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Ethvert projekt skal yde et bidrag til programmets output- og resultatindikatorer. Bidraget til 

indikatorerne skal fastlægges på ansøgningstidspunktet og bliver så indberettet og verificeret i 

projektrapporterne. I den forbindelse skal bestemte krav overholdes, ikke mindst de fastlagte 

definitioner for de enkelte indikatorer. 
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1. Generelle oplysninger 

Selv om det ikke ser sådan ud ved første øjekast, så er indikatorsystemet for Interreg 6A ændret mar-

kant sammenlignet med Interreg 5A. Der findes ganske vist fortsat output- og resultatindikatorer, men 

de er designet anderledes end tidligere. Disse nyskabelser medfører ændringer i planlægningen af in-

dikatorerne og den senere udmøntning i projektet. De (nye) krav til bidraget til indikatorerne og ind-

beretningen af indikatorværdier er beskrevet i kap. 1.2 og 1.3. De konkrete definitioner af indikato-

rerne er opført i kap. 2 og 3 sammen med eksempler og forslag til verificering.  

Hvad er nyt? 

• Der findes ikke længere projektdefinerede indikatorer. Alle projekter skal yde et bidrag til 

de fastlagte indikatorer i programmet.  

• Projekter skal nu også bidrage direkte til resultatindikatorerne. 

• Mange output- og resultatindikatorer hænger indholdsmæssigt tæt sammen (se fig.). Det 

giver samlet set et kompakt og overskueligt indikatorsystem for programmet. 

Indikatorerne er udvalgt fra en liste over fælles indikatorer, som EU-Kommissionen har foreslået for 

alle Interreg-programmer i Europa. Definitionerne for disse indikatorer er i vid udstrækning fastlagt på 

forhånd (se kap. 2 og 3), og Interreg-administrationen har ikke mulighed for at sætte sit eget præg på 

disse. 

Bemærk: Programindikatorerne er primært møntet på EU-Kommissionens dataindsamling i hele EU og 

på resultatvurderingen af selve Interreg-programmet. De er ikke tænkt som et instrument til den pro-

jektinterne fremdriftsmåling og vil kun i de færreste tilfælde være egnet til det. Interreg-administrati-

onens projektfremdriftsmåling finder sted som led i det nye milepælssystem (se dokument „Frem-

skridtskontrol - 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/
https://www.interreg-de-dk.eu/dk/finansieringsvejledning-og-dokumenter/stoetteregler-dokumenter-a-z/
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1.1. Projekternes bidrag til indikatorerne 

Alle projekter skal opfylde følgende krav med hensyn til programindikatorerne: 

 Hvert enkelt projekt skal yde et bidrag til mindst én outputindikator og mindst én resultatindi-

kator. 

 Hvis jeres projekt indholdsmæssigt yder bidrag til yderligere indikatorer, skal de også være 

nævnt i ansøgningen. 

 De målværdier for indikatorerne, der fastlægges i ansøgningen, skal være realistiske og passe 

til projektmålene. En højere målværdi for indikatorerne alene vil derfor ikke føre til en bedre 

vurdering af projektet. 

 Ved planlægningen af projektet skal I være opmærksomme på, at resultatindikatorerne også 

skal måles et år efter projektafslutning, altså forventes der også resultater, som genereres 

efter projektets afslutning. Med henblik på projektresultaters bæredygtighed skal fortsættel-

sen af relevante aktiviteter efter projektafslutning således allerede tænkes ind i ansøgningsfa-

sen. Med projektafslutning menes her slutdatoen for projektperioden, ikke tidspunktet for 

indsendelse eller godkendelse af slutrapporten. 

 

Bemærk: 

 Indikatoren "RCO 115 Offentlige begivenheder på tværs af grænserne, der er organiseret i fæl-

lesskab" kan kun vælges af projekter under prioriteterne 2, 3 og 4. Projekter under prioritet 1 

kan ikke vælge den i ansøgningsskemaet. 
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 Indikatoren "RCO 90 Projekter for innovationsnetværk på tværs af grænserne" tælles i mod-

sætning til alle andre indikatorer direkte af Interreg-administrationen, og projekterne kan ikke 

vælge den i ansøgningen. Et bidrag til RCO 90 er ikke tilstrækkeligt til at opfylde det obligato-

riske bidrag til outputindikatorerne.  

1.2. Indberetning og verificering af indikatorværdierne 

Der gælder følgende regler for indberetning og verificering af indikatorværdierne: 

 De opnåede værdier for outputindikatorerne skal indberettes i alle status- og årsrapporter 

samt i slutrapporten. 

 De opnåede værdier for resultatindikatorerne skal kun indberettes i slutrapporten og så igen 

et år efter projektafslutning. I slutrapporten forventes en udtalelse fra projektpartnerne om, 

hvordan samarbejdet videreføres efter projektafslutning. Indberetningen et år efter projekt-

afslutning er obligatorisk for alle projekter og fastlagt i leadpartneraftalen. For RCR 85 ”Delta-

gere i fælles aktiviteter på tværs af grænserne efter projektafslutning” skal der så angives '0' 

som værdi i slutrapporten, da denne indikator kun måles i etårsperioden efter projektets af-

slutning. 

 Alle oplyste værdier for output- og resultatindikatorerne skal kunne verificeres 100 % ved 

hjælp af egnede dokumenter. Disse dokumenter indsendes til Interreg-administrationen sam-

men med årsrapporterne eller for resultatindikatorernes vedkommende i forbindelse med ind-

beretningen et år efter projektafslutning. Det er meget individuelt, hvilke dokumenter der eg-

ner sig til verificering. Under indikatordefinitionerne i punkt 2 og 3 nævnes eksempler på mulig 

dokumentation. Der kan dog også indsendes anden form for egnet dokumentation. 

 Ved tælling af indikatorværdierne skal dobbelttælling (altså at samme værdier tælles med flere 

gange under forskellige indikatorer, eller at en værdi tælles med flere gange under samme 

indikator) udelukkes. Det er derfor vigtigt, at de fastlagte definitioner og de foretagne afgræns-

ninger under alle omstændigheder bliver overholdt. 

2. Definitioner af outputindikatorer 

2.1. Outputindikatorer for alle prioriteter 

Indikator Definition 

RCO 81: Deltagere i 

fælles aktiviteter 

på tværs af græn-

serne  

Indikatoren tæller antal deltagere (dvs. enkeltpersoner) i fælles grænseover-

skridende aktiviteter, som organiseres og gennemføres direkte af de støttede 

projekter. Partnere fra begge sider af grænsen skal deltage i organiseringen 

af de pågældende aktiviteter. Deltagere i grænseoverskridende onlinearran-

gementer og arrangementer, der gennemføres adskilt både på den danske og 

den tyske side, tæller også med. Gennemføres et arrangement kun på den 

ene side af grænsen, skal det også være åbent for deltagere fra den anden 

side af grænsen for at kunne blive talt med. 

Følgende tæller ikke med under denne indikator: 



 

 
5 Version 1.1 - maj 2022 

 Deltagere i offentlige events, som projekterne organiserer, da disse 

arrangementer tælles med under indikatoren RCO 115 (for afgræns-

ning henvises til eksemplerne her og under RCO 115).  

 Deltagere i rent interne møder mellem projektpartnerne. Hvad mø-

der med eksterne deltagere angår, kan projektmedarbejdere tælles 

med på grund af deres funktion som multiplikatorer. 

 Deltagere i regulære universitetsuddannelser og andre uddannelser, 

der afsluttes med et anerkendt certifikat. 

Eksempler 

Fælles aktiviteter kan f.eks. være følgende: 

 Udvekslinger eller udvekslingsbesøg mellem partnere fra begge sider 

af grænsen for elever, studerende, medarbejdere, forskere etc. 

 Workshops, webinarer og arrangementer, der er forbeholdt en be-

stemt målgruppe og ikke er åbne for den brede offentlighed (f.eks. 

videnskabelige kongresser, møder mellem virksomhedsnetværk, 

workshops specielt for kulturaktører, turistfagfolk, lærere, elever, fri-

villige etc.) 

Verificering 

Deltagerne (dvs. det antal personer, der deltager i en fælles grænseoverskri-

dende aktivitet som f.eks. forskere, frivillige, studerende, elever etc.) tælles 

for hver grænseoverskridende aktivitet organiseret af projektet ved hjælp af 

tilstedeværelseslister eller tilsvarende dokumentation. 

 

Indikator Definition 

RCO 83: Strategier 

og handlingspla-

ner, der er udarbej-

det i fællesskab 

Indikatoren tæller antal fælles strategier og/eller handlingsplaner, der er ud-

viklet af de støttede projekter. En strategi, der er udviklet i fællesskab, har til 

formål at etablere en målorienteret proces inden for et specifikt emne på en 

målrettet måde. En handlingsplan udmønter en eksisterende eller en ny stra-

tegi, der er udviklet i fællesskab i projektet, i tiltag/indsatser.  

Partnere fra begge sider af grænsen skal deltage i udviklingen for at kunne 

blive talt med. Strategien eller handlingsplanen behøver ikke at blive imple-

menteret som led i projektet for at tælle med, men udviklingen skal være af-

sluttet som led i projektet og være tilgængelig for de relevante aktører. 

Følgende tæller ikke med under denne indikator: 

 Implementering af eksisterende handlingsplaner. Sådanne aktiviteter 

kan, hvis der er tale om Pilot Actions, tælles med under RCO 84. Hvis 

der er tale om arrangementer, kan de alt efter deres fokus tælles med 
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under RCO 81 elle RCO 115. Udviklede løsninger tælles med under 

RCO 116. 

Eksempler 

Strategier og handlingsplaner for alle emner, der behandles i programmet, 

herunder også horisontale mål som sprog/sprogtilegnelse eller digitalisering. 

Det er vigtigt, at der er en grænseoverskridende komponent. Det kan også 

være overførsel af nationale strategier til den anden side af grænsen. 

Verificering 

Verificeringen sker ved hjælp af dokumentation for de færdigt udviklede stra-

tegier eller handlingsplaner enten direkte i tekstform (PDF, PPT eller lign.) el-

ler et link til en hjemmeside med relevant information. 

 

Indikator Definition 

RCO 84: Pilot Ac-

tions, der udvikles i 

fællesskab og gen-

nemføres i projek-

ter 

Indikatoren tæller de Pilot Actions, der er udviklet i fællesskab og gennemført 

i støttede projekter. Hertil hører f.eks. testprocedurer, afprøvning af nyt ud-

styr/nye instrumenter og tools, eksperimenter og overførsel af praksis. Kon-

trol eller eksperimentel testning af udstyr, et tool, et kursuskoncept eller lign. 

betragtes her som Pilot Action inden for en udviklingsproces. Slutresultatet 

("løsningen") tælles med under RCO 116. 

En Pilot Action skal ikke kun være udviklet i projektet, men også være gen-

nemført i projektet for at kunne tælle med. Gennemførelsen skal være afslut-

tet ved projektafslutning.  

Implementering af eksisterende handlingsplaner kan evt. også tælles med un-

der denne indikator (jf. indikator RCO 83). 

Eksempler 

Pilot Actions behøver ikke udelukkende at vedrøre teknologi (f.eks. testning 

af apps og prototyper), men kan omhandle meget forskellige emner som 

f.eks. afprøvning af nye uddannelses- eller kursuskoncepter eller testning af 

nye turisme- eller kulturtilbud. 

Verificering 

Verificeringen af de talte indikatorværdier sker ved hjælp af egnede doku-

menter, der dokumenterer gennemførelsen af Pilot Actions f.eks. testproto-

koller, testkoncepter, resultatrapporter, billeddokumentation fra testforløbet 

eller lign. Links til hjemmesider med relevant information udgør ligeledes et 

tilstrækkeligt grundlag for verificering. 
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Indikator Definition 

RCO 116: Løsnin-

ger, der er udviklet 

i fællesskab 

Indikatoren tæller antal løsninger, der er et resultat af implementerede Pilot 

Actions fra de støttede projekter. En løsning er slutresultatet af en udviklings-

proces. For at blive talt med skal løsningen også omfatte indikationer for, 

hvilke tiltag der kræves for at anvende eller udvide den. Partnere fra begge 

sider af grænsen skal deltage i udviklingen af løsningen.  

 

Følgende tælles imidlertid ikke med (ifølge EU-Kommissionens krav): 

 Løsninger, der primært vedrører retlige eller administrative rammer 

som f.eks. forslag om lovmæssige tilpasninger eller omstrukturering 

af forvaltninger og lign. Hvis løsningens fokuspunkt ligger på et andet 

emne, og retlige og administrative rammer i den forbindelse også bli-

ver berørt, kan løsningen tælles med. 

Eksempler 

Begrebet 'løsning' skal forstås bredt. Det kan her være tale om teknologiske 

løsninger såvel som koncepter til løsning af sociale udfordringer, nye kultur- 

eller turismetilbud, uddannelsestilbud, metoder, tools, services, samarbejds-

aftaler og lign. 

Verificering 

Verificeringen sker ved hjælp af egnede dokumenter, der dokumenterer og 

beskriver den pågældende løsning, f.eks. produktbeskrivelser, procesbeskri-

velser, koncepter, publikationer, billedmateriale (fotos, screenshots) eller 

lign. Links til hjemmesider med relevant information udgør ligeledes et til-

strækkeligt grundlag for verificering. 

2.2. Supplerende outputindikator for prioritet 2, 3 og 4 

Indikator Definition 

RCO 115: Offent-

lige begivenheder 

på tværs af græn-

serne, der er orga-

niseret i fællesskab 

Indikatoren tæller antal grænseoverskridende arrangementer, der er organi-

seret i fællesskab af partnerne i godkendte projekter. Det er selve arrange-

menterne, der tælles, ikke deltagerne!  

Deltagelsen i arrangementet skal være åben og gratis for alle borgere (dvs. 

ingen entré), og der skal være gjort reklame for det offentligt inden for pro-

gramregionen (på begge sider af grænsen!) for at tælle med. Projektet kan 

naturligvis begrænse det samlede antal deltagere f.eks. på grund af lokalernes 

størrelse etc., muligheden for at tilmelde sig skal dog i princippet være åben 
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for alle. Projektpartnere fra begge sider af grænsen skal deltage i planlægnin-

gen og organiseringen. Onlineevents tæller også med.  

Generelt skal arrangementet behandle grænseoverskridende emner eller til-

gange og have deltagere fra begge sider af grænsen eller i det mindste til-

stræbe dette. Det skal reklameindsatsen og organiseringen af arrangementet 

også være tilrettelagt efter. Projektmedarbejdernes deltagelse alene er ikke 

tilstrækkelig til at opfylde dette krav. Ideelt set bør det være muligt at tælle 

projekters kickoff- og afslutningsarrangementer under denne indikator. Hvert 

arrangement kan kun tælles med én gang. Gentagelser af samme arrange-

ment tæller ikke med igen, men tæller som ét arrangement. 

Eksempler 

 Offentlige kickoff- og afslutningsarrangementer i projektet 

 Offentlige foredrag/oplæg 

 Grænseoverskridende festarrangementer 

 Udstillinger 

 Offentlige informationsmøder 

 Offentlige konferencer 

 Sports- og kulturevents 

Verificering 

Verificeringen sker ved hjælp af dokumentation for invitationen og den græn-

seoverskridende reklameindsats for eventen. Links til hjemmesider med rele-

vant information udgør ligeledes et tilstrækkeligt grundlag for verificering. 

2.3. Supplerende outputindikator for prioritet 1 

BEMÆRK: Denne indikator tælles af Interreg-administrationen selv, og projekter kan ikke vælge den i 

ansøgningsskemaet. Den opfylder heller ikke et projekts obligatoriske bidrag til outputindikatorerne 

og opføres her blot til orientering og for fuldstændighedens skyld. 

Indikator Definition 

RCO 90: Projekter 

for innovationsnet-

værk på tværs af 

grænserne 

Indikatoren tæller antal projekter, der opbygger, fortsætter eller udvider in-

novationsnetværk for virksomheder. Netværket skal være aktivt på tidspunk-

tet for projektet afslutning for at blive talt med under denne indikator. 
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3. Definitioner af resultatindikatorer 

Indikator Definition 

RCR 79: Fælles strate-

gier og handlingspla-

ner, som organisatio-

ner har indført 

Indikatoren tæller antal strategier og handlingsplaner, der er udviklet i fæl-

lesskab fra outputindikator RCO83, og som er indført og implementeret af 

organisationer i projektperioden eller indtil et år efter projektafslutning. 

På det tidspunkt, hvor indikatoren måles, behøver strategien eller hand-

lingsplanen ikke at være implementeret fuldt ud, men den skal være på-

begyndt for at tælle med. Implementeringen skal ikke nødvendigvis fore-

tages af projektpartnerne, men kan også foretages af andre organisatio-

ner. 

Eksempler 

Strategier og handlingsplaner for alle emner, der behandles i programmet, 

herunder også horisontale mål som sprog/sprogtilegnelse eller digitalise-

ring. Det er vigtigt, at der er en grænseoverskridende komponent. Det kan 

også være overførsel af nationale strategier til den anden side af grænsen. 

Verificering 

Verificeringen sker ved hjælp af egnede dokumenter, der dokumenterer, 

at der er indført og implementeret en strategi eller en handlingsplan, f.eks. 

aftaler, planer for tiltag, der er målrettet mod en konkretorganisation, 

tidsplaner for implementeringen, gennemførelsesrapporter. Links til 

hjemmesider med relevant information udgør ligeledes et tilstrækkeligt 

grundlag for verificering. 

 

Indikator Definition 

RCR 85: Deltagere i 

fælles aktiviteter 

på tværs af græn-

serne efter projekt-

afslutning 

Indikatoren tæller antal deltagere i fælles grænseoverskridende aktiviteter ef-

ter projektets afslutning. Aktiviteterne skal være organiseret af alle eller nogle 

projektpartnere eller associerede organisationer som videreførelse af samar-

bejdet. Sammenlignelige aktiviteter som dem i den tilsvarende outputindika-

tor RCO 81 betragtes som fælles grænseoverskridende aktiviteter. Deltagere 

fra begge sider af grænsen skal deltage i aktiviteterne for at tælle med under 

indikatoren. 

Indikatoren måles et år efter projektafslutning. Det er udelukkende deltagere 

fra året mellem projektafslutning og måletidspunktet, der tælles med. Delta-

gere fra projektperioden tælles ikke med. 

Følgende tæller ikke med under denne indikator 

 Deltagere i offentlige events, som projekterne organiserer.  
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 Deltagere i rent interne møder mellem projektpartnerne. Hvad mø-

der med eksterne deltagere angår, kan projektmedarbejdere tælles 

med på grund af deres funktion som multiplikatorer. 

Eksempler 

Fælles aktiviteter kan f.eks. være følgende: 

 Udvekslinger eller udvekslingsbesøg mellem partnere fra begge sider 

af grænsen for elever, studerende, medarbejdere, forskere etc. efter 

projektafslutning 

 Workshops, webinarer og arrangementer, der er forbeholdt en be-

stemt målgruppe og ikke er åbne for den brede offentlighed (f.eks. 

videnskabelige kongresser, møder mellem virksomhedsnetværk, 

workshops specielt for kulturaktører, turistfagfolk, lærere, elever, fri-

villige etc.) efter projektafslutning 

Verificering 

Deltagerne (dvs. det antal personer, der deltager i en fælles grænseoverskri-

dende aktivitet som f.eks. borgere, frivillige, studerende, elever etc.) tælles 

for hver grænseoverskridende aktivitet organiseret af projektet ved hjælp af 

tilstedeværelseslister eller tilsvarende dokumentation. 

 

Indikator Definition 

RCR 104: Løsnin-

ger, som organisa-

tioner har imple-

menteret eller vi-

dereudviklet 

Indikatoren tæller antal løsninger, som støttede projekter har udviklet, og 

som er anvendt eller videreudviklet i projektperioden eller indtil et år efter. 

De organisationer, der implementerer eller videreudvikler løsningerne, behø-

ver ikke nødvendigvis at være projektpartnerne. 

Begrebet 'løsning' skal forstås bredt i denne forbindelse, ligesom det også var 

tilfældet med den tilsvarende outputindikator RCO 116. En videreudvikling 

kan både være en teknisk tilpasning eller udvidelse af løsningen og en tilpas-

ning eller overførsel til andre rammer, sektorer, målgrupper etc. 

Eksempler 

Begrebet 'løsning' skal forstås bredt. Det kan her være tale om teknologiske 

løsninger såvel som koncepter til løsning af sociale udfordringer, nye kultur- 

eller turismetilbud, uddannelsestilbud, metoder, tools, services, samarbejds-

aftaler og lign. 

Verificering 
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Verificeringen skal ske ved hjælp af egnet dokumentation for anvendelsen el-

ler videreudviklingen af løsningen, f.eks. hvis den indgår i strategipapirer eller 

handlingsplaner, procesbeskrivelser, produktbeskrivelser eller billedmateri-

ale, som dokumenterer anvendelsen. Links til hjemmesider med relevant in-

formation udgør ligeledes et tilstrækkeligt grundlag for verificering. 

 


