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ORDLISTE 

Beskrivelse af begreber i vurderingskriterierne og 

ansøgningsformularen 
 

I vurderingskriterierne og ansøgningsformularen anvendes forskellige begreber. De er indsat i 

nedenstående ordliste tilknyttet en kort beskrivelse af betydningen. Der henvises desuden flere 

steder til, hvor I kan finde yderligere informationer i programmets øvrige dokumenter og 

vejledninger. Disse henvisninger er gult markeret. Begreber, der er beskrevet i ordlisten, er angivet 

med kursiv. 

Nedenfor fremhæves 3 centrale begreber i Interreg-programmet. (”Grænseoverskridende 

merværdi”, ”innovativ” og ”forankring”). 

Hvad betyder samarbejde henover grænsen og grænseoverskridende mérværdi? 

 For fælles udfordringer i en grænseregion kan effektive løsninger findes bedre, hurtigere og 

billigere gennem grænseoverskridende samarbejde. Sammen er det lettere at opnå en kritisk 

masse. 

 Grænser (geografiske og mentale) nedbrydes eller broer bygges, en region vokser sammen 

uanset dens nationale grænser, f. eks. inden for infrastruktur, forsyning, administration og 

ressourcer.  

 Ved at lære af hinanden og overføre metoder, modeller, data, viden, idéer og visioner skabes 

et større samlet potentiale.  

Hvad er kendetegnende for et innovativt projekt? 

 Differentiering i forhold til eksisterende initiativer/tiltag/løsninger (f. eks. videreudvikling). 

 Med hensyn til grænseoverskridende mérværdi først og fremmest at se "ud over egen 

næsetip" og her konkret over grænsen for at se, hvordan man gør tingene dér – at videregive 

viden og lære af hinanden. 

 Rette opmærksomheden mod regionens unikke 'salgsargumenter' – hvad gør regionen 

speciel / hvad findes kun her, og hvordan kan der trækkes innovationspotentiale ud af dette? 

Hvad bidrager til udvikling af nye produkter og tjenester inden for regionens styrkeområder? 

 Orientering mod fremtidens spørgsmål og udfordringer (digitalisering, klima osv.) og 

udvikling af innovative løsninger på områder som f. eks. uddannelse og kultur. 

Hvad er vores forventninger mht. forankring og bæredygtighed? 

 Etablering af permanente administrative eller institutionelle samarbejds- eller 

samhørighedsstrukturer. 

 Projektpartnerskab eksisterer ikke kun "på papiret", men leves aktivt, således at parterne 

også forbliver i kontakt og udveksler oplysninger, efter at projektet er afsluttet – hvorved der 

også kan fremkomme idéer til opfølgningsprojekter. 
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 Projektparterne supplerer hinanden på en god måde mht. kompetencer og erfaring, spiller 

en væsentlig og aktiv rolle for projektets gennemførelse og får et plausibelt udbytte af 

projektet. 

 Erfaringer fra andre EU- og internationale projekter kan med fordel inddrages i projektet, 

eller omvendt kan der gennem et DA-TY projekt opstå idéer til samarbejde og projekter, som 

kan udvides til også at omfatte andre lande og regioner. 

BEGREB 

 

BESKRIVELSE 

Additionalitet Projektet er additionelt, dvs. de planlagte aktiviteter og mål omfatter 
ingen obligatoriske opgaver i projektparternes organisationer. 
Aktiviteterne og målene supplerer organisationernes ordinære arbejde. 

Aktiviteter Projektet gennemfører aktiviteter, der er nødvendige for at kunne opnå 
de fastlagte milepæle, delmål og projektmål inkl. resultater. Det er kun 
de aktiviteter inden for den ramme, der er oplistet under hver prioritet 
og specifikke mål i Interreg-programmets samarbejdsprogram, der er 
støtteberettigede. 

Behov Det planlagte projekt adresserer programmets udfordringer. 
Målgrupperne har behov for projektet. Projektet adskiller sig fra 
eksisterende praksis og vil tilføre regionen mérværdi. 

Cost-benefit Forholdet mellem nyttevirkning og udgifter i projektet er afbalanceret. 
Projektudgifterne er i overensstemmelse med principperne om 
forsvarlig økonomisk forvaltning, produktivitet og effektivitet. 

Delmål Delmål er mål, der er nødvendige for at opnå projektets overordnede 
mål. De tilhørende (del-)resultater skal beskrives som led i delmålet. 
Resultater er delmålenes konkrete produkter. Projektets ramme 
„Projektledelse“ og „offentlighedsarbejde” er obligatoriske delmål. I 
ansøgningen beskrives den overordnede projektorganisation og den 
interne kommunikation i projektet. „Offentlighedsarbejdet“ skal 
desuden indgå som et vigtigt redskab til at nå ud til projektets 
målgrupper og til at opnå projektets øvrige delmål.  

Forankring 
Langsigtet forankring af projektets opnåede resultater i 
projektpartnerorganisationer og fortsat anvendelse af resultater til 
gavn for målgrupperne. Langsigtet forankring indebærer også, at 
samarbejdet mellem parterne bliver videreført selvstændigt efter 
projektafslutning. Disse videreførte aktiviteter skal yde et bidrag til de 
såkaldte resultatindikatorer for projektet, som måles indtil 1 år efter 
projektafslutning. Se uddybet beskrivelse ovenfor (s.1) og i 
dokumenterne: „Generelle regler“ og „Programindikatorer“ 

EU´s Østersøstrategi EU ønsker sammenhæng imellem geografisk tværgående tiltag og i 
overensstemmelse med bredere strategier – herunder især EU´s 
Østersøstrategi (EUSBSR). Se mere info i Interreg 6A 
samarbejdsprogram, hvor mulige bidrag er beskrevet under hver 
prioritet. 

Grænseoverskridende 
mérværdi 

Grænseoverskridende udfordringer kan bedre løses gennem 
samarbejde; f.eks: 
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-der findes effektive fælles løsninger på fælles udfordringer i 
programområdet, som kan løses bedre, hurtigere og billigere gennem 
et grænseoverskridende samarbejde. 
- grænser (geografiske og mentale) nedbrydes eller håndteres, så en 
region vokser sammen uafhængigt af sine nationale grænser. 
Se uddybende beskrivelse ovenfor (s. 1). 

Grænseoverskridende 
udfordringer 

I Interreg 6A samarbejdsprogrammet er programmets 
grænseoverskridende udfordringer beskrevet – dels som generelle 
udfordringer, dels specificeret pr. prioritet. Tilsvarende er programmets 
fælles styrkepositioner beskrevet. Se mere info i Interreg 6A 
samarbejdsprogram og ovenfor. 

Innovativ Nye idéer realiseres gennem nye tilgange og samarbejde. Tiltagene 
afgrænser sig fra den eksisterende praksis ved enten at være helt nye 
eller ved at udgøre en videreudvikling af hidtidig praksis/løsninger. Se 
uddybende beskrivelse ovenfor. 

Interventionslogik/ 
effektkæde 
 

Projektet skal være behovsorienteret. Effektkæden beskriver de 
vigtigste årsags-virknings-sammenhænge i et projekt. Hvilke 
programudfordringer vil et projekt (bidrage til at) løse? Der skal skabes 
en sammenhæng til de styrkepositioner, der er nævnt i programmet. 
Projektmål, delmål, resultater, milepæle defineres og refererer til 
programmets specifikke mål og resultater (udtrykt i indikatorer).  
Hvert projekt er forpligtet til at fokusere på én prioritet og ét specifikt 
mål. Det vil sige, at et projekt skal bidrage (målbart) til opnåelsen af det 
valgte specifikke mål, til resultatindikatoren og til de angivne 
outputindikatorer i den pågældende prioritet i programmet. 
Se mere info i dokumentet: „Resultatorientering og målbare effekter“ 
og i dokumentet „Programindikatorer“. 

Leadpartner og 
leadpartnerprincip 

- Leadpartner (LP) er ansvarlig for projektets gennemførelse og er 
projektets hovedkontaktperson til programadministrationen, indsender 
ansøgningen, indgår LP-kontrakten og er ansvarlig for fordelingen af 
udbetalinger mellem de enkelte projektpartnere (PP). 
- Kun offentlige eller halvoffentlige PP'ere kan fungere som 
leadpartnere. 
- Der udpeges én leadpartner i projektet. 
Se mere info i dokumentet „generelle regler“. 

Løsninger „Løsninger“ forstås som projektets bidrag til løsning af programmets 
udfordring(er). „Løsningen“ skal være „innovativ“ og adskille sig fra 
eksisterende praksis.  

Milepæle Milepælene udgør de nødvendige steps for at opfylde delmålet og (del-
)resultatet. Milepælene skal være dokumenterbare og realistiske (del-
)resultater af delmålene og opdeler endvidere delmålene tidsmæssigt 
og indholdsmæssigt. Se mere info i dokumentet „Resultatorientering og 
målbare effekter“. 

Målgruppe Projektets målgrupper er de grupper af personer, som projektet 
henvender sig til og som kan forventes at få gavn af projektets 
resultater (f.eks. skoler, virksomheder, turister). Offentligheden 
(borgere) er en obligatorisk målgruppe. Målgrupper defineres på 
baggrund af programmets udfordringer. I beskrivelsen af de enkelte 
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prioriteter og specifikke mål er angivet de vigtigste målgrupper. Se 
mere i Interreg-programmets samarbejdsprogram. 

Netværkspartner (NP) En netværkspartner modtager ikke tilskud og har dermed heller ikke de 
administrative forpligtelser, som de støtteberettigede partnere skal 
opfylde. Netværkspartnerens rolle skal beskrives i ansøgningen. 
Netværkspartnere tilfører projektet erfaring og knowhow. Se mere info 
i dokumentet „Generelle regler“. 

Offentlighedsarbejde Offentlighedsarbejde er obligatorisk i Interreg-projekter og er vigtigt for 
at gøre projektet synligt for målgrupper og potentielt interesserede 
parter. Dette omfatter bl.a. opslag på sociale medier og synlighed i 
pressen. Se flere retningslinjer, herunder for brugen af EU- og Interreg-
logoer (dokumentet ”Logo og brand book”) på programmets 
hjemmeside. 

Partnerskab Projektets partnerskab består af én leadpartner og et antal 
projektpartnere og netværkspartnere. Partnerskabet skal som minimum 
bestå af én finansielt involveret partner fra hhv. dansk og tysk side, men 
består oftest af flere både finansielt involverede partnere 
(projektpartnere) eller ikke-finansielt involverede partnere 
(netværkspartnere).  
Partnerskabet skal så vidt muligt være afbalanceret på begge sider og 
skal passe til projektets formål i henhold til projektmål og programmets 
grænseoverskridende udfordringer (jf. 
interventionslogikken/effektkæden) og samlet råde over de nødvendige 
kompetencer til at kunne opfylde projektets mål.  
F.eks. kan brede partnerskaber (= projektpartnere og 
netværkspartnere) være "nødvendige" for at nå de relevante 
målgrupper og for at vidensdele resultater til gavn for programmet. Så 
vil det ikke være "tilstrækkeligt" med et for smalt og lokalt partnerskab. 
Mere lokale partnerskaber kan i andre sammenhænge til gengæld være 
"tilstrækkelige", når et mere lokalt geografisk fokus er mest 
meningsfyldt for projektets formål og for programmet (jf. 
interventionslogikken). F.eks. når et projekt retter sig mod et emne, 
som er geografisk eller temamæssigt forankret i en begrænset del af 
programområdet. 
 Se bl.a. dokumentet „Generelle regler“. 

Prioritet Interreg 6A-programmet støtter 4 tematiske prioriteter/indsatsområder 
og hver prioritet er inddelt i 1-3 specifikke mål. Der kan pr. ansøgning 
kun søges om støtte til ét specifikt mål inden for en given prioritet. Se 
mere på programmets hjemmeside. 

Projektpartner (PP) En projektpartner bidrager med medfinansiering i projektet og har også 
administrative forpligtelser. Det kan være en offentlig eller privat 
partner. Projektpartnerens rolle skal beskrives i ansøgningen. Se mere 
info i dokumentet „Generelle regler“ og i støttebetingelserne mht. 
private partnere. 

Projektmål Fastlagte mål inden for projektet (overordnede mål eller delmål).  
Projektets overordnede mål beskriver, hvordan det identificerede 
behov (helt eller delvist) kan løses ved hjælp af projektet. Hvad vil 
projektet opnå, som kommer programområdet og projektets 
målgrupper til gavn? Projektmålet skal være resultat- og 
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effektorienteret og hænge sammen med programmets mål. (se 
”Inverventionslogik/effektkæde”). Projektmålet inddeles i flere delmål. 
Se under „Delmål“. 

Programområdet Programområdet er udtryk for den geografi, som projektet skal gavne. 
Det omfatter følgende regioner på dansk hhv. tysk side: Region 
Syddanmark, Region Sjælland, Kreis Nordfriesland, Kreis Ostholstein, 
Kreis Plön, Kreis Rendsburg-Eckernförde og Kreis Schleswig-Flensburg 
samt byerne Flensburg, Kiel, Lübeck og Neumünster. 

Programoutputindikato
r 

Ethvert projekt skal yde et bidrag til programmets output- og 
resultatindikatorer. Bidraget til indikatorerne skal opføres som 
målværdier på ansøgningstidspunktet og bliver så indberettet og 
verificeret i projektrapporterne gennem projektperioden. I den 
forbindelse skal bestemte krav overholdes, ikke mindst de fastlagte 
definitioner for de enkelte indikatorer.  
-Måling af resultater både i projekterne og i programmet.  
-Hvert enkelt projekt skal yde et bidrag til mindst én 
programoutputindikator og mindst én resultatindikator. 
-Indgår i afrapporteringen. 
Se mere info i støttebetingelserne om „indikatorer“. 

Resultater Projektets overordnede mål skal være resultat- og effektorienteret. For 
hvert delmål skal (del-)resultaterne beskrives (se „Delmål“). Projektets 
resultater skal søges forankret til gavn for målgrupper for at opnå 
langsigtet effekt. 

Resultatindikator Værktøj til at måle de opnåede resultater for det samlede program. Se 
under „Programoutputindikator“. 
Se mere info i støttebetingelserne om „indikatorer“. 

Samarbejdskriterier Interreg er et samarbejdsprogram, hvor parterne forventes at skulle 
samarbejde om udvikling, gennemførelse og finansiering af projektet. 
"Fælles udvikling": Projektet er udviklet og udarbejdet i fællesskab i 
partnerkredsen på begge sider af grænsen. 
”Fælles gennemførelse”: Projektet gennemføres i fællesskab i 
partnerkredsen fra begge sider af grænsen.  
”Fælles personale”: Medarbejderne i de enkelte partnerorganisationer 
samarbejder i projektet. 
”Fælles finansiering”: Det samlede budget afspejler en reel involvering 
af parterne.  

Specifikke mål Se under „Prioritet“ 

Styrkepositioner Programmet støtter først og fremmest tiltag inden for programmets 
styrkepositioner. Se „Grænseoverskridende udfordringer“ samt i 
Interreg 6A samarbejdsprogram. 

Synergi Netværkssamarbejde mellem aktører, projekter og/eller hensyn til 
bredere strategier for at sikre relevans og udbredelse af 
projektresultaterne. 

Tværgående mål / 
Horisontale principper 

Mål, som er relevante på tværs af alle prioriteter, og som projektet skal 
forholde sig til i ansøgningen. Det er ikke støtteberettiget at yde 
negative bidrag til målene. Positive bidrag belønnes i vurderingen af 
ansøgningen. Der indgår i alt 4 tværgående mål i programmet:  

- „Lige muligheder og ikke-diskrimination og ligestilling mellem 
kønnene“ 
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- „bæredygtig udvikling” 
- “digitalisering“ 
- „sprog og kultur“. 

Se mere info i dokumentet „Generelle regler“. 
 


