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2. Overblik over gennemførelsen af samarbejdsprogrammet (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 

1303/2013 og artikel 14, stk. 3, litra a), i forordning (EU) nr. 1299/2013) 

Vigtige oplysninger om gennemførelsen af samarbejdsprogrammet for det pågældende år, herunder 

om finansielle instrumenter, med henvisning til finansielle data og indikatordata. 

Særlig situation på grund af covid-19-pandemien 

2020 var især præget af spredningen af det nye covid-19-virus, som udviklede sig til en global 

pandemi i løbet af få måneder. Det ramte også i særlig grad det grænseoverskridende samarbejde, 

da der blev indført indrejse- og kontaktbegrænsninger for at inddæmme pandemien, som stadigvæk 

gælder i dag (status pr. maj 2021). Det grænseoverskridende samarbejde lever ligesom 

gennemførelsen af de her behandlede dansk-tyske projekter af det personlige møde og åbne 

grænser som en selvfølge. Restriktionerne som følge af covid-19 gav både administrationen og 

projekterne store indholdsmæssige og organisatoriske udfordringer i 2020, som der dog blev fundet 

gode løsninger på. Det afspejles også i ændrings- og tillægsansøgningerne fra igangværende 

projekter, der blev varslet over for administrationen og indsendt i 2020.  

Projekter 

I 2020 var der i alt fire ansøgningsfrister (den 13. januar, den 2. juni, den 1. september og den 2. 

november), som der kunne indsendes projektansøgninger til i programmet. 

I alt blev 24 projektansøgninger forelagt Interreg-udvalget, hvoraf 19 projekter (heraf fem i prioritet 

1, to i prioritet 2, fire i prioritet 3 og otte i prioritet 4) blev bevilget med et samlet volumen på 

6.630.654,28 euro, heraf 4.560.611,32 euro i tilskud fra programmidlerne.  

Derudover blev der godkendt én tillægsansøgning. Der er her tale om ekstra støttemidler til 

supplerende innovative aktiviteter i eksisterende projekter. Til gennemførelse af projektet "Saving 

Life" blev der med forbehold for, at der er midler til rådighed i prioritet 4, bevilget et Interreg-tilskud 

på maksimalt 499.698,95 euro fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling, svarende til maksimalt 

60 % af de samlede støtteberettigede udgifter på maksimalt 832.831,59 euro. 
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Dermed udgør de støtteberettigede udgifter i 2020 i alt 7.463.485,87 euro. Interreg-tilskuddet udgør 

5.060.310,27 euro. 

Akkumuleret med de foregående år svarer det til en bevillingsstatus ved udgangen af 2020 på 99,1 % 

af EFRU-programmidlerne (ekskl. Teknisk bistand). 

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

optimalt som muligt hen mod programmets slutning. 

I 2020 blev muligheden for 1:1-forskydninger uden godkendelse afskaffet. Forskydninger fra et år til 

det efterfølgende vil fra budgetåret 2020 kræve godkendelse via en ændringsansøgning. Med disse 

tiltag ønsker Interreg-udvalget at sikre, at ubrugte midler kan anvendes rettidigt før programmets 

afslutning og ikke skal betales tilbage til EU-Kommissionen. Derfor kan ændringsansøgninger kun 

godkendes, hvis de er plausibelt begrundet. 

En nyskabelse i programmet er desuden de såkaldte netværksprojekter. Interreg-udvalget besluttede 

i december 2019 at støtte netværksprojekter. De skal rumme perspektiver for et fremtidigt 

samarbejde mellem projektaktører. Målet er at udvikle nye partnerskaber og emner, som så kan 

munde ud i et "rigtigt" projekt i det kommende Interreg 6A-program. Netværksprojekternes løbetid 

er begrænset til 12 måneder, og ansøgning og gennemførelse er stærkt forenklet. Der kan højst 

bevilges et Interreg-tilskud på 100.000 euro. Derved kan restmidler og mindre beløb anvendes 

hensigtsmæssigt. Ved hjælp af såkaldte "Simplified Cost Options", dvs. faste beløb og standardsatser, 

bliver det også gjort lettere at beregne udgifterne. Netværksprojekter skal generelt opfylde målene 

for de fire prioriteter og således kunne integreres i programmets samlede struktur. Ud af de 19 

projekter, der blev bevilget i 2020, var 14 netværksprojekter.  

Desuden foretog de hidtil godkendte projekter og programadministrationen (Teknisk bistand) i 2020 

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

september. I alt blev der i 2020 anmeldt 21.937.657,89 euro som samlede støtteberettigede udgifter, 

heraf 1.460.266,98 euro som udgifter til programadministrationen.  

Med hensyn til indikatorerne stod det allerede i programmets årsrapport for 2019 klart, at de 

målværdier, der er forudsat i samarbejdsprogrammet, er sat for lavt for nogle outputindikatorers 

vedkommende, da prognoserne viser, at mange indikatorer allerede nu er overopfyldt. De bevilgede 

projekters og programadministrationens faktiske opfyldelse af målværdierne er god. Prognoserne er 

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

opfylde målene.  

I alt 11 projekter har afsluttet aktiviteterne i 2020, hvoraf to også allerede er blevet afregnet (Maker 

Startups, Dansk-tysk ungdom skaber fremtid). Ni projekter (Bonebank, JUMP, PANaMa, NAKUWA, 

RollFlex, Demantec, FucoSan, HealthCAT) har ligeledes afsluttet aktiviteterne i 2020, men vil først 

blive afregnet i 2021. Således er nu i alt 29 projekter i programmet blevet afsluttet. 

Som planlagt er der i 2020 blevet målt resultatindikatorer med henblik på at opgøre aktuel status for 

målopfyldelsen i programmet (se 3. og 3.2).  

Projektevaluering 
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I 2020 foretog den eksterne evaluator Kienbaum midtvejsevalueringer af otte projekter, som har ført 

til yderligere resultater og handlingsanbefalinger på projekt- og programniveau. For hvert projekt 

blev der udarbejdet en evalueringsrapport og et overblik på to sider over resultaterne af 

evalueringen og vurderingen. Samlet set har det vist sig, at nogle projekter grundet covid-19-

pandemien til dels har problemer med at opfylde målene inden for fristen. Det gælder især 

aktiviteter, som ikke kan flyttes til det virtuelle rum. Derfor anbefales de pågældende projekter i 

rapporterne at forlænge projektløbetiden med en ændringsansøgning, at gennemføre de planlagte 

aktiviteter på et senere tidspunkt og således opfylde målene. Desuden blev der i 2020 foretaget 10 

slutevalueringer af afsluttende projekter. Det har vist sig, at projekterne har fulgt 

handlingsanbefalingerne fra midtvejsevalueringen og derved har kunnet forbedre deres resultat. 

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

har opnået yderligere effekter. Således blev der i 2020 foretaget evalueringer af i alt 18 projekter. 

Programadministration 

Forvaltningsmyndigheden i Kiel (Tyskland) og sekretariatet i Kruså (Danmark) gennemfører 

programmet i fællesskab og i henhold til opgavefordelingen i programpartneraftalen og beskrivelsen 

af forvaltnings- og kontrolsystemerne. 

Som led i den nye kommunikationsstrategi, som Interreg-udvalget har godkendt, blev der i 2020 

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

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

partnernes samarbejde yderligere. 

I 2020 blev der offentliggjort tre pressemeddelelser og 158 Facebookopslag (1.023 abonnenter) samt 

udsendt fire nyhedsbreve til 876 modtagere på dansk og tysk side. Som led i den daglige 

medieovervågning blev der i danske og tyske medier registreret ca. 113 presseartikler, herunder ét 

radioindslag og to indslag i tv, som omhandler programmet og de godkendte projekter. Desuden blev 

der produceret yderligere tre professionelle Interreg-casefilm og udviklet en interaktiv, virtuel 

booklet med resultater.  

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

udfordring med at sikre en effektiv styring af de resterende programmidler. Derfor iværksatte 

Interreg-udvalget forskellige instrumenter allerede i 2019, som bliver gennemført aktivt af 

programadministrationen, herunder de allerede nævnte netværksprojekter og desuden et system til 

styring af tilbageløbsmidler. I det system kan projekterne efter ønske fra Interreg-udvalget ca. hver 

tredje måned indberette deres status vedrørende forventede tilbageløbsmidler, som så indgår i en 

samlet beregning af tilbageløbsmidlerne. I december 2020 blev alle projekter orienteret herom via 

beskedmodulet i ELMOS og anmodet om at oplyse eventuelle tilbageløbsmidler til administrationen. 

I programmets slutfase vil tilbageførte midler eksempelvis kunne indgå i potentielle 

netværksprojekter. 

 

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

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

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

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

Derudover styres midlerne gennem kommunikationsarbejde med et specifikt sigte samt 

kundeorienteret rådgivning. 
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Interreg-udvalg 

I 2020 afholdt Interreg-udvalget ét møde (som fandt sted skriftligt og virtuelt den 27. maj), hvor 

programrelevante emner blev diskuteret og beslutninger blev truffet. Der blev bevilget projekter ved 

skriftlig votering i perioderne 27.5.-4.6., 27.8.-10.9. og 26.10.-9.11. 
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3. Gennemførelse af prioritetsaksen (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

3.1 Overblik over gennemførelsen 

ID Prioritetsakse Vigtige oplysninger om gennemførelsen af 
prioritetsaksen med henvisning til de vigtigste 
udviklingstendenser, væsentlige problemer og 
foranstaltninger, der er truffet for at adressere disse 
problemer 

P1 Grænseoverskridende 
innovation 

I 2020 blev der bevilget fem projekter i prioriteten med et 
samlet volumen på 1.135.158,42 euro, heraf 750.603,74 
euro i tilskud fra programmidlerne. 
Netværksprojektet FucoSan Network bygger oven på 
projektet FucoSan, som undersøger fucoidaner udvundet 
af brune alger, der har lagt navn til projektet og som har 
mange sundhedsfremmende egenskaber. 
Netværksprojektet har sat sig som mål at fortsætte 
implementeringen af et bæredygtigt fucoidan-netværk i 
den dansk-tyske grænseregion, etablere Think Tanks og 
således udvide og styrke bæredygtige samarbejder inden 
for blå bioteknologi. 
Netværksprojektet MSU (Mobile Stroke Unit) skal være til 
gavn for slagtilfældepatienter i programregionen, hvor der 
især i landdistrikter er langt til nærmeste sygehus. 
Rammes en person af et slagtilfælde, skal der handles 
hurtigt for at forhindre eller mindske risikoen for varige 
skader. Projektpartnerne Sjællands Universitetshospital 
og Universitätsklinikum Schleswig-Holstein undersøger 
derfor mulighederne for en Mobile Stroke Unit, hvor en 
ambulance er udstyret med en CT-scanner, så der allerede 
kan diagnosticeres på vej sygehuset, og behandlingen 
således kan fremskyndes. 
Projektet HanDiRob har fokus på håndhygiejne, som er 
kommet endnu mere i centrum under covid-19-
pandemien. Projektpartnerne fra sundheds- og 
velfærdssektoren udvikler en intelligent robot, som skal 
henvende sig til borgerne udstyret med 
desinfektionsmiddel, beskyttelsesudstyr og 
instruktionsvideo om effektiv hånddesinfektion. 
Netværksprojektet HomeHemo vil aflaste patienter med 
blodkræftsygdomme, idet de selv skal kunne tage 
blodprøver i hjemmet, hvorved antallet af belastende 
hospitalsbesøg nedbringes. Det giver patienterne øget 
selvbestemmelse og livskvalitet.  
Netværksprojektet adCON undersøger og fremmer 
præventive metoder til bevarelse af kunst- og 
kultursamlinger ved brug af videnskabelig viden inden for 
konservering og materialevidenskab. Det skal være en 
hjælp til at identificere miljøforbedringer, så beskadigelser 
af sådanne samlinger forebygges i fremtiden. 
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Prognoserne tydeliggør, at mange af outputindikatorerne i 
prioritet 1 forventes at blive overopfyldt. Projekternes 
faktiske opfyldelse af indikatorværdierne er god. Til dels 
er indikatorprognoserne allerede opfyldt, og for alle 
andres vedkommende forventes målene opfyldt.  
Inkl. projekterne Bonebank, RollFlex, Demantec, FucoSan, 
HealthCAT og WIPP, som har afsluttet projektaktiviteterne 
i 2020, er 11 projekter afsluttet i denne prioritet. 
Resultatindikatoren blev som planlagt målt i 2020. For 
prioritet 1 kunne det konstateres, at de evaluerede 
projekter over et bredt tematisk spektrum og på 
mangfoldig vis har bidraget til en øgning af 
innovationsprocesser i programområdet. 

P2 Bæredygtig udvikling I 2020 blev der bevilget to projekter i prioritet 2 med et 
samlet volumen på 245.657,50 euro. De modtager et 
tilskud fra programmidlerne på 184.243,13 euro. 
I netværksprojektet Crosswind skal der i første omgang 
opbygges et tæt samarbejde mellem Wind Energy 
Technology Institute (WETI) ved Hochschule Flensburg og 
Center for Industriel Mekanik på Syddansk Universitet i 
Sønderborg med henblik på at kvantificere lønsomheden 
af små husstandsvindmøller. I den forbindelse bliver de 
lokale vindforhold i regionen målt samt juridiske og 
økonomiske faktorer forbundet med husstandsvindmøller 
undersøgt. Den case study, som dette munder ud i, skal 
danne grundlag for en følgeansøgning i Interreg 6A. 
Netværksprojektet BoB (Best of Baltic) bygger oven på 
bæredygtighedsprojektet Dansk-tysk ungdom skaber 
fremtid. BoB lægger samtidig navn til et 
bæredygtighedslabel, som elever har foreslået, og som 
skal tildeles lokale turismeaktører. Kriterierne for et 
sådant label skal fastlægges som noget af det første. En 
jury, hvor 50 % af medlemmerne er elever, skal 
bedømme, om kriterierne er opfyldt. Netværksprojektet 
skal i første omgang danne grundlag for udmøntningen af 
elevernes idé og BoB-konceptet fungere som afsæt for en 
følgeansøgning i Interreg 6A. 
 
Projekternes faktiske opfyldelse af indikatorværdierne er 
god. Målene forventes opfyldt.  
I prioritet 2 har NAKUWA som det fjerde projekt afsluttet 
aktiviteterne i 2020. 
Resultatindikatoren blev som planlagt målt i 2020. Her 
havde især NAKUWA og UNDINE II (afsluttet i 2019) 
gennem et stigende antal besøgende til natur- og 
kulturtilbud direkte indvirkning på antal overnatninger  
i programområdet og har således umiddelbart bidraget til 
at øge resultatindikatoren. 

P3 Arbejdsmarked, beskæftigelse 
og uddannelse 

I 2020 blev der bevilget fire projekter i prioritet 3 med et 
samlet volumen på 1.404.836,94 euro, heraf 894.587,11 
euro i tilskud fra programmidlerne.  
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Det drejer sig om projekterne DiASper, Joint or Double 
Degree, FRESH og NEST. 
I en tid, hvor teknologi og digitalisering udvikler sig med 
rivende hast på arbejdsmarkedet, er det bydende 
nødvendigt at forberede unge i skolen herpå med egnede 
uddannelsestilbud. Her tager projektet DiASper (Digital 
arbejdsverden fra skoleperspektivet) tråden op. 
Projektpartnerne arbejder sammen med skoler på begge 
sider af programregionen for at udvikle og evaluere 
undervisningsforslag til STEM-fagene. Resultaterne skal 
stilles til rådighed som open educational ressources (OER). 
En uddannelse – to diplomer, sådan lyder devisen for 
netværksprojektet Joint or double Master's Degree in 
Business Administration, som gennemføres af Roskilde 
Universitet og Christian-Albrechts-Universität zu Kiel og 
kan være afsæt til et hovedprojekt. Potentialet i en dansk-
tysk grænseregion, som er vokset tæt sammen, skal 
udnyttes for at samle styrkerne inden for 
erhvervsøkonomi, der ganske vist ofte er internationalt 
funderede, men endnu ikke eksplicit styrker det dansk-
tyske samarbejde. I projektet udforskes målgruppen og 
rammerne, og med afsæt heri udvikles der en prototype 
for et curriculum. 
I netværksprojektet FRESH skal der udvikles et koncept for 
et såkaldt "food-netværk" i grænseregionen. Fokus ligger 
her på emner som ernæring, uddannelse, 
klimabeskyttelse og sociale anliggender. 
Netværksprojektet NEST er et 
erhvervsuddannelsesprojekt med fokus på at udvikle nye 
perspektiver for erhvervsskoler gennem kortlægning og 
netværk, så de kan klæde eleverne på til fremtidens 
udfordringer.  
I prioritet 3 er indikatorerne allerede markant overopfyldt, 
både med hensyn til deltagere i uddannelsesinitiativer og 
med hensyn til foranstaltninger vedrørende den 
grænseoverskridende mobilitet på arbejdsmarkedet. 
Projekternes faktiske opfyldelse af indikatorværdierne er 
god. Prognoseværdierne er til dels allerede opfyldt eller 
sågar overopfyldt. Målene forventes opfyldt.  
I denne prioritet har projekterne JUMP, Maker Startups og 
PANaMa afsluttet aktiviteterne i 2020. I prioritet 3 er 
således i alt fem projekter afsluttet. 
Resultatindikatoren blev som planlagt målt i 2020. For 
prioritet 3 kunne det konstateres, at projekterne under 
dette specifikke mål på trods af et reelt faldende antal 
grænsependlere i programområdet i de forgangne år især 
yder et bidrag til de dele af programområdet, som på 
grund af deres perifere beliggenhed lider under særlige 
barrierer på det intraregionale arbejdsmarked. 

P4 Funktionelt samarbejde I 2020 blev der bevilget otte nye projekter og én 
tillægsansøgning i prioritet 4 med et samlet volumen på 
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4.677.833,01 euro og tilskudsmidler i størrelsesordenen 
3.230.876,29 euro. 
Der er her tale om projekterne SARA, SOMB, URNFIELD, 
DIVA, FuNDeD, PerspektivRegion, EIN og KREATIV LAB – 
DigiSounds. 
Projektet SARA har sat sig for at udmønte nogle af FN's 
Verdensmål, herunder beskæftigelse og økonomisk vækst, 
sundhed og uddannelse samt et sundt miljø i havet og på 
land (Sustainable Development Goals – SDG). Der skal 
skabes en platform, som kan understøtte virksomhederne 
i programregionen med at opfylde 
bæredygtighedsmålene. I workshops især med SMV skal 
der udvikles fælles løsningsforslag. 
Sidstehjælpskurser til pårørende er et vigtigt redskab i 
forhold til at støtte døende, og det beskæftiger 
netværksprojektet SOMB sig med. Der er især fokus på at 
formidle viden om palliativ omsorg og også om at 
bevidstgøre om forholdet til døden samt kulturelle 
forskelle relateret til pleje af døende på begge sider af 
grænsen. Netværksprojektet gennemføres i første 
omgang af de to partnere Sygehus Sønderjylland og 
Katharinen Hospiz am Park Flensburg, men skal udvides til 
hele grænseregionen i et følgeprojekt. 
Netværksprojektet URNFIELD undersøger det forhistoriske 
tuegravsfænomen i den dansk-tyske grænseregion. 
Tuegrave var den dominerende begravelsesform i den 
tidlige jernalder for ca. 2.500 år siden på begge sider af 
grænsen og har indtil nu aldrig været undersøgt bilateralt. 
Netværksprojektet har derfor som mål at opbygge et 
forskningsnetværk. Projektresultaterne skal efterfølgende 
munde ud i et større forskningsprojekt. 
Netværksprojektet DIVA vil styrke grænseregionens 
udviklingspotentiale gennem en Digital Udviklingsalliance 
for bl.a. at gøre den mere attraktiv for kvalificeret 
arbejdskraft.  
Netværksprojektet FuNDeD har som formål at styrke det 
dansk-tyske samarbejde gennem et grænseoverskridende 
partnernetværk med information om støttemidler og 
finansieringsmuligheder.  
I projektet PerspektivRegion skal der etableres et såkaldt 
erindrings- og fremtidsparlament. Målet er, at 
interesserede deltagere i workshops udvikler forskellige 
perspektiver for grænseregionens historie og fremtid. 
Resultaterne skal fremhæve og styrke den fælles dansk-
tyske identitet i regionen. 
I netværksprojektet EIN (Extract Innovation Network) 
arbejder tre projektpartnere sammen for første gang, 
nemlig WFG Nordfriesland, Nyborg Kommune og Geopark 
Odsherred. Hovedemnerne er bæredygtig turisme, 
udnyttelse af naturprodukter og social innovation. Som 
led i netværksprojektet skal der arrangeres 
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videndelingsworkshops for at skabe netværk med 
yderligere aktører. 
Projektet KREATIV LAB – DigiSounds har som mål at sætte 
liv i musikundervisningen i grænseregionen. Musikken skal 
være med til at overvinde sproglige og kulturelle 
barrierer. Målgruppen er uddannelsesinstitutioner og 
musikskoler i Femernbæltregionen og deres elever. 
Foruden workshops, musiklejre og koncerter skal også 
vejlederuddannelser bidrage til at overvinde grænser 
gennem musikalsk dannelse. 
 
Desuden blev der godkendt en tillægsansøgning for 
projektet Saving Life i prioritet 4. 
 
I hele prioritet 4 viste prognoserne for 
outputindikatorerne allerede i programmets årsrapport 
for 2019 en markant overopfyldelse, både med hensyn til 
deltagerne i grænseoverskridende aktiviteter, 
organisationers deltagelse i det grænseoverskridende 
samarbejde og med hensyn til antallet af 
grænseoverskridende foranstaltninger til løsning af fælles 
udfordringer. Projekternes faktiske opfyldelse af 
indikatorværdierne er god. Målene forventes opfyldt.  
Yderligere ét projekt har afsluttet projektaktiviteterne i 
2020, nemlig Dansk-tysk ungdom skaber fremtid (DTU). 
Dermed er fem projekter afviklet i prioritet 4. 
Resultatindikatoren blev som planlagt målt i 2020. For 
prioritet 4 nåede man frem til, at der er udviklet nye 
idéer, handlingstiltag og løsninger i hvert eneste af de 
hidtil evaluerede projekter.  
Det afspejles nu også i den oplevelse, som offentlige 
institutioner i programområdet har af det dansk-tyske 
samarbejde. Den indeksværdi for 2020 på 109,7, der 
fremkom ved panelundersøgelsen i 2021, overskrider for 
første gang basisværdien på 100 fra udgangsåret 2014. 

P5 Teknisk bistand Forvaltningsmyndigheden i Kiel (Tyskland) og sekretariatet 
i Kruså (Danmark) gennemfører programmet i fællesskab 
og i henhold til opgavefordelingen i 
programpartneraftalen og beskrivelsen af forvaltnings- og 
kontrolsystemerne.  
I 2020 blev der anmeldt 1.460.266,98 euro som samlede 
udgifter til finansiering af administrationen. 
Second level-kontrollen af administrationen blev 
gennemført og afsluttet med et tilfredsstillende resultat 
(mindre finding under EUR 250, som efterfølgende viste 
sig alligevel ikke at foreligge). 
Pr-foranstaltningerne i henhold til 
kommunikationsstrategien forløber kontinuerligt og 
planmæssigt.  
 
Et centralt element i kommunikationsarbejdet har 
ligeledes været den direkte kommunikation med aktører 
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og pressen i hele programregionen, viden- og 
erfaringsudveksling med programpartnere og andre 
Interreg-programmer samt workshops for projektholdere. 
På grund af den globale coronapandemi er planlagte 
arrangementer til dels blevet aflyst eller udsat, andre igen 
er gennemført virtuelt. Samlet set kan det alligevel 
noteres som en succes, at program- og projektresultater 
er blevet omtalt bredt. 
Målopfyldelsen med hensyn til outputindikatorerne er 
god og overstiger forventningerne for nogle deles 
vedkommende, hvilket også gør sig gældende for 
projekterne.  
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3.2 Fælles og programspecifikke indikatorer (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

Data for fælles og programspecifikke indikatorer, opdelt efter investeringsprioritet og overført til de nedenstående tabeller 1 og 2. 

Tabel 1 

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

ID Indikator Måleenhed Basisværdi Basis-

år 

Målværdi 

(2023) 

2014 2016 2018 2020 Bemærkninger 

RI1 Samlede F&U-udgifter i 

regionen 

€/indbygger 439,18 2011 452,35 439,18 515,19 561,11 597,67 Værdien målt for 2020 

relaterer til 2017. 

Værdien er ikke 

inflationskorrigeret. 

 Samlede F&U-udgifter i 

regionen 

Indeks 100 2014  100 113,5 122,3 128,2 Værdien målt for 2020 

relaterer til 2017 og tager 

højde for inflationsraten. 

RI3 Kendskab hos virksomheder i 

programområdet med hensyn 

til mulighederne for energi- og 

ressourceoptimering  

Indeks 100 2014 110 100 102,2 99,1 115,6 Værdien for 2020 

relaterer til tidspunktet 

for undersøgelsen i marts 

2021. Værdierne skal 

fortolkes med forbehold, 

da der grundet den lave 

besvarelsesprocent ikke 

foreligger repræsentative 

oplysninger. 

RI2 gammel Omsætning inden for turisme i 
hele regionen 

Euro 3.118.471.594 2012 3.134.063.
951 

3.118.471.5
94 

Ingen tilgængelige oplysninger Som følge af et afbræk i 
tidsserien for 
oplysningerne i Danmark 
fra 2013 kan indikatoren 
ikke fremskrives 
konsistent. Derfor foreslås 
en ny indikator 
'Turismeintensitet i hele 
regionen'. 
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RI2 ny Turismeintensitet i hele 
regionen 

Antal 
overnatninger 

38.779.823 2013 Ikke 
fastlagt 
endnu 

38.779.823 34.849.59
2 

38.497.636 39.991.
406 

se ovenfor, målværdien 
mangler at blive afstemt, 
værdien relaterer til 2019. 

RI4 Antal grænsependlere i 

programområdet 

Personer 5.218 2014 5.480 5.218 5.209 4.855 4600 Den angivne værdi for 

2020 relaterer til 2020. 

RI5 Grad af integration på 

uddannelsesområdet 

Indeks 100 2014 110 100 103,8 114,1 121,3 Den angivne værdi for 

2020 relaterer til 

tidspunktet for 

undersøgelsen i marts 

2021. 

RI6 Grad af institutionel integration Indeks 100 2014 110 100 89,4 88,4 109,7 se ovenfor 

RI7 Grad af kulturel integration Indeks 100 2014 110 100 109,8 103,1 107,6 se ovenfor 

Prioritet 5 

'Teknisk 

bistand' 

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

indikator for 

prioritetsaksen 'Teknisk 

bistand' i 

samarbejdsprogrammet. 
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Tabel 2 

Fælles og programspecifikke outputindikatorer (opdelt efter prioritetsakse, investeringsprioritet); gælder også for prioritetsaksen 'Teknisk bistand' 

Forklaring: 

Målværdien (2023) er programmets målværdi i alt for den respektive indikator i henhold til samarbejdsprogrammet. 

Prognosen viser, hvilken målværdi projekterne tilstræber med hensyn til den enkelte indikator frem til afslutningen af projektperioden i henhold til 

projektansøgningerne. Her angives målværdierne for de pågældende projekter akkumuleret. 

Opnået betegner de hidtil i de bevilgede projekter opnåede indikatorværdier. Kommissionen ændrede i den forbindelse forordningen i starten af 2018, hvorefter 

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

programmets målopfyldelse. 

      Kumulativ værdi 

Prioritet ID Indikator Måleenhed Mål-
værdi 
(2023) 

 2019 2020 Bemærkninger 

Prioritet 1: 
Innovation 

CO01 Antal virksomheder, der støttes Virksomheder 25 Prognose 49 62  

Opnået 32 33  

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

Virksomheder 25 Prognose 116 135  

Opnået 104 107  

OI1 Antal virksomheder, der deltager i 
grænseoverskridende strategiske 
partnerskaber 

Virksomheder 50 Prognose 173 172  

Opnået 150 163  

CO42 Antal forskningsinstitutioner, der deltager i 
grænseoverskridende eller interregionale 
forskningsprojekter 

Forsknings-
institutioner 

50 Prognose 109 125  

Opnået 106 108  

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

Institutioner 10 Prognose 33 33  

Opnået 19 22  
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OI3 Antal støttede virksomheder, der har lanceret 
nye eller markant forbedrede produkter, som 
er nye for virksomheden 

Virksomheder 50 Prognose 77 99  

Opnået 44 52  

Prioritet 2: 
Bæredygtig 
udvikling 

CO01 Antal støttede virksomheder Virksomheder 15 Prognose 16 16  

Opnået 6 16  

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

Virksomheder 15 Prognose 111 111  

Opnået 19 51  

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

Organisationer 10 Prognose 26 28  

Opnået 3 7  

OI6 Antal private og offentlige virksomheder, der 
som et resultat af støtten har lanceret nye 
eller markant forbedrede grønne produkter, 
som er nye for virksomheden 

Virksomheder 10 Prognose 33 32  

Opnået 3 3  

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

Virksomheder 
og 
organisationer 

15 Prognose 60 59  

Opnået 2 2  

OI8 Antal organisationer, der som et resultat af 
støtten har lanceret nye eller markant 
forbedrede grænseoverskridende produkter 
inden for natur- og kulturturisme 

Organisationer 45 Prognose 205 214  

Opnået 143 185  

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

Besøgende/år 5000 Prognose 22.100 22.100  

Opnået 36.916 48.904  

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

Organisationer 45 Prognose 5.103 5.211  

Opnået 164 209  

Prioritet 3: 
Arbejdsmar
ked, 
beskæfti-

CO43 
 

Antal deltagere i foranstaltninger i forbindelse 
med grænseoverskridende mobilitet på 
arbejdsmarkedet  

Deltagere 500 Prognose 1.876 1.976  

Opnået 1.262 1.710  

OI10 Organisationer 20 Prognose 111 115  
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gelse og 
uddannelse 

Antal organisationer, som deltager i 
grænseoverskridende 
arbejdsmarkedsprojekter 

Opnået 13 25  

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

Organisationer 15 Prognose 13 17  

Opnået 9 9  

OI12 Nye grænseoverskridende uddannelsestiltag, 
der tilbydes af støttede organisationer 

Uddannelses-
tiltag 

20 Prognose 49 45  

Opnået 41 48  

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

Deltagere 500 Prognose 1.060 1.146  

Opnået 1.263 1.249  

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

Deltagere 1000 Prognose 5.247 2.700  

Opnået 2.493 2.756  

OI13 Antal uddannelsesinstitutioner, der deltager i 
grænseoverskridende uddannelsesprojekter 

Organisationer 20 Prognose 66 68  

Opnået 92 95  

Prioritet 4: 
Funktionelt 
samarbejde 

OI14 Antal vedvarende grænseoverskridende 
samarbejder 

Samarbejder 15 Prognose 20 24  

Opnået 18 18  

OI15 Antal grænseoverskridende foranstaltninger 
til løsning af fælles udfordringer 

Foranstaltninger 20 Prognose 59 74  

Opnået 43 45  

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

Institutioner/ 
organisationer 

20 Prognose 166 205  

Opnået 65 65  

OI17 Antal foranstaltninger til støtte af den 
intraregionale attraktivitet 

Foranstaltninger 150 Prognose 46.800 45.836  

Opnået 280 368  

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

Deltagere 10.000 Prognose 55.235 54.837  

Opnået 69.282 75.575  
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OI19 Antal organisationer, som lancerer nye eller 
markant forbedrede produkter med henblik 
på bedre interkulturel forståelse 

Organisationer 100 Prognose 561 563  

Opnået 425 570  

Teknisk 
bistand 

OI20 Antal bevilgede projekter Projekter 120 Prognose 120 120  

Opnået 174 193 Heraf 119 mikroprojekter fra 
mikroprojektpuljerne 
KursKultur, KK 2.0 og kultKIT 
og 14 netværksprojekter 

OI21 Antal rådgivnings- og 
informationsarrangementer (også bilaterale) 

Arrangementer 500 Prognose 500 500  

Opnået 529 596  
OI22 Antal deltagere i rådgivnings- og 

informationsarrangementer 
Deltagere 2500 Prognose 2.500 2.500  

Opnået 6.672 6.970  

OI23 Antal indlæg i kommunikationsarbejdet Indlæg 150 Prognose 150 150  

Opnået 348 419  

OI24 Antal møder i Interreg-udvalget Møder 18 Prognose 18 15  

Opnået 12 12  

OI25 Antal studier og analyser i programmet Studier/ 
analyser 

4 Prognose 4 5  

Opnået 4 5  

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

Fuldtidsækvi-
valenter/år 

14,5 Prognose 14,5 14,5  

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

Prioritet ID Indikator Måleenhed Delmål for 
2018 

Slutmål (2023) 2020 2019 

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

€ 13.478.579 50.214.064 42.714.220,76 30.366.179,96 

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

Virksomheder 4 50 52 44 

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

€ 6.784.197 25.277.063 10.562.855,35 7.722.423,33 

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

Virksomheder 2 15 2 2 

2 OI8 Antal organisationer, der som et resultat 
af støtten har lanceret nye eller markant 
forbedrede grænseoverskridende 
produkter inden for natur- og 
kulturturisme, som er nye for 
virksomheden 

Organisationer 6 45 185 143 

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

€ 4.522.798 16.851.375 11.998.156,22 9.336.203,91 

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

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

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

Tiltag 3 20 48 41 

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

€ 5.366.411 20.000.000 13.475.871,83 10.848.906,05 

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

Deltagere 1.500 10.000 75.575 69.282 

4 OI15 Antal grænseoverskridende 
foranstaltninger til løsning af fælles 
udfordringer  

Tiltag 2 20 45 47 
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3.4 Finansielle data (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

Tabel 4 

Finansielle informationer på niveau for prioritetsaksen og programmet  

 

(som fastlagt i tabel 1 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1011/2014 og tabel 16 i modellen for samarbejdsprogrammer under målet 'Europæisk 

territorialt samarbejde') 

Den finansielle tildeling fra prioritetsakserne på baggrund af det 
operationelle program 

Kumulative data om det finansielle fremskridt for det operationelle program 

Priori-
tetsakse 

Fond Beregnings-
grundlag for 
EU-støtten 

Finansiering i 
alt (EUR) 

Medfinan-
sieringssats 
(%) 

Samlede 
støtteberettige-
de udgifter til 
operationer, 
som er udvalgt 
til støtte (EUR) 

Andel af den 
samlede 
tildeling for 
udvalgte 
operationer 
(%) 

Offentlige 
støtteberettige-
de udgifter til 
operationer, 
som er udvalgt 
til støtte (EUR) 

De samlede 
støtteberettigede udgifter, 
som modtagerne har 
anmeldt til 
forvaltningsmyndigheden 
//Samlede støtteberettigede 

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

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

Antal 
udvalgte 
operatio-
ner 

P1 EFRU I alt 50.480.732,00 75 63.565.068,00 125,92 58.056.362,00 42.714.220,76 84,61 25 

P2 EFRU I alt 25.277.063,00 75 28.608.193,00 113,18 23.940.246,00 10.562.855,35 41,79 14 

P3 EFRU I alt 15.951.375,00 75 19.404.962,00 121,65 19.404.962,00 11.998.156,22 75,22 13 

P4 EFRU I alt 20.633.333,00 75 23.006.892,00 111,50 18.338.945,00 13.475.871,83 65,31 14 

P5 EFRU I alt 8.963.497,00 60 10.893.383,00 121,53 10.893.383,00 7.975.603,73 88,98 1 

I alt EFRU  121.306,000.00 73.89 145.478.498,00 119,93 130.633.898,00 86.726.707,89 71,49 67 
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Tabel 5 

Opdeling af de kumulative finansielle data efter interventionskategori (artikel 112, stk. 1 og 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artikel 5 i forordning (EU) 

nr. 1304/2013 

(som fastlagt i tabel 2 i bilag II til gennemførelsesforordning (EU) nr. 1011/2014 og tabellerne 6-9 i modellen for samarbejdsprogrammer)  

Prioritets-

akse 

Karakteristika 

for udgifter 

Kategoriseringsdimensioner   Finansielle data 

 Fond Interven-

tions-

område 

Finan-

sierings-

form 

Territorial 

dimen-

sion 

Territorial 

gennemførel-

sesmekanisme 

Dimen-

sion 

tematisk 

mål 

Den 

økono-

miske 

dimen-

sion 

Lokalise-

ringsdi-

mension 

Samlede 

støtteberettigede 

udgifter til 

operationer, som 

er udvalgt til støtte 

(EUR) 

Offentlige 

støtteberettigede 

udgifter til 

operationer, som 

er udvalgt til støtte 

(EUR) 

De samlede 

støtteberettigede 

udgifter, som 

modtagerne har 

anmeldt til 

forvaltningsmyn-

digheden 

Antal 

udvalgte 

operationer 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 07 DEF03 4.243.406,12 4.243.406,12 2.514.126,70 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 10 DEF02 749.607,75 749.607,75 431.126,57 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 19 DK03 1.589.752,83 1.589.752,83 945.067,97 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 20 DEF02 8.380.982,54 7.440.114,41 5.619.312,33 4 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 20 DEF03 3.732.205,60 2.809.537,91 2.021.422,37 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 20 DK02 4.271.951,19 4.231.495,46 3.306.131,07 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 21 DEF01 2.784.987,69 2.365.270,42 1.236.782,74 1 

P1 ERDF 062 01 01 07 01 23 DEF02 671.766,17 671.766,17 0,00 1 
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P1 ERDF 062 01 02 07 01 20 DK02 2.552.340,85 2.552.340,85 2.061.032,14 1 

P1 ERDF 062 01 02 07 01 20 DK03 8.426.139,86 8.230.930,15 7.440.639,55 3 

P1 ERDF 062 01 02 07 01 22 DK03 2.906.721,21 2.459.236,52 2.285.772,26 1 

P1 ERDF 062 01 03 07 01 10 DK03 1.707.118,43 1.459.988,11 1.301.430,21 1 

P1 ERDF 062 01 03 07 01 20 DEF02 1.464.135,01 1.291.760,03 743.701,85 1 

P1 ERDF 062 01 03 07 01 21 DEF01 3.141.732,55 2.541.422,73 1.662.241,85 1 

P1 ERDF 063 01 01 07 01 20 DEF02 2.586.255,45 2.586.255,45 1.818.715,18 1 

P1 ERDF 063 01 01 07 01 24 DEF01 2.864.668,12 2.864.668,12 1.701.639,42 1 

P1 ERDF 063 01 02 07 01 07 DK03 2.841.331,54 2.517.594,98 2.232.280,32 1 

P1 ERDF 063 01 02 07 01 14 DK02 1.969.769,00 1.969.769,00 1.234.970,74 1 

P1 ERDF 064 01 01 07 01 10 DK03 4.001.001,35 2.914.703,12 1.989.080,25 1 

P1 ERDF 064 01 03 07 01 21 DK03 2.679.194,74 2.566.741,87 2.168.747,24 1 

P2 ERDF 068 01 01 07 06 10 DEF02 113.648,64 113.648,64  1 

P2 ERDF 068 01 03 07 06 10 DK02 1.701.246,12 938.331,40 594.029,68 1 

P2 ERDF 068 01 03 07 06 10 DK03 1.893.075,57 1.893.075,57 170.816,61 1 

P2 ERDF 069 01 01 07 06 10 DK03 2.690.687,84 2.090.753,39 1.412.794,02 1 

P2 ERDF 069 01 02 07 06 22 DK03 2.480.189,14 2.480.189,14  1 

P2 ERDF 069 01 03 07 06 15 DK03 3.002.248,81 2.925.980,79  1 

P2 ERDF 091 01 02 07 06 15 DEF02 2.462.934,59 785.964,73 429.503,86 1 
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P2 ERDF 091 01 02 07 06 15 DK02 132.008,86 132.008,86  1 

P2 ERDF 091 01 02 07 06 15 DK03 1.464.137,42 1.340.039,65 1.060.851,21 1 

P2 ERDF 091 01 02 07 06 23 DEF0A 4.221.588,27 4.221.588,27 3.064.142,75 1 

P2 ERDF 091 01 03 07 06 15 DK03 2.138.840,65 2.138.840,65 1.104.650,70 1 

P2 ERDF 094 01 02 07 06 22 DEF01 2.708.767,01 2.486.516,82 1.370.315,07 1 

P3 ERDF 102 01 01 07 08 19 DEF03 1.454.991,80 1.454.991,80 702.345,54 1 

P3 ERDF 102 01 02 07 08 19 DK02 2.143.828,28 938.316,29 653.405,91 1 

P3 ERDF 108 01 02 07 08 19 DK02 2.872.981,89 2.872.981,89 1.537.100,79 1 

P3 ERDF 108 01 02 07 08 19 DK03 1.937.439,63 1.937.439,63 1.633.929,78 1 

P3 ERDF 108 01 03 07 08 19 DK03 1.272.781,87 1.272.781,87 761.541,00 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 19 DEF01 1.103.385,23 1.103.385,23 567.425,89 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 19 DEF02 2.071.756,22 2.071.756,22 1.556.984,26 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 19 DK02 2.941.002,77 2.941.002,77 2.254.919,51 1 

P3 ERDF 118 01 01 07 08 20 DEF03 2.743.703,69 2.743.703,69 1.739.468,20 2 

P3 ERDF 118 01 02 07 08 19 DK02 1.158.927,04 1.158.927,04  2 

P3 ERDF 118 01 03 07 08 19 DEF08 1.372.000,96 1.372.000,96 679.803,83 1 

P4 ERDF 119 01 01 07 11 19 DEF03 1.664.194,30 1.664.194,30 1.186.907,30 1 

P4 ERDF 119 01 01 07 11 23 DK02 266.788,40 266.788,40 80.075,66 1 

P4 ERDF 119 01 02 07 11 19 DEF03 1.017.158,20 919.445,66 666.082,48 1 



 

24 
 

P4 ERDF 119 01 02 07 11 23 DK02 868.483,47 868.483,47 127.931,07 1 

P4 ERDF 119 01 02 07 11 23 DK03 123.093,60 123.093,60  1 

P4 ERDF 119 01 03 07 11 18 DEF0A 131.999,98 131.999,98  1 

P4 ERDF 119 01 03 07 11 20 DK02 1.586.656,00 1.586.656,00  1 

P4 ERDF 119 01 03 07 11 20 DK03 1.124.347,60 1.124.347,60 830.136,56 1 

P5 ERDF 121 01 07 07  18 DEF02 1.342.425,50 1.341.827,84 742.808,92 1 

P5 ERDF 122 01 07 07  18 DEF02 109.555,20 109.555,20  1 

P5 ERDF 123 01 07 07  18 DEF02 3.325.007,49 2.755.370,69 2.679.311,58 2 
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4. Sammenfatning af vurderingerne (artikel 50, stk. 2, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

Sammenfatning af resultaterne af alle vurderingerne i programmet, som er blevet tilgængelige i løbet af det 

forudgående regnskabsår, herunder betegnelse og referencetidsrum for de medtagne vurderingsrapporter  

I 2020 foretog den eksterne evaluator Kienbaum midtvejsevalueringer af otte projekter, som har ført til 

yderligere resultater og handlingsanbefalinger på projekt- og programniveau. For hvert projekt blev der 

udarbejdet en evalueringsrapport og et overblik på to sider over resultaterne af evalueringen og 

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

planlagte mål. Følgerne af covid-19- pandemien har ganske vist indflydelse på enkelte projekters 

målopfyldelse, men indtil videre tegner midtvejsevalueringerne ikke et billede af, at det ikke skulle kunne 

indhentes ved hjælp af tilpasninger af aktiviteterne og projektperioden. 

Desuden blev der i 2020 foretaget 10 slutevalueringer af afsluttende projekter. Det har vist sig, at 

projekterne har fulgt handlingsanbefalingerne fra midtvejsevalueringen og derved har kunnet forbedre 

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

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

foretaget slutevalueringer af i alt 29 projekter. 

 

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

forordning (EU) nr. 1303/2013 

Som nævnt indledningsvist, har covid-19-pandemien præget 2020 og givet både Interreg-administrationen 

og projekterne store udfordringer. 

For fortsat at muliggøre en gennemførelse af projekterne, er der udarbejdet en række tiltag. Projekter fik 

mulighed for at indsende udgiftsneutrale tillægsansøgninger, så de kan gennemføre udsatte aktiviteter, så 

snart det igen er muligt.  

I forhold til first level-kontrol blev der indført et nyt tiltag i forbindelse med kontroller på stedet. Under 

pandemiforhold skal de ikke, som navnet ellers suggerer, foretages på stedet, men kan udføres som 

såkaldte "distance-on-the-spot"-kontroller. Mere konkret betyder det, at revisorer via 

videokonferenceredskaber kan foretage kontrollen virtuelt hos de respektive institutioner. 

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

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

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

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

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

hensigtsmæssigt og fremtidsorienteret ved hjælp af netværksprojekter. 

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

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

så indgår i en samlet beregning af tilbageløbsmidlerne. De kan så investeres i nye projekter igen. 
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Endvidere har programadministrationen udviklet et system til overtegning i programmet, som er blevet 

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

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

procentsats, som bliver beregnet i det enkelte tilfælde.  

Derudover styres midlerne gennem kommunikationsarbejde med et specifikt sigte samt kundeorienteret 

rådgivning.  

 

6. Borgerinformation (artikel 50, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

Et sammendrag af indholdet af de årlige gennemførelsesrapporter skal gøres offentligt tilgængeligt og 

uploades som separat fil som bilag til den årlige gennemførelsesrapport. 

2020 var især præget af spredningen af det nye covid-19-virus, som udviklede sig til en global pandemi i 

løbet af få måneder. Det ramte også i særlig grad det grænseoverskridende samarbejde, da der blev indført 

indrejse- og kontaktbegrænsninger for at inddæmme pandemien, som stadigvæk gælder i dag (status pr. 

maj 2021). Det grænseoverskridende samarbejde lever ligesom gennemførelsen af de her behandlede 

dansk-tyske projekter af det personlige møde og åbne grænser som en selvfølge. Restriktionerne som følge 

af covid-19 gav både administrationen og projekterne store indholdsmæssige og organisatoriske 

udfordringer i 2020, som der dog blev fundet gode løsninger på. Det afspejles også i ændrings- og 

tillægsansøgningerne fra igangværende projekter, der blev varslet over for administrationen og indsendt i 

2020. 

I alt blev der i 2020 bevilget 19 projekter og en tillægsansøgning fra et igangværende projekt i programmet 

Interreg Deutschland-Danmark med et samlet volumen på 7.463.485,87 euro, heraf 5.060.310,27 euro som 

Interreg-tilskud. 14 af dem var netværksprojekter, der først kom til i programmet i denne form i 2020. 

Interreg-udvalget besluttede i december 2019 at støtte sådanne netværksprojekter. De skal rumme 

perspektiver for et fremtidigt samarbejde mellem projektaktører. Målet er at udvikle nye partnerskaber og 

emner, som så kan munde ud i et "rigtigt" projekt i det kommende Interreg 6A-program. 

Netværksprojekternes løbetid er begrænset til 12 måneder, og ansøgning og gennemførelse er stærkt 

forenklet. Der kan højst bevilges et Interreg-tilskud på 100.000 euro. Derved kan selv relativt beskedne 

restmidler anvendes hensigtsmæssigt i programmet.  

I alt er der indtil nu bevilget 74 projektansøgninger under programmets fire prioriteter.  

Bevillingen af projektansøgningerne foretages af det såkaldte Interreg-udvalg, som er sammensat af 

repræsentanter fra programpartnerne og arbejdsmarkedets parter.  

I prioritet 1 "Grænseoverskridende innovation" blev der i 2020 bevilget fem projekter. 

Netværksprojektet FucoSan Network bygger oven på projektet FucoSan, som undersøger fucoidaner 

udvundet af brune alger, der har lagt navn til projektet og som har mange sundhedsfremmende 

egenskaber.  
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Netværksprojektet MSU (Mobile Stroke Unit) skal være til gavn for slagtilfældepatienter i programregionen. 

Projektpartnerne Sjællands Universitetshospital og Universitätsklinikum Schleswig-Holstein undersøger 

derfor mulighederne for en Mobile Stroke Unit, hvor en ambulance er udstyret med en CT-scanner, så der 

allerede kan diagnosticeres på vej sygehuset, og behandlingen således kan fremskyndes og varige skader 

forhindres eller mindskes. 

Projektet HanDiRob har fokus på håndhygiejne, som er kommet endnu mere i centrum under covid-19-

pandemien. Projektpartnerne udvikler en intelligent robot, som skal henvende sig til borgerne udstyret 

med desinfektionsmiddel, beskyttelsesudstyr og instruktionsvideo om effektiv hånddesinfektion. 

Netværksprojektet HomeHemo vil aflaste patienter med blodkræftsygdomme, idet de selv skal kunne tage 

blodprøver i hjemmet, hvorved antallet af belastende hospitalsbesøg nedbringes. Det giver patienterne 

øget selvbestemmelse og livskvalitet.  

Netværksprojektet adCON undersøger og fremmer præventive metoder til bevarelse af kunst- og 

kultursamlinger ved brug af videnskabelig viden inden for konservering og materialevidenskab.  

I prioritet 2 blev der bevilget to projekter. 

I netværksprojektet Crosswind skal der i første omgang opbygges et tæt samarbejde mellem Wind Energy 

Technology Institute (WETI) ved Hochschule Flensburg og Center for Industriel Mekanik på Syddansk 

Universitet i Sønderborg med henblik på at kvantificere lønsomheden af små husstandsvindmøller. 

Netværksprojektet BoB (Best of Baltic) bygger oven på bæredygtighedsprojektet 'Dansk-tysk ungdom 

skaber fremtid', som blev afsluttet i 2020. BoB lægger samtidig navn til et bæredygtighedslabel, som elever 

har foreslået, og som skal tildeles lokale turismeaktører.  

I prioritet 3 "Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse" blev der i 2020 bevilget fire projekter. 

I en tid, hvor teknologi og digitalisering udvikler sig med rivende hast på arbejdsmarkedet, er det bydende 

nødvendigt at forberede unge i skolen herpå med egnede uddannelsestilbud. Her tager projektet DiASper 

(Digital arbejdsverden fra skoleperspektivet) tråden op. Projektpartnerne arbejder sammen med skoler på 

begge sider af programregionen for at udvikle og evaluere undervisningsforslag til STEM-fagene. 

En uddannelse – to diplomer, sådan lyder devisen for netværksprojektet Joint or double Master's Degree in 

Business Administration, som gennemføres af Roskilde Universitet og Christian-Albrechts-Universität zu 

Kiel. Potentialet i en dansk-tysk grænseregion, som er vokset tæt sammen, skal udnyttes for at samle 

styrkerne inden for erhvervsøkonomi, der ganske vist ofte er internationalt funderede, men endnu ikke 

eksplicit styrker det dansk-tyske samarbejde. 

I netværksprojektet FRESH skal der udvikles et koncept for et såkaldt "food-netværk" i grænseregionen. 

Fokus ligger her på emner som ernæring, uddannelse, klimabeskyttelse og sociale anliggender. 

Netværksprojektet NEST er et erhvervsuddannelsesprojekt med fokus på at udvikle nye perspektiver for 

erhvervsskoler gennem kortlægning og netværk, så de kan klæde eleverne på til fremtidens udfordringer.  
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I prioritet 4 "Funktionelt samarbejde" blev der i alt bevilget otte projekter og tillægsansøgningen fra et 

igangværende projekt. 

Projektet SARA har sat sig for at udmønte nogle af FN's Verdensmål, herunder beskæftigelse og økonomisk 

vækst, sundhed og uddannelse samt et sundt miljø i havet og på land (Sustainable Development Goals – 

SDG). I workshops især med SMV skal der udvikles fælles løsningsforslag. 

Sidstehjælpskurser til pårørende er et vigtigt redskab i forhold til at støtte døende, og det beskæftiger 

netværksprojektet SOMB sig med. Der er især fokus på at formidle viden om palliativ omsorg og også om at 

bevidstgøre om forholdet til døden samt kulturelle forskelle relateret til pleje af døende på begge sider af 

grænsen. Netværksprojektet gennemføres i første omgang af de to partnere Sygehus Sønderjylland og 

Katharinen Hospiz am Park Flensburg. 

Netværksprojektet URNFIELD undersøger det forhistoriske tuegravsfænomen i den dansk-tyske 

grænseregion. Tuegrave var den dominerende begravelsesform i den tidlige jernalder for ca. 2.500 år siden 

på begge sider af grænsen og har indtil nu aldrig været undersøgt bilateralt. Netværksprojektet har derfor 

som mål at opbygge et forskningsnetværk. Projektresultaterne skal efterfølgende munde ud i et større 

forskningsprojekt. 

Netværksprojektet DIVA vil styrke grænseregionens udviklingspotentiale gennem en Digital 

Udviklingsalliance for bl.a. at gøre den mere attraktiv for kvalificeret arbejdskraft.  

Netværksprojektet FuNDeD har som formål at styrke det dansk-tyske samarbejde gennem et 

grænseoverskridende partnernetværk med information om støttemidler og finansieringsmuligheder.  

I projektet PerspektivRegion skal der etableres et såkaldt erindrings- og fremtidsparlament. Målet er, at 

interesserede deltagere i workshops udvikler forskellige perspektiver for grænseregionens historie og 

fremtid. Resultaterne skal fremhæve og styrke den fælles dansk-tyske identitet i regionen. 

I netværksprojektet EIN (Extract Innovation Network) arbejder tre projektpartnere sammen for første gang, 

nemlig WFG Nordfriesland, Nyborg Kommune og Geopark Odsherred. Hovedemnerne er bæredygtig 

turisme, udnyttelse af naturprodukter og social innovation. Som led i netværksprojektet skal der arrangeres 

videndelingsworkshops for at skabe netværk med yderligere aktører. 

Projektet KREATIV LAB – DigiSounds har som mål at sætte liv i musikundervisningen i grænseregionen. 

Musikken skal være med til at overvinde sproglige og kulturelle barrierer. Målgruppen er 

uddannelsesinstitutioner og musikskoler i Femernbæltregionen og deres elever. Foruden workshops, 

musiklejre og koncerter skal også vejlederuddannelser bidrage til at overvinde grænser gennem musikalsk 

dannelse. 

Desuden blev der godkendt en tillægsansøgning for projektet Saving Life i prioritet 4. 

. 

I 2020 foretog en ekstern evaluator evalueringer af 17 projekter. Der er her tale om otte 

midtvejsevalueringer af igangværende projekter og 10 slutevalueringer af afsluttende projekter. Samlet set 

har det vist sig, at projekterne i reglen kører godt og forventes at ville opfylde deres planlagte mål eller har 
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forbedret sig og har opfyldt de planlagte mål. De målte indikatorer i programmet bekræfter denne tendens. 

Som følge af forsinkelser og afbrydelser forårsaget af covid-19-pandemien vil enkelte projekter dog være 

nødsaget til at foretage omfattende ændringer og forlængelser.  

For yderligere informationer om programmet Interreg Deutschland-Danmark henvises til 

www.interreg5a.eu. 

http://www.interreg5a.eu/

