skrevet på leadpartnerens sprog for at holde
projektets udgifter på et så lavt niveau som muligt (se endvidere under punkt 6.4.4, afsnit 2ff).
Interreg-udvalget underrettes årligt om resultaterne af de gennemførte evalueringer. Udvalget stilles i denne
forbindelse en kort version af den pågældende rapport til rådighed, som indeholder evalueringsresultaterne
med hensyn til de oven for nævnte aspekter samt information om handlingsanbefalinger eller risici i et projekt.

6.4.2. Hvornår finder evalueringen sted?
Midtvejsevalueringen finder typisk sted i et projekts andet gennemførelsesår. For hvert enkelt år vil Interregadministrationen sammen med den sagkyndige fastlægge, hvilke projekter der evalueres. Her er det på den
ene side afgørende, at et projekt har kørt i en vis periode og har gennemført konkrete aktiviteter, men på
den anden side også, at det efterfølgende har tilstrækkelig tid til at implementere handlingsanbefalingerne
fra evalueringen. Følgende figur viser midtvejsevalueringens forløb:

Figur 8: Forløb midtvejsevaluering
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Slutevalueringen skal være afsluttet indtil to måneder før projektafslutning på grundlag af midtvejsevalueringen og øvrige rapporter/beretninger, som måtte foreligge på det pågældende tidspunkt, og evt. udkastet
til slutrapport. Derved sikres det, at projektets kontaktpersoner stadigvæk står til rådighed. Følgende figur
viser slutevalueringens forløb:

Figur 9: Forløb slutevaluering

6.4.3 Praktiske oplysninger vedrørende projektevalueringens forløb
Interreg-administrationen vil informere alle leadpartnerne for alle projekter, der bliver evalueret i løbet af et
kalenderår. Først herefter vil den sagkyndige selv tage direkte kontakt til leadpartner. Fra det tidspunkt er
det kun leadpartneren, der vil være i direkte dialog med den sagkyndige. Med henblik på at støtte en åben
proces og opnå valide resultater, vil administrationen kun følge evalueringsprocessen i baggrunden og f.eks.
ikke deltage i 360°-workshoppen.
Der indgår følgende elementer i midtvejsevalueringen:
1. Desk research, dvs. bedømmelse af foreliggende ansøgningsdokumenter (kun sagkyndige)15
2. Onlinerundspørge omfattende alle partnere, inkl. netværkspartnere
3. Interview med leadpartner og projektsagsbehandleren i sekretariatet
4. 360°-workshop med leadpartner, projektpartnere og netværkspartnere
5. Leadpartners udtalelse om udkastet til rapporten
Projekterne får yderligere og mere udførlig information fra den sagkyndige selv. Navnlig i forbindelse med
360°-workshoppen vil de sagkyndige rette henvendelse til leadpartnere i god tid.

15,2

Den sagkyndige får hertil læserettighed i ELMOS til det projekt, der evalueres.
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Interreg-administrationen opfordrer meget projektaktørerne til at deltage aktivt i processen, og især at deltage i 360°-workshoppen, for at få så megen nytte af evalueringen som muligt.

I slutevalueringen indgår følgende elementer:
1. Desk research, dvs. bedømmelse af foreliggende ansøgningsdokumenter (kun sagkyndige)
2. Onlinerundspørge omfattende alle partnere, inkl. netværkspartnere
3. Interview med udvalgte partnere
4. Leadpartners udtalelse om udkastet til rapporten
Mere udførlig information fås fra den sagkyndige selv.

6.4.4 Hvordan finansieres projektevalueringen, og hvordan indkalkuleres udgifterne?
Alle projekter skal afsætte 0,5 % af deres samlede udgifter til projektevalueringen, dog mindst 5.000 euro og
maksmalt 15.000 Euro. For fastsættelse af det konkrete beløb, som et projekt stiller til rådighed og som indgår i den individuelle aftale mellem projektet og den sagkyndige, lægges de støtteberettigede samlede udgifter til grund, som er nævnt i leadpartneraftalen. Eventuelle senere ændringer af leadpartneraftalen og de
støtteberettigede samlede udgifter medfører ikke, at det beløb, der skal afsættes til projektevalueringen,
ændres. Undtagelsen er her ændringer i leadpartneraftalen på grund af såkaldte tillægsansøgninger (se 6.8
Tillægsansøgninger).
Øvrige udgifter, der måtte opstå i forbindelse med projektevalueringen, er ligeledes støtteberettigede. F.eks.
personaleomkostninger i forbindelse med deltagelsen i evalueringens delelementer, rejseudgifter til deltagelse i 360°-workshoppen, udgifter til lokaler og forplejning i forbindelse med 360°-workshoppen eller eventuelle udgifter i forbindelse med rapportens oversættelse til sprog nummer to. Udgifter til udstyr er ikke
støtteberettigede. De relevante udgifter kan medregnes i budgettet.
For projekter, der blev bevilget indtil og med 14.12.2016, gælder følgende:
Hvis et projekt ikke er i stand til dække udgifterne gennem forskydninger eller besparelser i det allerede
godkendte budget, kan Interreg-administrationen bevilge en støtteforøgelse til disse udgifter på basis af maksimalt støtteberettige udgifter på indtil 2.500 euro.
De sagkyndige vil bestræbe sig på at afholde 360°-workshoppen hos en partner i det pågældende projekt og
om muligt også i forbindelse med møder i projektet, som alligevel skal afholdes. De sagkyndige er ikke forpligtet til at afholde udgifter til lokaler og/eller forplejning. Workshoppen kan afholdes på dansk, tysk eller
engelsk. Forinden afklarer de sagkyndige med leadpartneren på hvilke(t) sprog man i projektet normalt kommunikerer.
Den sagkyndige vil indgå en individuel aftale med hvert projekt om gennemførelsen af både midtvejs- og
slutevalueringen. Efter gennemførelsen af midtvejs- og slutevalueringen udsteder han en faktura for hver
evaluering på grundlag af denne aftale. Fakturaerne vil blive udstedt, så de opfylder Interreg's krav og dermed
kravene til first level kontrol. Den sagkyndige skal udstede fakturaerne i projektets projektperiode. Såfremt
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fakturaen ikke bliver udstedt før projektperiodens udløb, godkendes udgifterne alligevel som støtteberettigede udgifter.
Udgifterne til projektevalueringen (0,5 %-fast sats, dog mindst 5.000 euro og maksimalt 15.000 euro) skal
medtages under udgiftskategorien "Udgifter til ekstern ekspertbistand og tjenesteydelser" i arbejdspakke 1
”Projektmanagement”, og der ydes tilskud til disse svarende til Interreg-tilskud. Opstår der yderligere udgifter fx i forbindelse med gennemførelsen af workshoppen, skal disse udgifter anføres under de sædvanlige
udgiftskategorier i henhold til håndbogen. Yderligere informationer findes i FACT Sheet ”Fordeling af projektomkostninger“ eller i det relevante kapitel i håndbogen.
70 % af udgifterne til midtvejsevalueringen (foretages normalt i det 2. gennemførelsesår) og 30 % af udgifterne til slutevalueringen (foretages normalt i det sidste gennemførelsesår) skal medtages på budgettet.
Projekter, der er bevilget før udstedelse af dette FACT Sheet, dvs. før 28.6.2017, kan forskyde udgifterne
mellem årene uden Interreg-administrationens godkendelse, hvis de ikke er indkalkuleret inden for de respektive frister.
Hvis evalueringen for alle projekters vedkommende måtte blive udsat af hidtil ukendte årsager, kan de indkalkulerede udgifter også forskydes uden Interreg-administrationens godkendelse.

6.4.5 Projektpartnernes pligter
Alle projekter uanset størrelse og antal partnere, som modtager støtte under programmet, skal underkastes
en projektevaluering. Projektevalueringen fra programmets side erstatter ikke evalueringer, der derudover
måtte være nødvendige og hensigtsmæssige i projektet, men kan kun være et supplement hertil. I projekter
kan der være få ekstraordinære tilfælde som f.eks. støttede studier og koncepter med meget kort varighed,
hvor programadministrationen vil skulle træffe afgørelse i det konkrete tilfælde. Interreg-udvalgets beslutning16 forpligter således alle projekter, der modtager støtte under Interreg Deutschland-Danmark, til at deltage i projektevalueringen.
For alle projekter følger forpligtelsen til deltagelse og afholdelse af udgifter til projektevalueringen af FACT
Sheet ”Projektevaluering”, der indgår som en integreret del af programmets støttekriterier. Det betyder, at
projekter i forbindelse med ansøgningen automatisk forpligter sig til deltagelse i og middelreservering til
projektevalueringen. Projekter som blev bevilliget før den første udarbejdelse af FACT Sheet ”Projektevaluering”, det vil sige før den 28.6.2017, er gennem Interreg-udvalgets tillægsbeslutning forpligtede til at deltage
i projektevalueringen og afsætte midler til den. Dette er endvidere særskilt anført i leadpartneraftalen.
Derudover er alle projektpartnere forpligtet til at medvirke aktivt og samarbejde med den sagkyndige. Det
gælder i særdeleshed for deltagelsen i ovennævnte 360°-workshop. Med tanke på en vellykket projektgennemførelse ønskes det udtrykkeligt, at netværkspartnerne også deltager.
Hvis en aktør ikke indgår tilstrækkeligt i dette samarbejde, eller hindrer den sagkyndige i udførelsen af dennes
arbejde, er det i strid med forpligtelserne i leadpartneraftalen.

16

I henhold til Interreg-udvalgets beslutning af 16.12.2015 og 25.5.2016 skal alle projekter lade en af Interreg-administrationen
udpeget ekstern sagkyndig foretage en central midtvejs- og slutevaluering. Til det formål skal projektpartnerne afsætte 0,5 % af
projektets samlede udgifter, dog mindst 5.000 euro og maksimalt 15.000 euro.
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6.4.6 Follow-up
Det ”lærende projekt” skal i den videre projektgennemførelse udføre den sagkyndiges handlingsanbefalinger. I forbindelse med slutevalueringen bedømmes også, parallelt med andre aspekter, i hvilket omfang handlingsanbefalingerne er blevet omsat.
På basis af informationerne fra rapporterne om midtvejs- og slutevaluering, samt en årlig samtale med de
sagkyndige, identificerer det ”lærende program” erfaringer, udfordringer, åbne spørgsmål, problemer eller
forslag med videre, der skal indarbejdes i det videre programforløb.
For løbende at kunne forbedre evalueringen og programmet og for at kunne inddrage projekternes erfaringer
i denne proces, tager sekretariatet kontakt til projekterne, når rapporten fra Kienbaum foreligger.

6.5 Vejledning om krav til kommunikationsarbejde
EU-Kommissionen tillægger kommunikationsarbejdet i Interreg-projekter høj prioritet. Ved hjælp af kommunikationsarbejde skal der informeres om anvendelsen, nytteværdien og effekten af de støttemidler, der
står til rådighed i programmet. Af samme grund foreligger der for alle godkendte Interreg-projekter en klar
forpligtelse til at formidle deres arbejde, aktiviteter og samtlige resultater ved strategisk kommunikationsarbejde til interesserede, offentligheden og beslutningstagere.
Det betyder helt konkret, at der i ansøgningsskemaet indgår en særlig arbejdspakke 2 ”Kommunikationsarbejde”. I denne arbejdspakke skal det enkelte projekt nøje beskrive, hvilke tiltag der planlægges i forhold
til kommunikationsarbejdet. Arbejdspakke 2 er en obligatorisk del af ansøgningen og gennemførelsen af
projektet, og kommunikationsarbejdet er således et integreret arbejdsområde i ethvert Interreg-projekt.
Arbejdspakken skal som en fast del af projektet bidrage til, at der allerede i starten af projektet tages højde
for kommunikationsarbejde og kommunikationstiltag.
Projektarbejdet, støtten fra Interreg og de opnåede resultater skal kommunikeres tidssvarende, målrettet
og forståeligt. Potentialet ligger i succeshistorierne i de enkelte projekter – og dermed også i jeres projekt!
I denne vejledning om krav til kommunikationsarbejde beskrives de konkrete krav til projekternes kommunikationsarbejde i form af obligatoriske foranstaltninger, og der nævnes flere forslag som inspiration til
kommunikationsarbejdet.
På programmets hjemmeside www.interreg5a.eu/dk kan I altid finde yderligere nyttige informationer og
dokumenter. Interreg-sekretariatet står til rådighed ved eventuelle spørgsmål.

6.5.1 Første skridt
Det er meget vigtigt, at kommunikationen er bevidst og tilpasset målgrupperne. En gennemtænkt kommunikationsstrategi vil være en hjælp til, at I kommer godt fra start (med jeres projekt). I skal allerede i begyndelsen gøre jer tanker om følgende:
1. HVEM

2. HVAD

3. HVOR

4. EFFEKT

5. HVORNÅR

Hvem er mål-

Hvad er budska-

Medie, kommunika-

Hvad skal der

Hvornår skal tiltaget be-
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gruppen?

bet/emnet?

tionskanal

opnås?

gynde og slutte?

Målgruppe 1...
Målgruppe 2…
Målgruppe 3…

1. Hvem er projektets målgruppe? Hvem interesserer sig for projektet? Hvem er vigtig for projektet? Hvem
vil projektet nå med målrettet kommunikation?
2. Hvad vil projektet kommunikere til målgruppen/målgrupperne? Et budskab, et resultat, information om
et arrangement osv.?
3. Hvor og hvordan vil projektet nå målgruppen/målgrupperne? Ved onlinemedier, printmedier eller møder? Hvordan supplerer foranstaltningerne hinanden? Der skal tages højde for mulighederne ved envejs- og
tovejskommunikation.17
4. Hvilken effekt skal der opnås med kommunikationen? Eller hvad skal målgruppen/målgrupperne gøre
som reaktion på kommunikationen? Er formålet med kommunikationen øget viden, påvirkning af holdninger og adfærd, en opfordring til at handle?
5. Start og afslutning på et tiltag. Nogle tiltag forløber parallelt eller er baseret på hinanden.

6.5.2 Programlogo og støttehenvisning (obligatorisk)
6.5.2.1 Programlogo
Det er obligatorisk at placere programlogoet på samtlige kommunikationsforanstaltninger i projektet.18 Programlogoet skal placeres synligt og iøjnefaldende. Dette indebærer, at programlogoet skal stå i et passende
forhold til det pågældende PR-produkt, og at andre logoer ikke er højere og bredere end EU-flaget i programlogoet. Programlogoet kan downloades på programmets hjemmeside. Hvis du har brug for programlogoet som vektorgrafik eller i printfarver, bedes du kontakte Interreg-sekretariatet.
Med hensyn til korrekt anvendelse af programlogoet og muligheden for at integrere et projektlogo og/eller
et projektnavn med programlogoet, henvises til dokumentet ”Logomanual til Interreg-projekter” på hjemmesiden.

17

Begrebet envejskommunikation beskriver en ensidig kommunikation. En afsender formidler et budskab, får (og forventer) ikke nogen reaktion fra modtageren. Begrebet tovejskommunikation beskriver derimod kommunikation mellem afsender og modtager, idet afsenders og modtagers roller i kommunikationsprocessen skifter.
18

Dog er meget små reklamematerialer som eksempelvis kuglepenne undtaget.
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6.5.2.2 Støttehenvisning
Som led i alle informations- og kommunikationsforanstaltninger i projektet skal der gøres opmærksom på
støtten fra Interreg Deutschland-Danmark og ”Den Europæiske Fond for Regionaludvikling”. Der henvises til
støtten dels med en synlig placering af programlogoet og dels med følgende sætning:
Dette projekt finansieres af midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
Undtagelsesvis kan der ses bort fra støttehenvisningen. Dette gælder dog kun for mindre reklamematerialer, hvor teksten bliver ulæselig (f.eks. postkort og visitkort).
På projektets hjemmeside skal programlogoet og støttehenvisningen placeres på forsiden. Programlogoet
skal kunne ses ved første øjekast (uden at scrolle). På projektets hjemmeside skal der gøres opmærksom på
Interreg-støtten med følgende sætning:

Projektnavn er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark med midler fra
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark på www.interreg5a.eu
I et skriftligt indlæg, eksempelvis en artikel eller en pressemeddelelse, skal der altid henvises til støtten fra
Interreg Deutschland-Danmark og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling i brødteksten.

6.5.3 Corporate design
Et corporate design, med andre ord den visuelle identitet, omfatter projektets samlede, ensartede fremtoning. I bør overveje, om et corporate design vil være en fordel for projektet. Til corporate design hører
blandt andet identificering af et logo, farver og elementer, der løber som en rød tråd gennem kommunikationsforanstaltningerne og garanterer en genkendelseseffekt for projektet. Fotos, tegninger, mindre grafik
osv. indgår ligeledes heri.
Det er muligt at integrere et projektlogo eller -navn med programlogoet og udvikle et corporate design,
som er baseret herpå. Med hensyn til yderligere informationer henvises til dokumentet ”Logomanual til
Interreg-projekter” på hjemmesiden.

6.5.4 Oversigt over kommunikationstiltag
For altid at have et overblik over aktuelle og planlagte kommunikationsaktiviteter arbejder Interreg
Deuschland-Danmark med nedenstående figur. Figuren går ikke i detaljer, men viser på grafisk vis, hvilke
kommunikationskanaler, der anvendes, planlægges og vedligeholdes.
Figuren kan efter individuelle tilpasninger også være nyttig for jeres arbejde i projektet.
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10: Oversigt over kommunikationstiltag

6.5.5 Onlinemedier
6.5.5.1 Projektets hjemmeside (obligatorisk)
Hjemmesiden er projektets visitkort, som er synlig og tilgængelig for alle målgrupper. Derfor er det vigtigt,
at der ved planlægningen og gennemførelsen af projektet tages højde for ressourcer til vedligeholdelse af
hjemmesiden.
Et godkendt Interreg-projekt er forpligtet til at etablere og vedligeholde sin egen hjemmeside. Det betyder,
at projektets hjemmeside skal have sit eget domæne. En underside på en projektpartners hjemmeside accepteres ikke som projektets egen hjemmeside. På projektets hjemmeside skal der blandt andet være en
kort beskrivelse af projektet, som omhandler mål og resultater og fremhæver den finansielle støtte fra Interreg Deutschland-Danmark og den Europæiske Union.
Det skal fremgå tydeligt på hjemmesiden, at projektet finansieres af midler fra Interreg DeutschlandDanmark (se pkt. 3. Programlogo og støttehenvisning).

6.5.5.2 Sociale medier
Sociale medier får større og større betydning i kommunikationsarbejdet, da der via dette medie kan nås
flere og andre målgrupper end eksempelvis via hjemmesiden. Det er ikke obligatorisk at anvende sociale
medier, men det anbefales, da sociale medier er i stand til at formidle informationer og nyheder meget
hurtigt og bredt. Sociale medier er ”her-og-nu-medier”, et hurtigt medie, som muliggør tovejskommunikation.
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Anvend synergieffekterne, som opstår, når andre projekter og interessenter ”liker”, deler eller kommenterer jeres projekt. Sociale medier er som regel gratis, men vedligeholdelsen af siden/siderne kan være tidskrævende. Denne form for kommunikation kræver en målrettet indsats, men giver til gengæld mange muligheder og kan hurtigt medføre en høj kendskabsgrad.
Hvis I beslutter at anvende sociale medier, skal I overveje omhyggeligt, hvilket medie I vil anvende – fx
Facebook, LinkedIn, Xing, Twitter, YouTube. Tag højde for, hvilke sociale medier der anvendes i Danmark
og Tyskland og på hvilken måde. Og gør jer tanker om valg af sprog, hyppighed af indlæggene og indhold.
6.5.5.3 Nyhedsbrev
For til stadighed at sikre opmærksomheden på projektet hos interesserede er det en god idé med regelmæssige mellemrum at udsende et nyhedsbrev. I et nyhedsbrev kan målgruppen/målgrupperne informeres
om projektets aktiviteter, projektets fremdrift og resultater. Et nyhedsbrev kan udsendes via projektets
hjemmeside, i form af en tekst i en e-mail eller en vedhæftet pdf til en e-mail. For at nyhedsbrevet opfylder
sit formål skal det på forhånd fastlægges, hvor tit det skal udsendes. Vælger I fx at udsende nyhedsbrevet en
gang i kvartalet, så sørg for altid at udsende det på samme tidspunkt.
Såfremt I ikke kan eller vil afse ressourcer til jeres eget nyhedsbrev, er I velkommen til at bruge mulighederne i programmets nyhedsbrev (se pkt. 9.1. Nyhedsbrev Interreg Deutschland-Danmark).
Endvidere er det muligt og i højt grad ønskeligt at I fortæller regelmæssigt om projektets aktiviteter i projektpartnernes eksisterende nyhedsbreve.
6.5.5.4 Multimedia
Suppler jeres kommunikation i tekstform eksempelvis med korte videoklip, lydoptagelser, animationer osv.
Tag hånd om målgruppen/målgrupperne, og vær opmærksom på, at der findes andre muligheder for at
kommunikere end i tekstform. Billeder og grafik kan supplere tekst og gør det ofte lettere at læse den og
forstå indholdet – det gælder både for printmedier og for onlinemedier.

6.5.6 Printmedier
6.5.6.1 Plakater (obligatorisk)
Leadpartner og projektpartnere i godkendte Interreg-projekter er forpligtet til at placere projektplakater
(minimumsstørrelse A3), med informationer om projektet og om støtten fra Interreg Deutschland-Danmark
og Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, et synligt og iøjnefaldende sted, eksempelvis i indgangsområdet i en bygning eller et kontor. Alternativt kan en roll-up anvendes.
Vær opmærksom på, at programlogoet og støttehenvisningen er placeret korrekt (se pkt. 3. Programlogo
og støttehenvisning). Tag endvidere højde for projektets corporate design, hvis der er et sådant (se pkt. 4.
Corporate design).
Anvend plakater til at gøre opmærksom på jeres projekt i alle situationer og ved arrangementer.
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6.5.6.2 Informationsmaterialer
Der kan fremstilles og anvendes forskellige informationsmaterialer med henblik på at markedsføre projektet. Trykte materialer som flyere, postkort og brochurer giver mange muligheder for at beskrive projektet
og præsentere det visuelt. Hvis projektet skal præsenteres ved mange arrangementer, er det værd at overveje at anskaffe en messestand med messevæg eller roll-ups. En professionel messevæg eller en roll-up i
overensstemmelse med corporate design, informationer og/eller billeder fra projektet skaber med sikkerhed opmærksomhed. På standen kan I invitere interesserede til samtaler og fremlægge flere informationsmaterialer.
Yderligere merchandise, eksempelvis kuglepenne eller bolsjedåser, er velegnet til at kommunikere projektet på forskellig måde og ved forskellige arrangementer og skabe opmærksomhed. Men måske er også helt
(a)typiske og interessante merchandiseprodukter egnet til jeres projekt, som genspejler projektets karakter
og retter opmærksomheden på projektet. F.eks. kunne man ved et fødevareprojekt have frøposer med logo
som merchandise.
Sørg for altid at have visitkort ved hånden. Visitkort er et vigtigt middel til at få kontakt.
6.5.6.3 Pressearbejde (obligatorisk)
Der skal tilstræbes en udførlig mediedækning. Gør pressen opmærksom på projektet ved at udsende pressemeddelelser målrettet. Inden et projektarrangement er det en god idé at udsende en invitation til pressen – på den måde gør I journalister opmærksom på arrangementet og måske tager de imod invitationen
Forbered under alle omstændigheder en pressemeddelelse, som I kan udsende til pressen efter arrangementet – gerne med et foto fra arrangementet. Husk, et godt billede siger mere end tusind ord.
Projekters ”mailingliste til pressen” skal indeholde mediehuse i hele programregionen, på dansk og på tysk
side. Derfor er det en god idé at udforme pressetekster på både dansk og tysk. Derudover kan indlæg eller
artikler i fagtidsskrifter ligeledes være relevante. Måske lykkes det også at gøre de regionale tv-stationer
opmærksom på jeres projekt.

6.5.7 Arrangementer
6.5.7.1 Opstartsarrangement og afslutningsarrangement (obligatorisk)
Det godkendte projekt er forpligtet til ved projektets start at organisere et større informationsarrangement. Ved et opstartsarrangement skal der gøres opmærksom på projektet og på Interregstøtten.
Ved afslutningen af projektet skal projektet rundes af ved et afslutningsarrangement. Ved dette arrangement skal de konkrete resultater af projektet som resultat af Interreg-støtten præsenteres. Arrangementernes format og omfang skal svare til projektets volumen og derudover henvende sig til målgruppen/målgrupperne.
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6.5.7.2 Deltagelse i eksterne arrangementer
Ud over at gennemføre egne projektarrangementer er det lige så relevant at deltage i eksterne arrangementer. Det anbefales i hele projektperioden at have et tæt samarbejde med andre aktører/projekter for at udnytte muligheden for at præsentere projektet ved eksterne arrangementer. Dette kan eksempelvis være i
form af indlæg, markedsføring (stand med materialer) osv. På den måde når projektet også andre målgrupper, udvider netværket og udfører kommunikationsarbejde.
Et tilbagevendende arrangement er European Cooperation Day (EC-Day). I ugen omkring den 21. september markeres og fejres det grænseoverskridende samarbejde i hele Europa med store og mindre arrangementer. EC-Day er bare et eksempel blandt mange på en platform til at præsentere jeres projekt.
6.5.7.3 Netværk
Anvend under alle omstændigheder projektets netværk og projektpartnernes, supporternes og multiplikatorernes netværk. Det kan tilrådes at udnytte de synergieffekter, som opstår, når andre fortæller om projektet – at støtte andre og at blive støttet!

6.5.8 Samarbejde med Interreg-administrationen (obligatorisk)
Interreg-projekterne skal også være i fokus på programmets hjemmeside. Projekterne er forpligtet til at
give Interreg-sekretariatet aktuelle informationer og indlæg på dansk og tysk samt på engelsk, som sikrer,
at der til hver en tid er forståelige og aktuelle informationer om projektet til rådighed for offentligheden.

6.5.8.1 Nyhedsbrev Interreg Deutschland-Danmark
Interreg Deutschland-Danmark udsender en gang om måneden et nyhedsbrev til over 762 modtagere (status juli 2016). Nyhedsbrevet er også en platform for alle Interreg-projekter. Hvis I vil gøre brug af denne
mulighed, skal projektet indsende informative, aktuelle indlæg af høj kvalitet, på dansk og på tysk, til Interreg-sekretariatet. Vedlæg gerne et foto, som vi må anvende.
Projekternes indlæg offentliggøres i nyhedsbrevet efter aftale og gennemsyn i Interreg-sekretariatet.
6.5.8.2 Dokumentation over for Interreg-administrationen (obligatorisk)
Projektet er forpligtet til at fremsende årsrapporter og i givet fald statusrapporter til Interreg-administrationen for at dokumentere projektets forløb, projektets arbejde og fremdrift. Sammen med en årsrapport og i
givet fald en statusrapport medsendes også et udvalg af bilag til kommunikationsarbejdet, fx flyere, pressemeddelelser, plakater osv.

6.5.9 Sprog
Kommunikationsarbejdet i projektet skal som hovedregel altid gennemføres på både dansk og tysk. Vær
opmærksom på at kommunikere på en letforståelig måde. Tag hensyn til målgruppen ved om muligt at
undgå fagudtryk og kun anvende dem dér, hvor det giver mening. Sørg for at indholdet og resultaterne af
jeres projekt også er forståelige for udenforstående. Sørg for at sproget i kommunikationsforanstaltningerne
svarer til det anvendte medie, målgruppen og de kulturelle forhold. Hvis det ved bestemte arrangementer
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eller kommunikationstiltag er nødvendigt at gennemføre dem på et andet sprog, skal arrangementerne/tiltagene fremgå begrundet i ansøgningen, eller på forhånd godkendes af Interreg-administrationen.
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6.6 Efterfølgende ændringer af projektindhold og/eller projektbudget

BEMÆRK:
1.

Alle såkaldte 1:1-overførsler som indtil nu var ændringer der ikke skulle godkendes, kræver
fra og med budgetåret 2020 godkendelse. For alle projekter gælder derfor, at man for sidste gang i årsrapporten for budgetåret 2019 kan foretage 1:1-overførsler til det kommende
år, der ikke skal godkendes.

2.

For alle ændringsansøgninger gælder: Den sidste frist i programmet for at indsende en ændringsansøgning er sammen med indsendelsen af årsrapporten for året 2021.

6.6.1 Baggrund
I løbet af gennemførelsen af et projekt kan der af forskellige grunde opstå behov for ændringer. Disse
ændringer vedrører i reglen budgettet, arbejdsplanen, indikatorerne, projekternes varighed eller
partnerskabet.
Den årlige budgetplanlægning sikrer projekterne en struktureret planlægning internt i projekter med
mange partnere og partnernes gensidige forpligtelse til at kunne gennemføre aktiviteterne som planlagt, og samtidigt også for at sikre en pålidelig økonomisk planlægning i programmet, inklusive en sikring af at uudnyttede midler hurtigst muligt kunne føres tilbage i programmet og komme nye projekter til gode.
Ikke desto mindre er ændringer i løbet af et ca. treårigt projekt helt naturlige og ikke ualmindelige og
vidner endvidere om en større fleksibilitet i projekterne, der reagerer på ændrede omstændigheder
eller handler proaktivt. Ændringer bidrager således til en god projektgennemførelse og målopfyldelse. Behandlingen af ændringsansøgningerne er imidlertid forbundet med meget arbejde på begge
sider, altså både for projekterne såvel som for administrationen.
Typiske ændringer er derfor inddelt i forskellige kategorier, hvor det f.eks. er muligt for projekterne
selv at foretage ændringer uden Interreg-administrationens samtykke.
Bemærk venligst at Interreg-udvalget i slutningen af 2019 besluttede, at det for absolut sidste gang
er muligt at indsende en ændringsansøgning i forbindelse med indsendelsen af årsrapporten for
støtteåret 2021, dvs. med den dermed forbundne frist den 15.2.2022

6.6.2 Typiske ændringer i et budget
I det følgende er der opført typiske ændringer, som kan opstå i løbet af et projekt. (Listen er ikke udtømmende). For at gøre vurderingen nemmere, er de inddelt i de to overordnede kategorier 'kræver
godkendelse' (projekterne skal søge om ændringerne hos Interreg-administrationen, fordi der er tale
om moderate eller grundlæggende ændringer) og 'kræver ikke godkendelse' (projekterne kan foretage ændringerne som en ubetydelig ændring med efterfølgende oplysning herom i den næste rapport).

Version 1
113

Udelukket fra de 'kræver ikke godkendelse'-ændringer er eventuelle nødvendige udgiftsneutrale projektforlængelser ud over den i leadpartneraftalen fastsatte projektperiode, idet støtteperioden her
skal tilpasses i leadpartneraftalen (se pkt. 6.6.3.2).
Hvis projektet har indsendt en tillægsansøgning, er det vigtigt at være opmærksom på, at den egentlige ansøgning og tillægsansøgningen bedømmes individuelt og bevilges individuelt af Interreg-udvalget og således fra et støtteretsligt synspunkt ses som særskilte elementer i den samlede leadpartneraftale. Derfor er ændringer og forskydning af midler mellem den egentlige ansøgning og en tillægsansøgning udelukket. Undtaget herfra er udgifter til aktiviteter, der nødvendigvis må ligge omkring afslutningen af et projekt, fx udgifter til afslutningsarrangementet og den obligatoriske slutevaluering
(se kapitel 6.8 tillægsansøgninger).

6.6.2.1 Personaleomkostninger:
Kræver ikke
godkendelse:
BEMÆRK: gælder kun til og
med budgetåret
2019
Personale med varierende timetal
Forskydning af personaleomkostningerne til efterfølgende år pga. forsinkelser (medarbejdernes opgaver og personaleomkostningerne forbliver samlet set uændrede)
Nybesættelse af en stilling og anden fordeling af timerne internt i teamet (medarbejdernes opgaver og personaleomkostningerne forbliver
samlet set uændrede)
Overførsel af uændrede opgaver til eksisterende medarbejdere i projektet
Ændring af beregningsmetoden19
(varierende timeberegning ->fast procent eller fuldtids, de samlede
udgifter og medarbejdernes opgaver er uændrede)
Aktiviteterne ændrer sig og dermed medarbejdernes opgaver, som løses ved hjælp af eksisterende eller nyt personale
Betydende funktions-/opgaveskift for personalet, f.eks. ledelsesopgaver <-> administrative opgaver
Overførsel af personaleomkostninger pga. en forlængelse af projektløbetiden
Personale med en fast procentdel

kræver godkendelse

X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)
x
x
x

Det er ikke tanken, at procentdelen skal tilpasses løbende ved denne beregningsmetode. Eventuelle udsving skal udlignes over projektløbetiden

Ansættelse af yderligere personale med henblik på at indhente forsinkelser (opgaverne forbliver uændrede)
Nybesættelse af en stilling og anden fordeling af årsværkerne internt i
teamet (medarbejdernes opgaver og årsværkerne forbliver samlet set
uændrede. Der ændres kun på årsværkernes fordeling).
Ændring af beregningsmetoden 20

X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)

19

Bemærk: Det er ikke tanken, at beregningsmetoden skal ændres løbende. Det bør kun ske, hvis det er bydende nødvendigt (jf. håndbogens kapitel 4.5.2.2.1)
20
Se ovenfor
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(fast procentdel -> fuldtids eller varierende timeberegning, de samlede udgifter og medarbejdernes opgaver er uændrede)
Ændring af de fastlagte procentdele for personalet ved uændrede opgaver
Overførsel af personaleomkostninger pga. en forlængelse af projektløbetiden
Aktiviteterne ændrer sig og dermed medarbejdernes opgaver, som løses ved hjælp af eksisterende eller nyt personale
Betydende funktions-/opgaveskift for personalet, f.eks. ledelsesopgaver <-> administrative opgaver
Fuldtidspersonale21
Udvidelse af arbejdskontrakten med uændrede opgaver f.eks. med
henblik på at indhente forsinkelser, (personaleomkostningerne forbliver samlet set uændrede)
Nybesættelse af en stilling og anden fordeling af årsværkerne internt i
teamet (medarbejdernes opgaver og årsværkerne forbliver samlet set
uændrede. Der ændres kun på årsværkernes fordeling).
Ansættelse af yderligere personale med henblik på at indhente forsinkelser (opgaverne forbliver uændrede)
Ændring af beregningsmetoden 22
(Fuldtids -> fast procentdel eller varierende timetal)
Overførsel af personaleomkostninger pga. en forlængelse af projektløbetiden
Aktiviteterne ændrer sig og dermed medarbejdernes opgaver, som løses ved hjælp af eksisterende eller nyt personale
Betydende funktions-/opgaveskift for personalet, f.eks. ledelsesopgaver <-> administrative opgaver

x
x
x
x

x

X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)
x
x
x

6.6.2.2 Rejseudgifter:

Overførsel af udgifterne til godkendte aktiviteter til efterfølgende år
f.eks. som følge af forsinkelser eller ændring af den tidsmæssige rækkefølge for aktiviteten
Ændring af enhedsværdier og enhedsmængder for overførsel af udgifterne til efterfølgende år
Yderligere rejser til projektmøder eller planlagte workshops eller lign.
inden for programregionen, såfremt de samlede udgifter overholdes.
(I tilfælde af en ændret opstilling af rejseudgifterne er det vigtigt, at
den ikke bliver for detaljeret. Den skal dog som minimum være opdelt
i rejser til interne møder eller lign., til eksterne møder eller lign. og
rejser uden for programregionen.)
Gennemførelse af nye aktiviteter uden for programregionen

Kræver ikke
godkendelse:
BEMÆRK: gælder kun til og
med budgetåret
2019
X
(1:1-overførsel)

kræver godkendelse

X
(1:1-overførsel)
X
(1:1-overførsel)

X

21

Fuldtids betyder, at en medarbejder udelukkende arbejder for projektet og ikke har andre opgaver. En person kan således
godt udføre fuldtidsarbejde i projektet med mindre end en 100 %-stilling.
22 Bemærk: Det er ikke tanken, at beregningsmetoden skal ændres løbende. Det bør kun ske, hvis det er bydende nødvendigt (jf. håndbogens kapitel 4.5.2.2.1)
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6.6.2.3 Eksterne tjenesteydelser og ekstern ekspertbistand:

Overførsel af udgifterne til godkendte aktiviteter til efterfølgende år
f.eks. som følge af forsinkelser eller ændring af den tidsmæssige rækkefølge for aktiviteten
Ændring af enhedsværdier og enhedsmængder for overførsel af udgifterne til efterfølgende år
Gennemførelse af nye aktiviteter
Supplering og udvidelse af godkendte aktiviteter

Kræver ikke
godkendelse:
BEMÆRK: gælder kun til og
med budgetåret
2019
X
(1:1-overførsel)

kræver godkendelse

X
(1:1-overførsel)
x
x

6.6.2.4 Udstyr:

Overførsel af udgifterne til godkendte anskaffelser til efterfølgende år
f.eks. som følge af forsinkelser eller ændring af den tidsmæssige rækkefølge for aktiviteten
Ændring af enhedsværdier og enhedsmængder for overførsel af udgifterne til efterfølgende år
Foretagelse af nye anskaffelser
Supplering og udvidelse af godkendte anskaffelser

Kræver ikke
godkendelse:
BEMÆRK: gælder kun til og
med budgetåret
2019
X
(1:1-overførsel)

kræver godkendelse

X
(1:1-overførsel)
x
x

6.6.3 Ændringens art
For nogle ændringers vedkommende er der tale om mindre afvigelser, som vil påvirke projektforløbet i ubetydelig grad, mens andre kan påvirke projektresultaterne i moderat grad eller mere grundlæggende. I forbindelse med denne inddeling er det vigtigt, hvem der må træffe afgørelse om ændringer. Projektændringer skal også kun foretages, når de er virkelig nødvendige, idet proceduren
med ændringsansøgninger der vedrører moderate og grundlæggende ændringer altid medfører en
del administrative opgaver for projektet.

Som skitseret ovenfor, kan ændringerne sammenfattes i tre kategorier. Nedenstående tabel 1 giver
et overblik over ændringens art, beslutningstagere, dokumentationspligter og konsekvenser, som
forklares nærmere på næste side. De forskellige ændringer og konstellationer er beskrevet mere udførligt i tabel 2. Heraf fremgår det også, hvordan processen forløber, når der er ændringer, dvs. hvad
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projektet gør, og hvem der træffer beslutningen, samt henvisning til de dermed forbundne konsekvenser. Opregningen i tabel 2 er ikke endelig og skal blot belyse mulige ændringskonstellationer.
Spørg gerne jeres sagsbehandler i sekretariatet, hvis en særlig ændring ikke fremgår af tabellen.

Ændringens art

Beslutningstager

Dokumentationspligter

Konsekvenser

1) Ubetydelig

Leadpartner efter afstemning med projektpartnerne

Angivelse af ændringerne i
forbindelse med afrapportering

Ingen

2) Moderat

Interreg-administrationen, evt. også med beslutning truffet af den
økonomisk ansvarlige
programpartner

Skriftlig sagsfremstilling i
forbindelse med en ændringsansøgning

Evt. ændring / supplering
af leadpartneraftalen

3) Grundlæggende

Interreg-udvalget

Skriftlig sagsfremstilling fra
leadpartner samt Interregadministrationens vurdering

Beslutning træffes af Interreg-udvalget og ændring / supplering af leadpartneraftalen

Tabel 1: Oversigt over projektændringer

6.6.3.1 Ubetydelige ændringer - leadpartner træffer afgørelse efter afstemning med projektpartnerne
Herved forstås ændringer, som ikke har væsentlig indvirkning på projektets indholdsmæssige, økonomiske og tidsmæssige sigte, og som således ikke ændrer væsentligt ved grundlaget for leadpartneraftalen, eller forsinkelser, såfremt de dermed forbundne aktiviteter og udgifter samlet set forbliver
uændrede, såkaldte '1:1-overførsler' (jf. eksemplerne under pkt. 2) samt den såkaldte 10%-overførsel
(se tabel 2, pkt. 4.1). Leadpartner kan implementere disse ændringer direkte efter afstemning med
projektpartnerne og med efterfølgende underretning af administrationen. Ændringerne skal angives
eksplicit i afrapporteringen, dvs. i årsberetningen og/eller statusrapporten. Bemærk venligst at de
såkaldte 1:1-overførsler fra og med den 1.1.2020 ikke mere er mulige, og at det dermed kun som
godkendelsesfrie ændringer er de såkaldte 10%-overførsler, der herefter er mulige.
6.6.3.2 Moderate ændringer – Interreg-administrationen træffer afgørelse, evt. sammen med det
udvalgsmedlem, der repræsenterer den økonomisk ansvarlige programpartner
Moderate ændringer kan påvirke projektgennemførelsen og de forventede projektresultater og afviger således fra den bevilgede ansøgning som aftalegrundlag. Den slags ændringer kan kun foretages
på baggrund af en skriftlig begrundelse, som tilsendes sekretariatet, og som Interreg-administrationen træffer afgørelse om. Godkendelsen implementeres af forvaltningsmyndigheden, da ændringer
af denne art som regel fører til en supplering eller ændring af leadpartneraftalen. Ændringerne skal
angives eksplicit i afrapporteringen, dvs. i årsberetningen og/eller statusrapporten. Interreg-udvalget
bliver orienteret om godkendte moderate ændringer i projekter til dets næste møde. Medtag venligst også i jeres planlægning, at behandlingen i Interreg-administrationen af disse ændringer tager
en vis tid, og at der også kan opstå spørgsmål, der skal afklares.
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Til de moderate ændringer hører også projektforlængelser. I nogle projekter kan det fx på grund af
forsinkelser være nødvendigt at forlænge projektløbetiden udgiftsneutralt, for på trods af forsinkelsen alligevel at nå projektets mål og effekter. Sådan en forlængelse er en undtagelse og kræver en
logisk begrundelse.
Endvidere er det vigtigt, at det også kun handler om en forsinkelse, og ikke om at eventuelle ubrugte
midler skal anvendes til andre eller nye aktiviteter. En forlængelse er altså udgiftsneutral og skal ansøges tilsvarende. Det er vigtigt at bemærke, at ansøgningen om forlængelse skal indsendes i god tid
før projektafslutning blandt andet fordi det påvirker planlægningen af slutevalueringen. Man skal
derfor ansøge om en projektforlængelse mindst 6 måneder før projektafslutning, således at alle berørte har mulighed for en fornuftig planlægning og projektet kan afsluttes med succes.
Bemærk venligst at for alle ændringsansøgninger gælder: Den sidste frist i programmet for at indsende en ændringsansøgning er sammen med indsendelsen af årsrapporten for året 2021.
6.6.3.3 Grundlæggende ændringer – Interreg-udvalget træffer afgørelse
Interreg-udvalget skal træffe afgørelse om ændringer, som i væsentlig grad påvirker grundlaget for
projektbevillingen, og som også kun kan ske på baggrund af en skriftlig begrundelse, der tilsendes sekretariatet.

6.6.4 Sådan foretager du ændringer via ELMOS
Du foretager ændringer i en ansøgning ved at tilpasse den ansøgning, der er indsendt i ELMOS. I den
forbindelse sender leadpartner en meddelelse til Interreg-sekretariatet, som så frigiver en ny version
af ansøgningen. Denne ansøgning er en kopi af den tidligere version. Et projekt kan så udarbejde en
ny version af ansøgningen og foretage tilpasninger de relevante steder.
Den ændrede ansøgning indsendes analogt med proceduren for den 'normale' indsendelse, som den
er beskrevet i kapitel 4.2 i ELMOS-brugermanualen. Der er kun brug for et nyt underskriftsblad med
bekræftelse af medfinansieringen i det tilfælde hvor den nødvendige medfinansiering på grund af
ændringerne bliver højere end den oprindelige medfinansiering.
6.6.4.1 Ændringer, som kræver godkendelse
Ønsker du at foretage ændringer, som kræver godkendelse fra Interreg-administrationen?
Ansøger du om ændringen uafhængigt af en rapport, kan det gøres helt uformelt. Nedenstående
punkter a.-d. skal dog overholdes.
I forbindelse med rapportering skal der ansøges om ændringer via rapporten (pkt. 1.9 i ELMOS/rapport), hvor begrundelsen for ændringen også anføres. Den skal være plausibel og fuldstændig, dvs.,
du skal ikke indsende yderligere vidtgående begrundelser, medmindre det skyldes manglende plads,
eller at Interreg-administrationen har spørgsmål. Opdel de ændringer, der skal foretages, på en overskuelig og for udenforstående forståelig måde. Oplys følgende for hver ændring:

a. Aktivitetens betegnelse
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b. De oprindeligt planlagte udgifter ifølge budgettet
c. De nye udgifter
d. Begrundelse for ændringen
For at sikre, at de samlede udgifter i ansøgningens budgetdel stemmer overens med de allerede reviderede udgifter for foregående gennemførelsesår, skal de samlede udgifter pr. udgiftskategori tilpasses iht. de reviderede udgifter. Det gør du som følger:
1. Sæt alle udgifter i det foregående gennemførelsesår til 'nul' i budgettet.
2. Indsæt en ny linje efter hver udgiftskategori.
3. Indtast her de reviderede samlede udgifter under enhedsomkostningerne og sæt enheden til
'en'. Så vises de reviderede samlede udgifter for den foregående beretning automatisk.

Foretag så ændringerne som beskrevet oven for direkte i ansøgningens budgetdel. Det er vigtigt, at
de foretagne ændringer i budgetdelen stemmer overens med begrundelserne.

6.6.4.2 Ændringer, som ikke kræver godkendelse
Hvis du vil foretage ændringer, som ikke kræver godkendelse, skal du tage højde for følgende punkter:
a. Informer om ændringerne i forbindelse med rapporteringen.
b. I forbindelse med den næste ændring i jeres projekt, som kræver godkendelse, foretager du
ændringerne uden godkendelse direkte i ansøgningens budgetdel. Det er vigtigt, at de foretagne ændringer i budgetdelen stemmer overens med oplysningerne i rapporten (evt. fra en
tidligere rapport). Derved undgås supplerende spørgsmål.
c. Opdater så også budgettet de steder, hvor du ønsker at foretage ændringer, som kræver
godkendelse (pkt. 4.1).
For yderligere oplysninger henvises til ELMOS-brugermanualen på hjemmesiden under ELMOS –
Interreg DE.
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Tabel 2: Ændringstyper og den tilhørende proces
Ændringens art

Ændring

Hvad skal der gøres?

ubety-

mode-

grund-

delig

rat

læg-

Proces

gende
1.
1.1

1.2

1.3

Data generelt
Ændringer af kontaktdata og adresser på
leadpartner og de øvrige partnere eller
centrale projektmedarbejdere og ændring
af bankoplysninger og oplysninger om
momsregistrering
Ændring af projekttitel

X

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere
 Underretning af sekretariatet/forvaltningsmyndigheden

 Skal fremgå af næste afrapportering

X

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere
 Underretning af sekretariatet/forvaltningsmyndigheden

 Skal fremgå af næste afrapportering
og især ændres i kommunikationsarbejdet
 Evt. ændring af leadpartneraftalen

X

Forlængelse/forkortelse af projektperioden
Betingelse: Ændringerne begrundes plausibelt, det samlede bevilgede budget
overskrides ikke, og projektmålene forventes nået. En forlængelse kan ikke erstatte en tillægsansøgning!

2.
2.1

 Leadpartner indsender efter forudgå Interreg-administrationen foretager
ende aftale med de øvrige partnere en
undersøgelse og godkendelse.
skriftlig ansøgning til sekretariatet.
 Evt. supplering af leadpartneraftalen
 Der skal evt. indsendes et revideret bud-  Skal fremgå af næste afrapportering
get.
 (Eksempel: En ændring af projektperioden har indvirkning på udgifternes fordeling på gennemførelsesårene og dermed på budgettet)
Arbejds- eller tidsplan

Ændringer af tidsplanen for arbejdspakkerne og for at opnå projektets egne outputindikatorer og programmets egne outputindikatorer

X

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere
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 Skal fremgå af næste afrapportering

2.2

Betingelse:
Ændringen har ingen indholdsmæssige
konsekvenser, og den overordnede tidsplan inkl. projektets samlede løbetid bliver
ikke overskredet.
Ubetydelige ændringer af metoderne i eller implementeringen af projektet (f.eks.
afholdelse af et seminar i stedet for en
workshop osv.).

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere

X

3.

Indikatorer

3.1

Ændringer af projektets egne outputindikatorer

X

3.2

Ændringer af programmets egne outputindikatorer i projektet

X

4.
4.1

4.2

 Skal fremgå af næste afrapportering

Afvigelser på det samlede bevilgede budget, som ligger inden for + / - 10 % af det
samlede beløb p.a., relateret til de fem
udgiftskategorier (Personaleudgifter, Kontor- og administrationsudgifter, Rejseudgifter, Udgifter til eksterne tjenesteydelser
og Udgifter til udstyr)
Afvigelser på det samlede bevilgede budget, som ligger over + / - 10 % af det samlede beløb p.a., relateret til de fem udgiftskategorier (Personaleudgifter, Kontorog administrationsudgifter, Rejseudgifter,

X

X

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere
 Underretning af sekretariatet/ forvaltningsmyndigheden
 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere
 Underretning af sekretariatet/forvaltningsmyndigheden
Budget

 Godkendes af Interreg-administrationen
 Skal fremgå af næste afrapportering

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere

 Skal fremgå af næste afrapportering

 Leadpartner indsender efter forudgående aftale med de øvrige partnere en
skriftlig ansøgning til sekretariatet eller
udfylder det pågældende felt på afrapporteringsskemaet.

 Godkendes af Interreg-administrationen
 Evt. supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering
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 Godkendes af Interreg-administrationen
 Skal fremgå af næste afrapportering

4.3

4.4

Udgifter til eksterne tjenesteydelser og
Udgifter til udstyr)
'1:1-overførsler', hvor aktiviteter og dermed forbundne udgifter kan forskydes fra
et år til et andet eller andre kalenderår,
hvis budgettet grundlæggende overholdes. Dette gælder, såfremt aktiviteternes
indhold og udgifter samlet set forbliver
uændrede. (For forklaring henvises til pkt.
3, øverst side 3, for eksempel se nedenfor)
Overførsler af ikke anvendte budgetmidler
p.a. på det godkendte samlede budget,
(som ikke vedrører pkt. 4.3).

 Der skal indsendes et revideret budget.

X

X

4.5

Overførsler fra efterfølgende år som følge
af overskridelse af budgetmidlerne

X

4.6

Overførsler af budgetmidler mellem de
enkelte partnerbudgetter, som udgør mindre end 10 % af den respektive projektpartners samlede udgifter.

X

4.7

Overførsler af budgetmidler mellem de
enkelte partnerbudgetter, som udgør

X

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere

 Skal fremgå af næste afrapportering

 Leadpartner indsender efter forudgående aftale med de øvrige partnere en
skriftlig ansøgning til sekretariatet eller
udfylder det pågældende felt på afrapporteringsskemaet.
 Der skal indsendes et revideret budget.
(For forklaring henvises til pkt. 3, øverst
side 3)
 Leadpartner indsender efter forudgående aftale med de øvrige partnere en
skriftlig ansøgning til sekretariatet eller
udfylder det pågældende felt på afrapporteringsskemaet.
 Der skal indsendes et revideret budget.
 Leadpartner indsender efter forudgående aftale med de øvrige partnere en
skriftlig ansøgning til sekretariatet eller
udfylder det pågældende felt på afrapporteringsskemaet.
 Der skal indsendes et revideret budget.
 Leadpartner indsender efter forudgående aftale med de øvrige partnere en
skriftlig ansøgning til sekretariatet eller

 Godkendes af Interreg-administrationen
 Evt. supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering
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 Godkendes af Interreg-administrationen
 Evt. supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering

 Godkendes af Interreg-administrationen
 Evt. supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering

 Godkendes af Interreg-administrationen, idet den økonomisk ansvarlige

mere end 10 % af den respektive projektpartners samlede udgifter.

4.8

4.9

X

Ændring af beregningsmetoder for personaleomkostninger.
Såfremt personaleomkostningerne samlet
set og medarbejdernes opgaver ændrer
sig.
Ændring af aktiviteterne

X

5.
5.1

programpartners samtykke forudsættes
 Evt. supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering

 Leadpartner indsender en ændringsansøgning til Interreg-administrationen.
 Der skal indsendes et revideret budget.

 Godkendes af Interreg-administrationen
 Supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering

 Leadpartner indsender en ændringsansøgning til Interreg-administrationen.
 Der skal indsendes et revideret budget.

 Godkendes af Interreg-administrationen
 Supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering

Partnerskab
Ændring af netværkspartnerskabet

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere
 Underretning af sekretariatet/forvaltningsmyndigheden

X

Betingelse:
Ændringen har ingen indholdsmæssige
konsekvenser.
5.2

udfylder det pågældende felt på afrapporteringsskemaet.
 Der skal indsendes et revideret budget.

Ændringer af partnerskabet mellem aktørerne med økonomisk ansvar
Betingelse:
Grundlaget for bevillingen ændres ikke
væsentligt. Det betyder, at projektets indhold og de planlagte aktiviteter ikke ændres grundlæggende. Ændringen har ingen
indvirkning på opnåelsen af projektmålene. Det samlede bevilgede budget bliver
ikke overskredet. Hertil hører udskiftning

X



Skal fremgå af næste afrapportering

 Leadpartner indsender efter forudgå Afgørelsen træffes som hovedregel
ende aftale med de øvrige partnere en
af Interreg-administrationen, det afskriftlig ansøgning til sekretariatet.
gøres i det enkelte tilfælde, om det
 Der skal indsendes en revideret ansøgudvalgsmedlem, der repræsenterer
ning og et revideret budget.
den økonomisk ansvarlige program Ændringen er tidligst støtteberettiget på
partner, skal indgå i beslutningstagegen risiko, når ansøgningen er indningen
sendt, og indtil den er godkendt.
 Evt. supplering af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering
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og bortfald af en eller flere projektpartnere.
5.3

Ændringer af partnerorganisationernes
retlige status

 Leadpartner efter forudgående aftale
med de øvrige partnere
 Underretning af sekretariatet/forvaltningsmyndigheden

X

 Administrationen undersøger, hvorvidt ændringen har indvirkning på
bevillingen.
 Evt. indsendelse af et revideret budget og fastsættelse af bevillingen og
støttesatsen på ny
 Evt. indsendelse af en revideret ansøgning
 Evt. godkendelse fra det udvalgsmedlem, der repræsenterer den
økonomisk ansvarlige programpartner
(Eksempel: En ændring af den retlige
status medfører, at en partner går fra
at være klassificeret som "offentlig" til
at være "privat", eller ændringen betyder, at partneren ikke længere er støtteberettiget).

5.4

Ændringer af partnerskabet mellem aktørerne med økonomisk ansvar
Betingelse:
Grundlaget for bevillingen ændres væsentligt. Det betyder, at projektets indhold
og de planlagte aktiviteter ændres grundlæggende. Ændringen har også indvirkning
på opnåelsen af projektmålene. Det samlede bevilgede budget forhøjes. Årsagen
kan være udskiftning eller bortfald af en

X

 Leadpartner indsender efter forudgående aftale med de øvrige partnere en
skriftlig ansøgning til sekretariatet.
 Der skal indsendes en revideret ansøgning og et revideret budget.
 Ændringen er tidligst støtteberettiget på
egen risiko, når ansøgningen er indsendt, og indtil den er godkendt.
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 Interreg-udvalget træffer afgørelse.
 Ny leadpartneraftale eller supplering
af leadpartneraftalen
 Skal fremgå af næste afrapportering
 Tillægsaftale til partnerskabsaftalen
formuleres og tilsendes forvaltningsmyndigheden.

eller flere projektpartnere, eller at der indgår en ny partner.
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6.7 Databeskyttelse i Interreg Deutschland-Danmark
Både personoplysninger og forretningshemmeligheder og -interesser er følsomme oplysninger, som
skal beskyttes.
Der gælder følgende for alle oplysninger og data:


I forbindelse med håndtering og behandling overholder vi som minimum de gældende standarder inden for offentlig forvaltning, da Interreg-sekretariatet er placeret hos Region Syddanmark, og Interreg-forvaltningsmyndigheden er placeret hos Investitionsbank Schleswig-Holstein.



Oplysninger og data benyttes udelukkende i en umiddelbar projekt- og programsammenhæng.



Når opbevaringsperioderne er udløbet, slettes oplysningerne og dataene automatisk.



I forbindelse med projektadministration og kommunikation vil der i fremtiden blive benyttet
et elektronisk system (ELMOS). Det er kun autoriserede personkredse, som i forskelligt omfang
vil have adgang til systemet, f.eks. medlemmer af Interreg-udvalget, administrationsmedarbejdere, sagkyndige, leadpartner, projektpartnere, revisorer. Omfanget af deres adgang afhænger af behovet for at varetage opgaverne i projekt- og programsammenhæng. Således kan
medlemmer af bevillingsorganet, dvs. Interreg-udvalget, læse alle ansøgninger, der er fremlagt
til afgørelse, men ikke øvrigt indsendt ekstramateriale. Leadpartner for et projekt kan bearbejde sit eget projekt, men har ikke adgang til andre projekter. Der finder ikke nogen generel
offentliggørelse sted. Medlemmerne af Interreg-udvalget er ligesom eksterne sagkyndige og
administrationsmedarbejdere underlagt tavshedspligt. Projektpartnerne kan på dette område
definere deres indbyrdes forhold i partnerskabsaftalen (§ 15 i ”Skabelon partnerskabsaftale”).

Personoplysninger
Med henblik på vurdering af en projektansøgning og et projekts gennemførelse fremsender projektpartnerne i et vist omfang personoplysninger om deres medarbejdere til Interreg-administrationen
eller til revisorerne. Det påhviler jer som arbejdsgiverne at indhente tilladelse fra jeres medarbejdere,
såfremt I måtte anse det for nødvendigt.23
Som nævnt ovenfor behandler vi med hensyn til IT-sikkerhed alle data forsvarligt og overholder i særdeleshed kravene ifølge reglerne om databeskyttelse.
Vi forbeholder os retten til at gøre brug af generelle (erhvervsmæssige, ikke personlige) kontaktdata
som f.eks. projektpartneres eller deres medarbejderes e-mailadresser til programformål og til at videregive disse.
I den nærmeste fremtid stiller vi yderligere oplysninger til rådighed på vores hjemmeside, og opfordrer
jer til at sætte jer grundigt ind i emnet.
Forretningshemmeligheder, forretningsinteresser

23

Danske projektholdere: I kan finde et eksempel på en samtykkeerklæring til behandling af personoplysninger
på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk/blanketter.
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Virksomheder kan også være projektpartnere i Interreg Deutschland-Danmark. Vi vil gerne og skal dog
sikre os, at virksomhederne rent økonomisk er i stand til at indgå som en aktiv og ansvarlig partner i et
flerårigt projekt med pligt til forudfinansiering. Til det formål kræver vi blandt andet, at virksomhederne indsender årsregnskaber. På det grundlag kan vi ud fra almindelige bankpræmisser i Investitionsbank Schleswig-Holstein vurdere den økonomiske kapacitet. Denne procedure gennemføres uden
for det elektroniske system.
Private partneres eventuelle betænkeligheder i forhold til forretningshemmeligheder og -interesser er
dog ubegrundede. Dokumenterne bliver ikke offentliggjort eller videregivet til tredjemand, men indgår
alene i administrationens vurdering af, om en virksomhed er egnet som projektpartner.
Teknisk baggrund og IT-sikkerhed
EU-Kommissionen har forpligtet os som programadministration til at indføre et elektronisk monitoringsystem, som skal gøre kommunikationen mellem tilskudsmodtagere og administrationen lettere.
Vores elektroniske monitoringsystem ELMOS vil gemme de indlæste projektdata og viderebehandle
dem og således afspejle hele projektforløbet. Der vil være adgang til ELMOS via en webapplikation.
ELMOS er ikke et åbent, men et lukket system med begrænset adgang for de involverede projektaktører og programadministrationen i bredere forstand. Mulighederne for at få adgang til systemet er som
beskrevet oven for forskellig alt afhængig af brugerens rolle. Man kan logge sig på systemet efter verificering.
Der anvendes høje sikkerhedsstandarder og –retningslinjer svarende til bankstandarder for hele ITinfrastrukturen og i henhold til databeskyttelsesreglerne med henblik på at beskytte de data, der er
gemt i systemet og som skal behandles. Dette indebærer også automatisk sletning, når opbevaringsperioderne er udløbet.

6.8 Tillægsansøgninger
6.8.1 Baggrund
Projekter har også altid dynamiske processer og er desuden afhængige af rammebetingelser, som
ikke altid kan planlægges på forhånd. I projektforløbet kan der således ske nye ting og opstå nye muligheder, som ikke var til at forudse, da projektansøgningen blev indsendt, men som udgør et hensigtsmæssigt supplement til og videreudvikling af de allerede planlagte projektaktiviteter. Derved kan
supplerende aktiviteter bidrage til, at projektets resultater og mål bliver bedre opfyldt og forankret.
Til sådanne supplerende aktiviteter kan projekter eventuelt have behov for yderligere tilskudsmidler,
hvis omkostningerne ikke kan dækkes af det gældende budget. Interreg-administrationen har derfor
udarbejdet den i denne kapitel beskrevne procedure for tillægsansøgninger.
Tillægsansøgninger er et nyt instrument i programmet, hvor der inden for begrænsede tidsmæssige
og indholdsmæssige rammer kan suppleres med aktiviteter til et allerede bevilget projekt.
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Da der – til forskel fra f.eks. udgiftsneutrale forlængelser som led i en ændringsansøgning – i disse
tilfælde skal bevilges støttemidler, træffer Interreg-udvalget afgørelse om, hvorvidt tillægsansøgningen skal godkendes eller afvises. Det er kun i forbindelse med ubetydelige supplerende aktiviteter,
hvor tilskudsbeløbet ligger under 10.000 euro, at afgørelsen træffes af Interreg-administrationen.
En tillægsansøgning kan kun blive bevilget, hvis forskellige kriterier er opfyldt. Bemærk, at Interregudvalget også her kan træffe sine afgørelser helt frit, og at det ikke nødvendigvis medfører godkendelse, at alle kriterier måtte være opfyldt. Tillægsansøgninger konkurrerer i princippet med nye projektansøgninger om støttemidlerne, så bevillingen afhænger foruden flere øvrige faktorer således
også af de til rådighed stående støttemidler i programmet på det pågældende tidspunkt. Endvidere
gælder der særligere regler (se nedenfor) for projekter, hvor statsstøtte kan være relevant.
Den egentlige ansøgning og tillægsansøgningen bedømmes individuelt og bevilges individuelt af Interreg-udvalget og ses således fra et støtteretsligt synspunkt som særskilte elementer i den samlede
leadpartneraftale. Derfor er ændringer og forskydning af midler mellem den egentlige ansøgning og
en tillægsansøgning udelukket. Undtaget herfra er udgifter til aktiviteter, der nødvendigvis må ligge
omkring afslutningen af et projekt, fx udgifter til afslutningsarrangementet og den obligatoriske slutevaluering.
Hvis der er brug for en ændring eller en forlængelse af den egentlige ansøgning - se kapitel 6.6 om
ændringer i projekter og ændringsansøgninger.

6.8.2 Betingelser og muligheder
Hvem kan indsende en tillægsansøgning?
Et godkendt projekt, kan indsende en tillægsansøgning inden for bevillingsperioden. Tillægsansøgningen vil indgå som en del af det hidtidige projekt og indsendes af leadpartner efter aftale med de øvrige projektpartnere. I reglen deltager alle partnere i den/(de) supplerende aktivitet(er), men hvis enkelte partnere ikke deltager, indgår alle partnere (evt. uden tillægsbudget) alligevel i projektet frem
til dets afslutning, så de bl.a. også kan yde deres bidrag til slutrapporten. Partnerstrukturen i tillægsansøgningen bør dog have en logisk sammensætning og inddrage alle relevante partnere. Der kan
også tilføjes nye partnere (og netværkspartnere), såfremt det er plausibelt for gennemførelsen af de
supplerende aktiviteter (hvis f.eks. en ny partner forbedrer projektets resultater med sit bidrag eller
yder et ekstra bidrag til forankringen af projektresultaterne). Bevillingen baserer på den leadpartneraftale, der har været gældende indtil da.
Leadpartner og yderligere mindst en partner fra den anden side af grænsen skal indgå som overordnet projektansvarlig for at sikre den grænseoverskridende merværdi.
På hvilke betingelser kan der indsendes tillægsansøgning?
Der kan indsendes tillægsansøgning på følgende betingelser:
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1. Der gennemføres nye, supplerende aktiviteter og inddrages eventuelt yderligere aktører, der tilfører projektet nye aktiviteter. Behovet for de nye aktiviteter er begrundet plausibelt og kan udledes af de hidtidige projektresultater. De har en klar grænseoverskridende merværdi og bidrager så vidt muligt til en bedre forankring, f.eks. i form af videreudvikling af et produkt.
2. Tillægsansøgningen kan maksimalt have en løbetid på 18 måneder.
3. Der er hidtil ikke bevilget tillægsansøgninger for samme projekt.

6.8.3 Ansøgningsproces: Fra indsendelse til bevilling
Tillægsansøgningen indsendes via ELMOS (jf. vejledningen i kapitel 6.8.5.)
Der gælder frister for indsendelse af tillægsansøgninger, som fastsættes af Interreg-administration
om foråret og om efteråret og bliver annonceret på hjemmesiden og i nyhedsbrevet.
Når tillægsansøgningen er indsendt inden for fristen, vurderer Interreg-administrationen den på baggrund af vurderingsskemaet for tillægsansøgninger (for vurderingskriterier henvises til kapitel 6.8.4).
Interreg-udvalget træffer i reglen afgørelse om en tillægsansøgning på det førstkommende møde efter en ansøgningsfrist for tillægsansøgninger. Tillægsansøgninger vedrørende støttebeløb under
10.000 € kan til enhver tid indsendes til Interreg-administrationen uden frist. Den træffer afgørelse
om sådanne tillægsansøgninger på baggrund af vurderingsskemaet for tillægsansøgninger og i reglen
uden Interreg-udvalgets involvering.
Der fastsættes en senere ansøgningsfrist og en kortere behandlingstid for tillægsansøgninger end for
nye ansøgninger, så aktørerne får større tidsmæssig fleksibilitet til at forberede deres ansøgning.
Leadpartneraftalen suppleres tilsvarende, når ansøgningen er bevilget.

6.8.4 Vurderingskriterier
Alle tillægsansøgninger vurderes på baggrund af samme vurderingsskema. Nedenstående tabel viser
de enkelte vurderingskriterier og de dertilhørende overordnede spørgsmål, som der skal tages stilling
til i forbindelse med udarbejdelsen af tillægsansøgningen. Hvert kriterium bliver vurderet med point
fra 0 til 4:
Trifft voll zu | Fuldt ud opfyldt

4

Trifft überwiegend zu | Overvejende opfyldt
Trifft teilweise zu | Delvis opfyldt

3
2

Trifft überwiegend nicht zu | Overvejende ikke opfyldt

1

Trifft gar nicht zu | Ikke opfyldt

0

For at kunne opnå bevilling, skal tillægsansøgninger opnå et gennemsnitligt antal point på mindst 3,0
og opnå mindst 3 point for hvert af de udelukkelseskriterier, der er markeret i nedenstående tabel.
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Derudover kontrolleres tillægsansøgningen i forhold til formaliteter og budget med fokus på grundlæggende spørgsmål, som f.eks. de nye aktiviteters additionalitet og overensstemmelse med de generelle programregler. Vurderingsskemaet kan downloades på www.interreg5a.eu/dk.
Vurderingskriterium

1. Projektets status
a) Projektets fremdrift vurderes af Interreg-administrationen samlet set at være
tilfredsstillende, særligt mht. "hidtidig
målopfyldelse", "grænseoverskridende
merværdi" og "forankring". (Kilder: F.eks.
afrapportering, ekstern midtvejsevaluering).
b) Administrationen er ikke bekendt med
problemer i projektet, som taler imod en
tillægsbevilling. På baggrund af projektets
middelforbrug, er der ganske rigtigt behov for yderligere midler.
2. Behovet for den/(de) supplerende aktivitet(er) og den innovative karakter
a) Behovet for supplerende aktiviteter er
plausibelt begrundet og kan på plausibel
vis afledes af hovedansøgningen.

Udelukkelseskriterium

Overordnede spørgsmål

Beskrivelse i
ELMOS under
(jf. vejledningen i kapitel 5.2)

-

-

X

-

-

X

Beskriv og begrund det grænseoverskridende behov for gennemførelsen
af de nye, supplerende aktiviteter og
det dermed forbundne behov for en
tillægsansøgning. Beskriv også, hvordan behovet for disse supplerende aktiviteter kan udledes af de hidtil gennemførte aktiviteter på en plausibel
måde.
Hvad er den innovative karakter i tilgangen eller fremgangsmåden for de
supplerende aktiviteter?

AP under b)

Beskriv, hvordan de supplerende aktiviteter bidrager til projektmålene og
forbedrer projektets resultater.
De vigtigste projektresultater skal
kunne måles på en outputindikator.
Beskriv, hvordan projektresultaterne
yder et bidrag til programspecifikke
og/eller projektspecifikke outputindikatorer.

AP under b) og
Outputindikatorer
Aktiviteter, her
angivelse af
outputindikatorer

Beskriv partnernes rolle for tillægsansøgningen, og hvem der udfører hvilke
konkrete aktiviteter.

AP under b),
evt. nyoprettede partnere

b) De supplerende aktiviteter vurderes at
have en innovativ karakter, idet der udvikles nye ideer, nye fremgangsmåder,
nye samarbejder til programregionen.
3. Bidrag til projektmålene og outputindikatorerne
a) De supplerende aktiviteter bidrager til
projektmålene og forbedrer projektets resultater.
b)
De supplerende aktiviteter og forventede
resultater er målbare og bidrager på plausibel vis til programspecifikke og/eller
projektspecifikke outputindikatorer.
4. Ressource – og administrationsstrukturer
a) Partnerskabets sammensætning er
plausibel ifht. at kunne gennemføre de
supplerende aktiviteter (f.eks. tydelig opgavefordeling, komplementær viden og
erfaring)
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AP under b) og
Aktiviteter

b) De for tillægsansøgningen planlagte ledelsesstrukturer (AP 1) og offentlighedsarbejdet (AP 2) står i et rimeligt forhold til
omfanget af de supplerende aktiviteter
(f.eks. tidsplan, de resultater, der skal leveres).
c)
De anslåede omkostninger for de supplerende aktiviteter er plausible. De vurderes
at være omkostningseffektive og endvidere i overensstemmelse med principperne for forsvarlig økonomisk styring,
produktivitet og effektivitet.
5. Bæredygtighed og forankring
De supplerende aktiviteter gavner også
på længere sigt målgruppen. Projektpartnerne og/eller netværkspartnerne bidrager til forankring af projektresultaterne.
Det er realistisk at resultaterne fra de
supplerende aktiviteter efter udløb af
projektløbetiden fortsat anvendes på passende måde, herunder at de kan overføres til lignende enheder.
6. Grænseoverskridende merværdi
Tillægsansøgningen vurderes samlet at bidrage til en tydelig grænseoverskridende
merværdi (f.eks. mht. supplerende aktiviteter, partnerskab, forankring osv.)

X

X

Beskriv de supplerede ledelsesstrukturer og bidraget til kommunikationsarbejdet i forbindelse med de supplerende aktiviteter.

Aktivitet Løbenr. A X 1 og A
X2

-

Budget

Hvordan vil projektet sikre, at projektresultaterne har en vedvarende effekt
for målgruppen efter projektløbetiden
og kan anvendes af og være reproducerbare for andre organisationer/regioner/lande uden for det nuværende
partnerskab?

AP under c)

-

-

6.8.5 Ansøgning
Tillægsansøgningen tilføjes den eksisterende ansøgning i ELMOS i form af en ekstra arbejdspakke.
Denne nye arbejdspakke (= tillægsansøgning) indeholder bl.a. begrundelsen for tillægsansøgningen
og beskrivelsen af de nye aktiviteter. Her indtastes desuden oplysninger om supplerende aktiviteter
omkring projektledelse (egentlig AP 1) og kommunikationsarbejde (egentlig AP 2). Ved tilføjelse af en
ny partner skal der foruden partnerprofilen også oprettes en ekstra arbejdspakke i ELMOS, så begrundelsen for den/(de) supplerende aktivitet(er) og beskrivelsen af den nye partners aktiviteter bliver vist. (Der kan maksimalt tilføjes en arbejdspakke.)
For i det hele taget at kunne indsende en tillægsansøgning, skal Interreg-administrationen åbne en
ny ansøgningsversion i ELMOS. Det er også derfor vigtigt at kontakte Interreg-sekretariatet, hvis I ønsker at indsende en tillægsansøgning.
I Fact Sheet „Tillægsansøgningen“ findes flere informationer og vejledningen.
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7. Projektafslutning
Ved projektafslutning skal alle projekter skrive en slutrapport og færdiggøre et slutregnskab.
Dette sker i de sidste projektmåneder, og med hensyn til projektregnskabet umiddelbart efter den i
leadpartneraftalen fastsatte slutdato for projektet. Både færdiggørelsen af slutrapporten og det afsluttende regnskab foregår via ELMOS (se kap. 6.1.4).
Ved slutrapporten drejer det sig om en udvidet rapporteringsformular, som minder om projektårsrapporten, og i hvilken der besvares yderligere spørgsmål med hensyn til resultater, horisontale mål og
lignende skal.
Slutregnskabet foretages som også de tidligere regnskaber via ELMOS, men drejer sig om den sidste
endnu åbne afregningsperiode.
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Afdeling C. Bilag

Kildefortegnelse
Programgrundlag:
SP

Samarbejdsprogram under målet „Europæisk territorialt samarbejde“
Interreg Deutschland-Danmark

Ex-ante-rapport

Ex-ante-rapport for det dansk-tyske samarbejdsprogram 2014-2020
(COWI/DSN 2014)

SWOT-Analyse

SWOT-Analyse på basis af strategiske dokumenter – et bidrag til det
operationelle program. Rapport med henblik på udvikling af det operationelle program for det dansk-tyske samarbejde under målet ”Europæisk territorialt samarbejde” i støtteperioden 2014-2020 (COWI/DSN
2013)

SEA

Miljørapport ved miljøvurdering af programmet Interreg DeutschlandDanmark (2014)

Rambøll 2012

Konsulentrapport dansk-tysk INTERREG VA-program 2014-2020 (Rambøll 2012)

Relevante forordninger EU:
GeneralFO

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1303/2013
af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for Den Europæiske
Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske
Socialfond, Samhørighedsfonden og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 1083/2006

ETS-FO

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1299/2013
af 17. december 2013 om særlige bestemmelser for støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt
samarbejde
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EFRU-FO

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1301/2013
af 17. december 2013 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling
og om særlige bestemmelser vedrørende målet om investeringer i vækst
og beskæftigelse og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1080/2006

DFO Nr. 481/2014

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. 481/2014 af 4.
marts 2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EU) nr. 1299/2013 for så vidt angår specifikke bestemmelser
vedrørende udgifters støtteberettigelse i forbindelse med samarbejdsprogrammer

GBER

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 651/2014 af 17. juni 2014 om visse
kategorier af støttes forenelighed med det indre marked i henhold til
traktatens artikel 107 og 108

De Minimis FO

Kommissionens Forordning (EU) Nr. 1407/2013 af 18. december 2013
om anvendelse af artikel 107 og 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde på de minimis-støtte

Relevante nationale bekendtgørelser DK:
BEK Nr. 586

Bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og
kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den
Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Nr. 586 af 3. juni 2014

BEK Nr. 532

Bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse
med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den
Europæiske Socialfond

BEK Nr. 144

Bekendtgørelse om henlæggelse af visse beføjelser til Erhvervsstyrelsen
efter lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond
og Den Europæiske Socialfond Nr. 144 af 18.februar 2014

Forkortelser
AP

Arbejdspakke
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BEK

Bekendtgørelse

DE

Tyskland

DFO

Delegerede forordning

DK

Danmark

DKK

Danske Kroner

EFRU

Europæisk Fond for regionalt udvikling

ELMOS

Elektronisk monitoringsystem

ETS

Europæisk territorialt samarbejde

EU

Europæiske Union

EUSBSR

European Union Strategy for the Baltic Sea Region (Østersø strategi)

FO

Forordning

GBER

Gruppefritagelsesforordning

GeneralFO Generalforordning
KÅ

Kalenderår

LP

Leadpartner

MJKE

Ministerium für Justiz, Kultur und Europa des Landes Schleswig-Holstein

SMV

Små og mellemstore virksomheder

SP

Samarbejdsprogram

SWOT

Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats
(Styrker – Svagheder – Muligheder – Risici)

TB

Teknisk bistand
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Oversigt outputindikatorer
Baggrund
Nærværende kapitel er tænkt som en hjælp til at få en mere præcis forståelse af outputindikatorerne
for et projekt. I tabellen er der præcise informationer om, hvad der forstås ved de enkelte outputindikatorer.
Outputindikatorerne vedrører de enkelte projekter inden for programmet. De registrerer de direkte
resultater (outputs) i et projekt. De anvendes ved rapporteringen både med hensyn til projektets og
programmets resultater og den europæiske strukturpolitik i sin helhed. Der er fastlagt målværdier for
outputindikatorerne, som gælder for hele programmet. Projekterne skal fra en liste vælge de outputindikatorer, der er relevante for deres projekt (se her også fact sheet indikatorer), sætte dem i relation
til projektmålene og forsyne dem med målværdier. Derudover er det muligt at formulere projektspecifikke outputindikatorer, som ligeledes skal sættes i relation til projektets mål og resultater. Interregsekretariatet står gerne til rådighed i tilfælde af spørgsmål.

Definitioner af væsentlige begreber
C = Common Indicator
På støtteprogram-niveau er det nødvendigt at udvælge indikatorer, som er fastlagt af EU. Disse er
gengivet ordret og er valgt ud fra et sæt af indikatorer.

PEI= Programspecifik indikator
Ud over Common Indicators har ethvert støtteprogram desuden mulighed for at tilføje indikatorer, der
er specielt udviklet til programmet. Disse programspecifikke indikatorer formuleres af programmet
selv.

Virksomheder
Virksomheder opfattes i konkurrenceretlig forstand og inden for rammerne af statsstøtten, dog med
den undtagelse, at alene private virksomheder kan medregnes som virksomheder under outputindikatorerne (se fact sheet ”støttelovgivning og støtteinstrument”).

Organisation / institution / indretning
Organisationer er offentlige, halvoffentlige eller private institutioner af enhver art, som besidder et
minimum af institutionel organisation og ikke arbejder erhvervsmæssigt. Begrebet anvendes her til
afgrænsning fra virksomheder (altså organisationer, der arbejder erhvervsmæssigt), synonymt kan der
også anvendes ”indretning” eller ”institution”, for eksempel stiftelser, klynger, virksomhedsforeninger
eller gGmbHs (almennyttige anpartsselskaber).

Dokumentation for outputindikatorerne
Oplysninger om outputindikatorerne gives som led i års- og statusrapporter samt i afslutningsrapporten. I rapporterne spørges der om, i hvilket omfang de tal, der blev oplyst ved ansøgningen, er opnået.
Tallene skal dokumenteres på passende måde, fx ved hjælp af samarbejdsaftaler, deltagerlister, produkter, publikationer, rundspørger, arrangementer osv.

136

Verificering af outputindikatorerne
Fra 2019 er Interreg-administrationen forpligtet til at få verificeret de af projekterne leverede bidrag
til projekternes outputindikatorer. Derfor skal alle projekter, mindst en gang i løbet af projektets løbetid, verificere de opnåede indikatorer fra en konkret afrapporteringsperiode. Projektet skal her
fremlægge dokumentation for indholdet af de konkrete angivne indikatorværdier. Kontrollen omhandler kun programoutputindikatorer. De projektspecifikke outputindikatorer behøver ikke at verificeres.
Interreg-administrationen tager på et tidspunkt direkte kontakt med de pågældende projekter for at
få foretaget verificeringen indenfor en afrapporteringsperiode. Vi henviser til, at projektpartnerne
ifølge Håndbogen løbende skal kunne dokumentere indikatorværdierne for på opfordring at kunne
fremsende dokumentationen. En egnet dokumentation kan være ret individuel fra projekt til projekt.
Der findes ikke nogen specifikke regler om dette. Kravet er dog, at det fremgår entydigt og forståeligt, hvad værdierne består af (fx deltagerantal på deltagerlister).
Interreg-administrationen sender jer en oversigt (word-format), der giver et godt overblik og gør det
nemmere at beskrive indikatorerne. Denne oversigt skal udfyldes og indsendes via ELMOS.
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Definition af outputindikatorerne
Prio

Nr.

Indikator

Enhed

1

C1

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

Virksomheder

Målværdi
25

Virksomheder

25

PEI

Antal virksomheder,
som deltager i grænseoverskridende strategiske partnerskaber

Virksomheder

50

C42

Antal forskningsinstitutioner, som deltager i
grænseoverskridende
eller interregionale
forskningsprojekter

Forskningsinstitutioner

50

C41

Definition
Virksomheder = se ovenfor, støtte betyder finansiel støtte som ordinær projektpartner med
programmidler.
Virksomheder = se ovenfor
Forskningsprojekter er projekter, som gennemfører aktiviteter, som falder under definitionen ”industriel forskning”, ”eksperimentel udvikling” eller ”gennemførlighedsundersøgelser”
i henhold til Kommissionens forordning (EU) nr. 651/2014 (generel gruppefritagelsesforordning), og som (bl.a.) forskningsinstitutioner og/eller højere læreanstalter deltager i, og hvor
et fokuspunkt for mål og aktiviteter er inden for forskning. Deltagelse betyder: som netværkspartner (med klart definerede opgaver og bidrag i ansøgningen (LOI skal gengive disse
punkter og kan derudover indeholde flere informationer)) eller projektpartnere, der deltager
finansielt. En interessetilkendegivelse alene, uden fastlæggelse af formen for deltagelse, er
ikke tilstrækkelig.
Virksomheder = se ovenfor
Strategiske partnerskaber er offentligt-private partnerskaber, triple-helix-samarbejder, quatro-helix-samarbejder. Partnerskaberne skal være klart beskrevet i ansøgningen. Deltagelse
betyder: som netværkspartner (med klart definerede opgaver og bidrag i ansøgningen (LOI
skal gengive disse punkter og kan derudover indeholde flere informationer)) eller projektpartnere, der deltager finansielt. En interessetilkendegivelse alene, uden fastlæggelse af formen for deltagelse, er ikke tilstrækkelig.
Forskningsprojekter er projekter, som falder under definitionen ”industriel forskning”, ”eksperimentel udvikling” eller ”gennemførlighedsundersøgelser” i henhold til Kommissionens
forordning (EU) nr. 651/2014 (generel gruppefritagelsesforordning), og som (bl.a.) forskningsinstitutioner og/eller højere læreanstalter deltager i, og hvor et fokuspunkt for mål og
aktiviteter er inden for forskning. Private forskningsinstitutioner, som falder under definitionen virksomheder, medregnes under indikator C41.
Deltagelse betyder: som netværkspartner (med klart definerede opgaver og bidrag i ansøgningen (LOI skal gengive disse punkter og kan derudover indeholde flere informationer)) eller
projektpartnere, der deltager finansielt. En interessetilkendegivelse alene, uden fastlæggelse
af formen for deltagelse, er ikke tilstrækkelig.
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PEI

Antal nyetablerede indretninger til grænseoverskridende forskning,
test, Co-Creation, Living
Labs

Indretninger

10

PEI

Antal støttede virksomheder og organisationer, som har lanceret
nye eller markant forbedrede produkter, som
er nye for virksomheden
/ organisationen

Virksomheder

50

Indretninger er fysiske eller virtuelle strukturer, som etableres, oprettes eller installeres for
at muliggøre fælles grænseoverskridende forskning, test, Co-Creation eller Living Labs. Dette
kan være både en nyetablering af relevante grænseoverskridende indretninger og en sammenlægning af to indretninger på hver sin side af grænsen, som supplerer hinanden med
hensyn til deres tilbud/muligheder og giver virksomhederne og andre relevante aktører mulighed for at teste deres produkter på tværs af grænsen.
Som grundlag for den grænseoverskridende etablering skal der foreligge en samarbejdsaftale, en kontrakt eller lignende.
Co-Creation er en metode, som er præget af et samarbejde mellem alle dem, der spiller en
rolle ved løsningen af bestemte problemstillinger eller opnåelsen af bestemte mål. Co-Creation kan anvendes både inden for det private og det offentlige område og som offentligtprivat partnerskab, især for at finde løsninger på samfundsmæssige udfordringer, bl.a. på
områder som miljø og sundhed. Aktører i en Co-Creation-proces er eksempelvis virksomheder, leverandører, kunder, brugere, borgere, politikere og forvaltning.
→ Eksempel: Etablering af en test-demonstrationsindretning til Smart Energy produkter, som
er tilgængelig for danske og tyske virksomheder.
Living Labs er en metode, som gør det muligt at studere den menneskelige adfærd i autentiske omgivelser og på den baggrund at udvikle og teste løsninger. Living Labs er fysiske innovationsenheder, hvor permanente lokaler eller hele centre danner det konkrete Living Lab.
Living Labs er 1:1-enheder, som fx byrum, klinikrum eller arbejdspladser. Brugeren selv er
centret, og metodikken er præget af åben innovation.
→ Eksempel: Etablering af to fysiske Living Labs (D og DK) med henblik på grænseoverskridende forskning, udvikling og afprøvning af moderne, digital, individualiseret og ”personaliserbar” medicinsk oplysning og forberedelse af samtaler mellem patienter og læger.
Virksomheder og organisationer = se ovenfor
Støttet betyder deltagelse som projektpartner.
Produkter skal forstås i bred forstand og kan således være emner/teknologi eller koncepter
eller processer. De kan være af materiel og ikke-materiel art. Nye produkter er i den forbindelse produkter, som indtil nu ikke har eksisteret med samme funktion, eller sådanne, som
opfylder funktionen med en anden teknologi/metode, eller som markant forbedrer den eksisterende teknologi/metode. Det er projektpartnernes opgave at dokumentere, at det drejer
sig om et nyt eller forbedret produkt.
→ Eksempler:
 Udvikling og implementering af nye behandlingsmetoder for kræftpatienter
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2A

C1
PEI

PEI

PEI

Antal støttede virksomheder
Antal virksomheder,
som deltager i grænseoverskridende eller interregionale projekter
med henblik på optimeret ressource- og energiudnyttelse
Antal virksomheder og
organisationer, som har
udviklet nye eller markant forbedrede produkter inden for Green Economy

Virksomheder

15

Virksomheder

15

Virksomheder og
organisationer

10

Antal virksomheder og
organisationer, der som
resultat af støtten har
lanceret nye eller markant forbedrede grønne

Virksomheder og
organisationer

10

Udvikling af et OP-instrument til udtagelse af knoglemarvsstamceller i rutine-traumebehandlingen
 Anvendelses- og organisationsmodel for en dansk-tysk stamcelle-biobank
 Udvikling af en demonstrator til intelligent nettilslutning af vind- og solenergi
 I praksis anvendte, nye oplysningsmaterialer (fx apps) til læger og patienter, som er
komplette, færdigudviklet og fuldt implementeret.
Støtte betyder finansiel støtte som ordinær projektpartner med programmidler.
Virksomheder = se ovenfor
Virksomheder = se ovenfor
Deltagelse betyder: som netværkspartner (med klart definerede opgaver og bidrag i ansøgningen (LOI skal gengive disse punkter og kan derudover indeholde flere informationer)) eller
projektpartnere, der deltager finansielt. En interessetilkendegivelse alene, uden fastlæggelse
af formen for deltagelse, er ikke tilstrækkelig.
→ Eksempel: Målinger og analyse af el- og vandforbruget i hele virksomheden.
Virksomheder og organisationer = se ovenfor
Produkter skal forstås i bred forstand og kan således være emner/teknologi, tjenesteydelser,
koncepter eller processer. De kan være af materiel og ikke-materiel art. Nye produkter er i
den forbindelse produkter, som indtil nu ikke har eksisteret med samme funktion, eller sådanne, som opfylder funktionen med en anden teknologi/metode, eller som markant forbedrer den eksisterende teknologi/metode. Det er projektpartnernes opgave at dokumentere, at
det drejer sig om et nyt eller forbedret produkt.
Produkter inden for området Green Economy er produkter, som fx bidrager til energioptimering, altså en bedre udnyttelse af vedvarende energi eller en reduktion af CO2-udledninger
eller generelt til en optimeret anvendelse af enhver form for knappe naturlige ressourcer (fx
mineraler, vand, plante- og dyrematerialer, jordbund osv.). Landbrugsprodukter/-afgrøder er
her udelukket. Udviklingen skal ikke nødvendigvis indeholde markedsmodenhed, men der
skal kunne ses et klart udviklingsfremskridt og brugsrelation i udviklingen. Grundforskning er
her udelukket.
→ Eksempel: Intelligent software til styring af elforbruget
Virksomheder og organisationer = se ovenfor
Produktudviklingen skal være et resultat af den direkte støtte fra programmet, dvs. netværkspartnere regnes ikke med her.
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produkter, som er nye
for virksomheden/organisationen

2B

PEI

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

Virksomheder og
organisationer

15

PEI

Antal organisationer,
der som et resultat af
støtten har lanceret nye
eller markant forbedrede grænseoverskridende produkter inden
for natur- og kulturturisme

Organisationer

45

Produkter skal forstås i bred forstand og kan således være emner/teknologi eller koncepter
eller processer. De kan være af materiel og ikke-materiel art. Nye produkter er i den forbindelse produkter, som indtil nu ikke har eksisteret med samme funktion, eller sådanne, som
opfylder funktionen med en anden teknologi/metode, eller som markant forbedrer den eksisterende teknologi/metode. Det er projektpartnernes opgave at dokumentere, at det drejer
sig om et nyt eller forbedret produkt.
Grønne produkter er produkter, som fx bidrager til energioptimering, altså en bedre udnyttelse af vedvarende energi eller en reduktion af CO2-udledninger eller generelt til en optimeret anvendelse af enhver form for knappe naturlige ressourcer (fx mineraler, vand, plante- og
dyrematerialer, jordbund osv.). Landbrugsprodukter/-afgrøder er her udelukket.
→ Eksempel: Intelligent software til styring af elforbruget
Virksomheder og organisationer = se ovenfor
Produkter skal forstås i bred forstand og kan således være emner/teknologi eller koncepter
eller processer. De kan være af materiel og ikke-materiel art.
Grønne produkter er produkter, som fx bidrager til energioptimering, altså en bedre udnyttelse af vedvarende energi eller en reduktion af CO2-udledninger eller generelt til en optimeret anvendelse af enhver form for knappe naturlige ressourcer (fx mineraler, vand, plante- og
dyrematerialer, jordbund osv.). Landbrugsprodukter/-afgrøder er her udelukket.
Et resultat af støtten kan også være implementeringen som følge af støtten. Det drejer sig
således ikke kun om projekt- og netværkspartnere, men også om virksomheder/organisationer uden for projektet.
→ Eksempel: Intelligent software til styring af elforbruget
Organisationer = se ovenfor
Produkter skal forstås i bred forstand og kan således være emner/teknologi eller koncepter
eller processer. De kan være af materiel og ikke-materiel art. Nye produkter er i den forbindelse produkter, som indtil nu ikke har eksisteret med samme funktion, eller sådanne, som
opfylder funktionen med en anden teknologi/metode, eller som markant forbedrer den eksisterende teknologi/metode. Det er projektpartnernes opgave at dokumentere, at det drejer
sig om et nyt eller forbedret produkt. Det er ikke nok, at produkterne er generelt turismerelaterede, de skal have et klart fokus på natur- og/eller kulturoplevelser (der er typiske for regionen).
Et resultat af støtten kan også være implementeringen som følge af støtten. Det drejer sig
således ikke kun om projekt- og netværkspartnere, men også om virksomheder/organisationer uden for projektet.
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3A

C9

Stigning i forventet antal besøgende hos de
støttede kultur- og naturarvssteder og -institutioner

Besøgende/år

5000

PEI

Antal organisationer,
der deltager i grænseoverskridende natur- og
kulturprojekter

Organisationer

45

C43

Antal deltagere i foranstaltninger med henblik
på grænseoverskridende
mobilitet på arbejdsmarkedet
Antal støttede organisationer, som deltager i
grænseoverskridende
arbejdsmarkedsprojekter
Antal støttede organisationer, som udbyder nye
produkter og serviceydelser med henblik på
at overvinde barrierer

Deltagere

500

Organisationer

20

Organisationer

15

PEI

PEI

→ Eksempel: Virksomheder uden for projektet er fx turismevirksomheder – som central målgruppe for turismeorganisationer: Nye markedsføringsstrategier med relation til specifikke
målgrupper som fx golfspillere, vandrere, sejlere; udvikle nye produkter og værdiskabelseskæder i direkte samarbejde med turismevirksomheder.
Forventet antal besøgende: Der måles det antal besøgende, som det samlede antal besøgende er øget med som følge af projektaktiviteterne, og ikke det samlede antal besøgende i
sig selv.
”Støttet” vedrører den finansielle støtte fra programmet. Det betyder, at kun projektpartnere og ikke netværkspartnere eller organisationer uden for projektet, kan indgå i optællingen.
Kultur- og naturarvssteder kan være museer, herregårde, dyreparker, naturparker, miljøuddannelsessteder, arkæologiske steder, mindesmærker eller lignende indretninger.
Organisationer = se ovenfor (i denne forbindelse fx museer, destinationer, kulturforeninger,
erhvervsfremmeorganisationer, turismeorganisationer osv.)
Deltagelse betyder: som netværkspartner (med beskrevet opgave/fastlagte rammer for deltagelsen i ansøgningen) eller projektpartnere, der deltager finansielt eller ved senere inddragelse en klar beskrivelse af rollen i projektet i årsrapporterne. En interessetilkendegivelse
alene, uden fastlæggelse af formen for deltagelse, er ikke tilstrækkelig.
Der menes natur- og kulturprojekter, som støttes under programprioritet 2B.
Foranstaltninger med henblik på grænseoverskridende mobilitet er fælles beskæftigelsesforanstaltninger og/eller fælles træning, matchmaking-foranstaltninger, informationsforanstaltninger, rekrutteringsforanstaltninger på den anden side af grænsen. Deltagere er enkeltpersoner uden for projektet, som (via en deltagerliste) kan dokumenteres at deltage i en foranstaltning.
Organisationer = se ovenfor (fx jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, handelskamre osv.)
Deltagelse betyder i denne forbindelse at deltage finansielt som projektpartner, men ikke
som netværkspartner eller organisation uden for projektet. Der menes arbejdsmarkedsprojekter, som støttes under programprioritet 3A.
Organisationer = se ovenfor (fx jobcentre, kommuner, uddannelsesinstitutioner, fagforeninger, handelskamre osv.).
”Støttet” vedrører finansiel støtte fra programmet. Det betyder, at det kun er projektpartnere, og ikke netværkspartnere eller organisationer uden for projektet, der kan indgå i optællingen. Der menes nye produkter eller tjenesteydelser med henblik på at overvinde barrierer på arbejdsmarkedet, som derved understøtter mobiliteten hen over grænsen, herunder
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på det grænseoverskridende arbejdsmarked

3B

PEI

Nye grænseoverskridende uddannelsesinitiativer, som udbydes af
støttede organisationer

Uddannelsesinitiativer

20

C45

Antal deltagere i grænseoverskridende uddannelsesinitiativer med
henblik på fremme af ligestilling, lige muligheder og social inklusion

Deltagere

500

C46

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

Deltagere

1000

bl.a. værktøjer til rekruttering af medarbejdere på tværs af grænsen, informationsforanstaltninger, jobbørser osv. Produkter, som endnu ikke eksisterer i denne form, er produkter, som
nyskabes eller forbedres markant. Det er projekternes opgave at dokumentere, at det drejer
sig om et nyt eller markant forbedret produkt.
Organisationer = se ovenfor
”Støttet” vedrører finansiel støtte fra programmet. Det betyder, at det kun er projektpartnere, og ikke netværkspartnere eller organisationer uden for projektet, der kan indgå i optællingen. Nye initiativer til videreudvikling af grænseoverskridende kompetencer, herunder
anerkendelse af uddannelser, fælles uddannelser, grænseoverskridende seminarer som en
del af uddannelserne, grænseoverskridende praktikophold, projektarbejde i virksomhederne;
initiativerne har indtil nu ikke eksisteret eller er blevet markant forbedret. Det er projekternes opgave at dokumentere, at det drejer sig om et nyt eller markant forbedret grænseoverskridende uddannelsesinitiativ.
→ Eksempler: Kurser/seminarer/arrangementer som led i sommerskoler eller den ordinære
semesterplan. Engangsarrangementer som informationsaftener kan ikke klassificeres som
uddannelsesinitiativ.
Deltagere er enkeltpersoner uden for projektet, som (via en deltagerliste) kan dokumenteres
at deltage i et initiativ.
Uddannelsesinitiativer = nye initiativer til videreudvikling af grænseoverskridende kompetencer, herunder anerkendelse af uddannelser, fælles uddannelser, grænseoverskridende seminarer som en del af uddannelserne, grænseoverskridende praktikophold, projektarbejde i
virksomhederne; initiativerne har indtil nu ikke eksisteret eller er blevet markant forbedret.
Det er projekternes opgave at dokumentere, at det drejer sig om et nyt eller markant forbedret grænseoverskridende uddannelsesinitiativ.
→ Eksempel: Støtte af kvinder i tekniske erhverv, integrerede initiativer til socialt marginaliserede personer, støtte af mænd i plejeerhverv osv.
Deltagere er enkeltpersoner uden for projektet, som (via en deltagerliste) kan dokumenteres
at deltage i en foranstaltning (= initiativ).
Fælles betyder, at initiativet koordineres, udvikles og gennemføres på tværs af grænsen af
partnerne i fællesskab. Der kan være tale om en fælles foranstaltning på et sted eller koordinerede foranstaltninger på flere steder. Det er væsentligt, at initiativet har et grænseoverskridende aspekt, og at hver partner ikke kun arbejder alene for sig selv.
Uddannelsesinitiativer = nye initiativer til videreudvikling af grænseoverskridende kompetencer, herunder anerkendelse af uddannelser, fælles uddannelser, grænseoverskridende seminarer som en del af uddannelserne, grænseoverskridende praktikophold, projektarbejde i
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4A

4B

PEI

Antal uddannelsesinstitutioner, som deltager i
grænseoverskridende
uddannelsesprojekter

Organisationer

20

PEI

Antal vedvarende grænseoverskridende samarbejder

Samarbejder

15

PEI

Antal grænseoverskridende initiativer til løsning af fælles udfordringer

Initiativer

20

PEI

Antal organisationer,
som deltager i støttede
grænseoverskridende
samarbejder

Organisationer

20

PEI

Antal initiativer til understøttelse af den intraregionale attraktivitet

Initiativer

150

virksomhederne; initiativerne har indtil nu ikke eksisteret eller er blevet markant forbedret.
Det er projekternes opgave at dokumentere, at det drejer sig om et nyt eller markant forbedret grænseoverskridende uddannelsesinitiativ.
Uddannelsesinstitutioner er organisationer, hvis hovedopgave ligger inden for dannelse og
uddannelse (fx skoler, universiteter, andre højere læreanstalter, erhvervsskoler, erhvervsuddannelsescentre osv.)
Deltagelse betyder: som projektpartner, der deltager finansielt. Deltagelse som netværkspartner eller en interessetilkendegivelse alene, uden fastlæggelse af formen for deltagelse,
er ikke tilstrækkelig.
Samarbejder af vedvarende karakter er samarbejder, som er et resultat af projektsamarbejdet. Selve projektsamarbejderne tæller ikke. Den vedvarende karakter skal forankres ved
hjælp af en samarbejdsaftale. Samarbejdsaftalen kan indgås af to eller flere partnere, idet
mindst en part fra hver side af grænsen skal være repræsenteret og skal være ansvarlig for et
bestemt emneområde, hvor partnerne ønsker at samarbejde (samarbejde med hensyn til
grænseoverskridende sundhedsydelser, fælles anvendelse af systemer/informationer/data
på tværs af grænsen, samarbejde med hensyn til katastrofeberedskab osv.)
Der menes nye eller markant forbedrede initiativer, som bidrager til at løse identificerede
grænseoverskridende udfordringer og udnytte potentialer på begge sider af grænsen. Det er
projekternes opgave at dokumentere, at det drejer sig om et nyt eller markant forbedret initiativ. Ved initiativerne kan det dreje sig om strategier, handlingsplaner, koncepter og konkret implementerede foranstaltninger.
Organisationer = se ovenfor
Der medregnes organisationer, som deltager i projekter, der støttes af Interreg DeutschlandDanmark. Deltagelse betyder: som netværkspartner (med klart definerede opgaver og bidrag
i ansøgningen (LOI skal gengive disse punkter og kan derudover indeholde flere informationer)) eller projektpartnere, der deltager finansielt. En interessetilkendegivelse alene, uden
fastlæggelse af formen for deltagelse, er ikke tilstrækkelig.
Initiativer = Nye eller markant forbedrede initiativer. Det er projekternes opgave at dokumentere, at det drejer sig om et nyt eller markant forbedret initiativ. Eksempler kan være diverse arrangementer til at synliggøre det grænseoverskridende samarbejde i programområdet; her ikke kun markedsføringsaktiviteter, men også aktiviteter som grænseoverskridende
borgerfester, idrætsturneringer, kulturarrangementer, arrangementsserier og lignende. Definition af intraregional attraktivitet: Forbedring af regionens image med hensyn til opfattelsen af regionerne på den anden side af grænsen.
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PEI

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

Deltagere

10000

PEI

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

Organisationer

100

Deltagere = skal være uden for projektet.
Aktiviteter, hvor borgere fra begge sider af grænsen mødes og/eller lærer af hinanden kulturelt. Aktiviteterne skal være nye, dvs. de må ikke have været gennemført i samme form eller
på et tidligere tidspunkt, de skal som følge heraf være markant forbedrede. Det kan være
store arrangementer, men også møder i mindre rammer (foreninger, skoleklasser, hold eller
lignende). Det er projekternes opgave at dokumentere, at det drejer sig om en ny eller markant forbedret foranstaltning. Ligeledes er det projekternes opgave at dokumentere, at de
oplyste deltagerantal er realistiske og plausible. Støttet betyder, at ”støttemodtagere” i projekter modtager Interreg 5A-støttemidler (også som led i mikroprojekter).
Organisationer = se ovenfor (fx foreninger, skoler eller andre uddannelsesinstitutioner)
Produkter skal forstås i bred forstand og kan således være emner/teknologi, tjenesteydelser,
koncepter eller processer. De kan være af materiel og ikke-materiel art.
→ fx uddannelsesforløb, bøger, websites, aktionsdage, seminarer og andre værktøjer, som
forbedrer den interkulturelle forståelse.
Nye produkter er i den forbindelse produkter, som indtil nu ikke har eksisteret med samme
funktion eller sådanne, som opfylder funktionen med en anden teknologi/metode, eller som
markant forbedrer den eksisterende teknologi/metode. Det er projektpartnernes opgave at
dokumentere, at det drejer sig om et nyt eller forbedret produkt.
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