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Målbare resultater og effekter spiller en stor rolle i Interreg-programmet Deutschland-Dan-

mark. Både programmet og projekterne skal følge en klar logisk struktur for at opnå en god 

mål- og resultatorientering. Det nye milepælssystem understøtter projekternes resultat- og 

målorientering yderligere. 

En ægte merværdi og et varigt udbytte for programregionen kan vi kun dokumentere med 

målbare resultater og effekter. 

Derfor skal projekterne generere resultater og effekter, der bidrager til programmets mål. For 

at optimere denne resultatorientering og opnå de bedst mulige effekter for programregionen 

og dens borgere inden for rammerne af Interreg-programmet, følger både selve programmet 

og projekterne en målrettet, logisk struktur med målbare resultater. På programniveau hedder 

denne struktur interventionslogik, og på projektniveau kaldes den effektkæde. Begge niveauer 

er derved forbundet direkte med hinanden. 
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1. Programniveau: Interventionslogik 

De relevante fælles og grænseoverskridende udfordringer er blevet identificeret i programmeringsfa-

sen og sat i relation til de politiske målsætninger, som EU-Kommissionen har fastlagt for alle Interreg-

programmer. Begrænsningen til nogle få politiske målsætninger skal skabe en fokuseret indholdsmæs-

sig ramme for Interreg-programmet, der gør det muligt at gøre støtten målrettet. I programmet Deut-

schland-Danmark er de valgte politiske målsætninger udmøntet i fire prioriteter (se dokumentet ”Ge-

nerelle regler”, kap. 12, som kan downloades som alle vores dokumenter på hjemmesiden). 

For hver politisk målsætning – og dermed for hver prioritet i programmet – har EU-Kommissionen 

desuden udarbejdet et katalog af såkaldte specifikke mål, hvorfra programmerne skulle udvælge ind-

holdsmæssigt passende mål til hver prioritet. De specifikke mål bidrager direkte til de politiske mål-

sætninger. På programniveau inddeler de prioriteterne tematisk og fastlægger det konkrete indhold. 

På den måde skal der gennem intelligent specialisering opnås et endnu stærkere fokus på de relevante 

kerneemner i programregionen, og støtten gøres endnu mere målrettet. Prioriteterne i Interreg Deut-

schland-Danmark har mellem ét og tre specifikke mål. 

Programmets specifikke mål understøttes desuden indholdsmæssigt af støtteberettigede tiltag (se do-

kumentet ”Samarbejdsprogram” link som ovf.) og er forsynet med output- og resultatindikatorer (se 

dokumentet ”Programindikatorer”, link som ovf.). Over for EU-Kommissionen udgør disse indikatorer 

målestokken for programmets effekt. Projekterne bidrager med deres mål og de relevante støttebe-

rettigede tiltag direkte til et specifikt mål og dermed samlet set til programmålene. Projekterne bidra-

ger også direkte til de fleste indikatorer. 

Prioriteter, specifikke mål, støtteberettigede tiltag og indikatorer udgør således tilsammen strukturen 

og rammerne for programstrategien og dermed også rammerne for projekternes tilstræbte mål og 

resultater. 

https://www.interreg-de-dk.eu/dk/finansieringsvejledning-og-dokumenter/stoetteregler-dokumenter-a-z/
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Fig. 1: Interventionslogik 

I kan finde yderligere information om programstrategien, indholdet og den konkrete argumentations-

kæde i vores samarbejdsprogram. 

2. Projektniveau: 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 generere målbare og langfristede effekter. Alle Interreg-

projekter skal derfor have en klar effektkæde (en effektkæde beskriver de vigtigste årsags-virknings-

sammenhænge i et projekt, se. fig. 2). Det grænseoverskridende behov, som projektet søger at løse, 

skal specificeres allerede i forberedelses- og udviklingsfasen for en projektansøgning, og de konkret 

planlagte mål og resultater i projektet skal fastlægges.  
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Fig. 2: Effektkæde 

Det nye milepælssystem (fig. 3) i programmet skal understøtte projekterne, så de retter fokus på pro-

jektmål og -resultater frem for på aktiviteterne. I og med at de enkelte aktiviteter nu ikke længere 

fastlægges i projektansøgningen (dvs. de måder, hvorpå målet søges nået), får projekterne samtidig 

større fleksibilitet i forhold til gennemførelsen. 

I kan finde yderligere information om milepælssystemet i dokumentet ”Fremskridtskontrol – rapporter 

og anmodning om udbetaling”, som kan downloades som alle dokumenter på vores hjemmeside.  

https://www.interreg-de-dk.eu/dk/finansieringsvejledning-og-dokumenter/stoetteregler-dokumenter-a-z/
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Fig. 3: Milepælspyramide 

3. Udarbejdelse af en effektkæde som led i milepælssyste-

met 

For at kunne opfylde kravet om en klar, logisk effektkæde i projektet (se fig. 2) skal sammenhængen 

mellem behovet for projektet, det overordnede mål og de tilhørende delmål samt milepælene beskri-

ves og forklares plausibelt i projektansøgningen. Samtidig skal forbindelsen til programmålene og pro-

gramstrategien være velbegrundet. Projektmålets bidrag til programmet måles via output- og resul-

tatindikatorerne., at  

Effektkæden for et projekt udarbejdes i flere skridt, og ikke sjældent iterativt, dvs. senere skridt kan 

nødvendiggøre en eller flere tilpasninger af tidligere skridt. Bestemte rammebetingelser for et delmål 

kan således f.eks. medføre, at det overordnede projektmål skal tilpasses, eller at det udviklede mile-

pælsniveau nødvendiggør ændringer af delmålene. 

3.1. Identificering af behovet 

Identificer og beskriv i første omgang det konkrete behov for projektet. Programstrategien, prioriteten 

og det specifikke mål med dets respektive støtteberettigede tiltag udgør de indholdsmæssige rammer 
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for behovet. Ethvert projekt er forpligtet til at udvælge et specifikt mål under en prioritet i program-

met, som det ønsker at yde et bidrag til. Et projekt kan ikke bidrage til flere specifikke mål eller flere 

prioriteter.  

3.2. Formulering af det overordnede projektmål 

Formuler og beskriv så på grundlag af det identificerede behov det overordnede mål for projektet ud-

førligt. Beskrivelsen af målet skal tydeliggøre, hvordan behovet (helt eller delvist) kan løses ved hjælp 

af projektet. 

3.3. Identificering og formulering af de nødvendige del-

mål 

Identificer og beskriv de delmål, der er nødvendige for og egnede til at nå det overordnede projektmål. 

Indtænk her også målgrupper, ambitionsniveau og (del-)resultater. Delmålet "Projektledelse" er obli-

gatorisk for alle projekter, hvor den overordnede projektorganisation og kommunikationen internt i 

projektet beskrives. Derudover kan I fastlægge lige så mange delmål, som det måtte være hensigts-

mæssigt for projektet. 

3.4. Identificering og formulering af de nødvendige mi-

lepæle (arbejdsplan) 

Identificer og formuler de milepæle, der er nødvendige for og egnede til at nå delmålene. Milepælene 

skal være dokumenterbare og realistiske (del-)resultater af delmålene og opdeler delmålene tidsmæs-

sigt og indholdsmæssigt. I skal i den forbindelse være opmærksomme på milepælssystemet og den 

dermed forbundne inddeling af projektet i tre perioder (for yderligere information om milepælssyste-

met henvises til dokumentet ”Fremskridtskontrol – rapporter og anmodning om udbetaling” som kan 

downloades som alle dokumenter på vores hjemmeside). 

3.5. Forbindelse til de relevante output- og resultatin-

dikatorer 

Find med afsæt i (del-)resultaterne for delmålene og milepælene frem til, hvilke output- og resultatin-

dikatorer i programmet jeres projekt bidrager til (se dokumentet ”Programindikatorer”, link som ovf.). 

Bemærk: Listen over støtteberettigede tiltag for hvert specifikt mål er til forskel fra Interreg 5A 

eksklusiv og bindende i denne støtteperiode, dvs. projektets indhold skal stemme overens med 

tiltagene på listen. Øvrige tiltag, som ikke fremgår af listen, er ikke støtteberettigede i pro-

grammet.  

Under skridt 3.3 og 3.4 er det vigtigt, at det er mål og resultater, der bliver beskrevet, ikke 

aktiviteter.  

https://www.interreg-de-dk.eu/dk/finansieringsvejledning-og-dokumenter/stoetteregler-dokumenter-a-z/
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Forbindelsen til indikatorerne relaterer til det overordnede projektmål. Indikatorerne måler både re-

sultaterne for det overordnede projektmål og bidraget til programmålene. På programniveau bidrager 

de til programmets resultatramme. 


