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blev gennomført fra Juli 2016 til Juni 2019. 
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Projektansats for ny- og videreudviklingen af en informationsportal til bæredygtig 
formidling af projektresultater og -erfaringer i forbindelse med regionale 
udviklingsprojekter 

                                                                                                                                   

1. Indledning  
Copedia (collaborative for samarbejde – pedia (griechisch paideia=danne)) er en i løbet af 
Benefit4Regions (B4R) projektets opståede informations- og vidensplatform. Denne resulterer ud 
af delmålet „Udvikling af informationsdatabase“, i den, der i første omgang skulle indsamles tal, data 
og fakta over projektet i regionaludviklingens kontekst. I den participative udviklingsproces var 
projektpartnerne i fællesskab enige om, at platformen også burde muliggøre oprettelsen af yderligere 
projekter med de generelle kernetemaer som „Kommunikation“ og „Participation“, for så vidt muligt at 
gemme vedvarende viden, informationer og kontaktpartnere. Denne komplekse udfordring var i 
begyndelse af projektet en central faktor for samarbejdets og orienteringløshedens forsinkede 
udvikling. Ud af denne „Learning“, blev ønsket formuleret, at videns- og informationsstanden fra 
fremtidige B4R-projekter skal gøres central og lettilgængelig, som f.eks. det nye Interreg 5A-projekt 
„Tour-Bo“, som kommer til at befatte sig med konteksten turisme og regionaludvikling.  

Opbygning af Copedia-prototypen (Mäule, 2018) 

 
Projekte = Projekter 

Institutionen = Institutioner 

Details = Detaljer 

Methoden = Metoder 

Udviklingen af Copedia skete projektledsagende gennem samarbejdet blandt alle danske og tyske 
projektpartnere og indsatsen af softwareudviklingens participative metoder under FH Kiels ledelse i 
arbejdspakke 3. FH fremskaffede krav og udviklede i en iterativ proces i første omgang databasen og 
brugeroverfladen (User-Interface). Først danner oprettelsen af projekter (lige meget af hvilken 
kompleksitet) startpunktet. Derudover skulle tværsnitsinformationer til institutionerne (f.eks. 
kommuner, universiteter, økonomiske finansierer), informationsdetaljer (f.eks. arbejdsresultater fra 



 

  

delprojekter/arbejdsgrupper) og metoder (f.eks. til dataundersøgelse eller participation i forbindelse 
med udviklingsprocesser) være mulige at indsætte. Efterfølgende blev anvendelsen præsenteret i 
workshops, gennemført brugerskolinger, udgivet en brugervejledning og indsamlet finale henvisninger 
til fremstilling af Copedia-prototyperne. I slutningen af B4R-projektet indsættes alle relevante 
informationer (Case-studyresultater, videnskabelige papirer, glossar, projektplanlægningsskole, 
strategipapirer osv.) fra B4R, for at tjene som „Showcase“ for yderligere projekter, som er tilgængelige  
under www.copedia.eu.  

Den afgørende forskel blandt mange tilgængelige og lignende løsninger, er om den åbne ansats, skal 
tillade oprettelsen af mulige projekter, institution og metoder i en platform og derudover er modulær 
udbygningsegnet. Copedia-platformen er et godt første skridt for mere transparens og forbindelse af 
informationer, viden og institutioner, som fortløbende bør videreudvikles og ses som merværdi for 
overordnet samarbejde. Derfor var det oplagt, at vi ønsker at benytte dette første skridt dertil, for med 
det „fælles forholdsregel“ i arbejdspakke 4 at levere et muligt andet skridt en participativ og teknisk 
videreudvikling af platformen. Hertil blev et specifikationshæfte samt omkostningsoverslag udarbejdet 
og på grund af den universelle brugbarhed to finansieringsscenarier præsenteret, som fra overordnet 
sted, som værktøj til dannelse af en „digital videnscluster“ kan hentes. 

 
2. Specifikationshæfte Copedia 2.0  
I Copedia er det muligt, for hvert projekt (generelt), de deltagende institutioner (f.eks. projekt- og 
netværkspartnere), at deponere detaljerne til de enkelte projekter og udviklede eller anvendte 
metoder. For også at kunne deponere kompleksere projekter med et stort antal af delprojekter, som 
eksempelvis case studies eller arbejdspakker, blev projektstrukturen til Copedia udvidet: 

Copedia-prototypens projektstruktur (Mäule, 2018) 

 
Dermed kan hver projekt tildeles vilkårligt mange delprojekter, som så igen forbindes med de 
deltagende institutioner og medarbejdere. Copedia understøtter indtastningen af alle indhold på tysk, 
dansk og engelsk sprog. 

For videreudviklingen af Copedia er der foreset tre projektafsnit: 

1. Arkivfunktion: Nyudvikling af Copedia på basis af et moderne content-managementsystem med 
forbedret brugerføring. 

2. Kommunikationsplatform: Udvidelse af funktionsomfanget i forbindelse med projektinterne 
områder, hvor projektmedlemmerne kan udveksle data, informationer og dokumenter under 
udelukkelse af offentligheden.  



 

  

3. Kollaborationsplatform: Udbygning af Copedia med integreret chat-, forums- og kalenderfunktion.   
Et projektoverordnet samarbejde indenfor Copedia er muligt. Desuden får institutionerne egne 
områder, hvor institutionsintern kollaboration kan finde sted. 

 

2.1. Aktuel tilstand 
Den nuværende implementering af Copedia baseres på Content Management System Drupal 7 og er 
i brug som „working prototype“. Som allerede i projektindføringen præsenteret, kan for tiden projekter 
og delprojekter oprettes af brugerne. Disse projekter og delprojekter kan derimod igen tilordnes 
detaljer og metoder. Desuden kan brugere deponere deres institution (dvs. arbejdsgiver, initiativer) 
mit med en kort tekst. Brugere råder over en egen brugerprofil. Brugerprofiler kan tilordnes 
institutioner. Projekter og delprojekter har tilmed en projektansvarlig, dvs. kan forbindes med brugere, 
som føres som ansvarlig/kontaktpartner. Projektansvarlige kan tilføje bestående brugere til et projekt 
eller delprojekt. Medlemmer i et projekt eller delprojekt kan oprette detaljer og metoder i de enkete 
tilordnede projekter, som så vises på disse projekters oversigtssider. Projekter og delprojekter råder 
derudover over en kort beskrivende tekst, med hvilken de væsentlige informationer over projektet skal 
afbildes.  

Den følgende afbildning viser en forenklet datastruktur af Copedia, som visualiserer oplysningen over 
sammenhængen mellem de enkelte datatyper: 

 

Copedia-prototypens enkelte datastruktur (Mäule, 2018) 

 
 



 

  

Derudover, til disse beskrevne indhold, findes der til projekterne, metoderne og institutionerne stadig 
egne oversigtssider, hvor der målrettet kan søges efter enkelte informationer. 
  

2.2. Beregnet tilstand 
En detaljeret beskrivelse af den beregnede tilstand for de i indføringen nævnte projektafsnit 
præsenteres i det følgende.  

 

1. Arkivfunktion:  

I det første skridt, i forbindelse med konceptets ny- og videreudvikling af Copedia, gælder det i første 
omgang, at afløse det tilgrundliggende Content-managementsystem Drupal 7 og at afbilde den 
bestående funktionalitet på en ny basis. For udvalget af denne nye basis, skal af den gennemførende 
virksomhed forelægges tre forslag med en detaljeret sammenligning angående udgifter, 
bæredygtighed, performance og usability. 

 

Ud over overtagelsen af den nuværende struktur og indholdene Copedia, skal fokussen i dette 
udviklingsafsnit lægges på følgende områder: 

§ Forbedring af Usability gennem en forbedret brugerføring og inddragelse af brugere i 
udviklingen (Usability-Tests). 

§ Integrering af en wysiwyg - editor med optionen, at uploade og indføje billeder  

§ Responsive Web-App – den nuværende version af Copedia understøtter kun betinget brugen 
på mobile slutapparater. Den nye version af Copedia skal råde over en overflade, som også 
kan benyttes problemløst med terminaler. 

§ Understøttelsen af flersprogede indhold på sprogene tysk, engelsk og dansk skal være 
tilstede. 

§ Revision af designet og overfladerne til søgning og filtrering af indhold. 

§ Forbedret søgealgoritmus, f.eks. over en Solr Server  

 

2. Kommunikationsplatform:  

Udvidelse af funktionsomfanget i forbindelse med projektinterne områder, hvor projektmedlemmer 
kan udveksle data, informationer og dokumenter under udelukkelse af offentligheden.  

Platformens funktionalitet skal i dette skridt og funktioner udvides, som gør samarbejdet i forbindelse 
med projekter og delprojekter lettere. Dertil hører et internt område, som kun er tilgængelig for de 
tilmeldte brugere i enkelte projekter- og subprojekter: 

§ At indskrænke synligheden af indhold på projekter, delprojekter eller institutioner 

§ Dele dokumenter med enkelte projektmedlemmer 

§ Medlemmer af en gruppe (projekt, subprojekt eller institution) kan tilføje kommentarer til 
enkelte indhold, hvorved kommentarerne kun gruppeintern er synlige  

§ To-Do-Listen funktion på projekt-, subprojekt- og institutionsniveauer, som muliggør det, at 
tildele opgaverne til gruppemedlemmer og at angive en forfaldsdato 

  

3. Kollaborationsplatform:  

Udbygning af Copedia med integreret chat-, forums- og kalenderfunktion. Et projektoverordnet 
samarbejde indenfor Copedia er muligt.  



 

  

§ Diskussionsforum på projekt-, subprojekt- og institutionsniveau 

§ Kalenderfunktion for projekter, subprojekter og institutioner samt en projektoverordnet 
kalender, hvor aktive projekter og vigtige datoer, som skal være tilgængelige for 
offentligheden, kan offentliggøres  

§ Chat-Funktion, med hvilken tilmeldte personer i Copedia kan kommunikere med hinanden. 
Ydermere skal der gives mulighed, til at initiere en gruppechat indenfor tilstedeværende 
grupper (projekter, subprojekter og institutioner) og at definere nye grupper. Chatten skal 
desuden muliggøre delingen af filer i chatforløbet 

§ Funktion, for at kunne aftale datoer direkt i projekter og subprojekter. En eksempelomsætning 
for denne funktionalitet er det kendte tool „Doodle“, hvis indsats selv i nogle kommuner i 
Tyskland ikke er tilladt 

 

2.3. Definition af grænseflader og ansvarsområder 
§ Ordregiveren forpligter sig overfor den projektgennemførende virksomhed, til dagligt, på 

et fastlagt tidsrum, at være telefonisk tilægængelig, for at kunne besvare spørgsmål og 
træffe beslutninger angående implementeringen  

§ Den projektgennemførende virksomhed har som opgave, at informere ordregiveren 
mindst alle to uger i et Jour-Fixemøde omkring det nuværende arbejdsfremskridt og 
såfremt muligt, at stille en prototype af den nuværende implementeringsstatus til 
rådighed. Når en delfunktionalitet af en foroven beskrevet arbejdspakke blev færdigstillet, 
så skal den projektgennemførende virksomhed informere ordregiveren. Ordregiveren og 
ordretageren gennemfører i fællesskab en brugertest med en brugergruppe som 
sammensættes af ordregiveren. Delfunktionalitetens implementering er først afsluttet på 
det tidspunkt, når der ikke optræder nogen fejl i brugertesten og når brugerne stort set 
kan betjene funktionen uden vejledning 

§ For godkendelsen af den færdige software i de enkelte udviklingsskridt, vælger 
ordregiveren 5 tilfældige probander, som tester systemet på grundlag af kriterier, som i  
fællesskab fastlægges med den gennemførende virksomhed. En godkendelse sker kun i 
det tilfælde, når der ikke optræder nogle fejl og alle deltagende probander attesterer 
systemets enkle brugbarhed  

§ Ordretageren skal dokumentere de udførte arbejder og aktualisere de tilstedeværende 
brugerhåndbøger til den nyeste stand 

§ Efter godkendelsen er ordretageren forpligtet til at overføre de gennemførte ændringer til  
produktivsystemet. Til det opfylder ordregiveren, de af ordregiveren krævede tekniske 
anfordringer og stiller adgangsdataene til rådighed  

§ Ordretageren skal informere sig om den på implementeringstidspunktet gældende ret 
(f.eks. databeskyttelse) og skal dokumentere alle retslige krav til software og skal 
tilsvarende omsætte disse til retssikkerhed  

§ Anvendelse af software fra tredjeudbydere, samt licenspligtige indhold skal dokumenteres 
af ordretageren og anvendelsen skal godkendes gennem ordregiveren 

§ Ordregiveren udleverer ved projektstarten alle over systemet tilstedeværende 
dokumentationer til ordretageren og muliggør adgangen til Copedias kildekode. Til 
videreudviklingen anvender ordretageren et eget udviklingssystem, som skal beskyttes 
tilsvarende imod adgangen gennem offentligheden 

§ Ordretageren forpligter sig til at behandle alle informationer og indhold i Copedia fortroligt  
 



 

 

2.4. Krav til projektgennemførelsen  
Projektgennemførelsen skal ske i tæt samarbejde mellem den gennemførende virksomhed og 
ordregiveren. Endvidere skal som projektmanagementmetode, så vidt muligt vælges en agil 
fremgangsmåde (f.eks. Scrum), for at garantere en hyppig feedback og dermed en målrettet udvikling 
mellem den gennemførende virksomhed og ordregiveren. De egentlige implementeringsfaser skal 
forkobles en participatorisk fremgangsmåde, hvor potentielle og bestående brugere evaluerer den 
funktionalitet, som skal omsættes. Resultaterne skal dokumenteres og diskuteres med ordregiveren. 
Implementeringens omsætning skal testes med potentielle og bestående brugere, for at sikre, at også 
mindre digitalaffine brugere forstår systemets funktionalitet og kan bruge det. 

 

3. Omkostningsoverslag 
 

Position Bekrivelse Pris 

 

Grundsystem Copedia 

 

- Overtagelse af strukturen fra Copedia (projekter, 
subprojekter, detaljer, metoder, institutioner) 

- udvikling og omsætning af en ny brugeroverflade 
med forenklet brugerføring og mobile-ready 

- fælles glossary til Copedia 
- Forbedret landingpage – sprogspecifik 
- Understøttelse til flersprogethed på sprogene tysk, 

dansk og engelsk 
- Indhold kan vises og bearbejdes projektspecifik  

(indhold kan kun ses og bearbejdes af projektets 
medlemmer) 

- Omsætning af en forbedret søgning via en Solr 
search server 

- Integrering af wysiwyg editorer til enkel 
beabejdelse af indholdene. 
 

 

44.600,00€ 

 

Udvikling af et individuelt 
design 

 

- Udarbejdelse af et individuelt design med frit 
valgbare udformningselementer 

- Tilpasning af navigation og opbygningen på deres  
projekt 

- Integrering af farver og fonts 
- Integrering af billeder 
- Tilpasning ved desktop, tablet og smartphone 
- Udarbejdning i form af detaljerede wireframes til 

forberedelse på programmeringen  
- 3 korrekturgennemgange 

 

 

5.500,00€ 

 
Søgemaskineoptimering 
 

 
- Forholdsregler til søgemaskineoptimering for at 

garantere en let findbarhed og dermed en bedre 
tilgængelighed for målgruppen. 
 

 
3.400,00€ 

 
Mellemsum (netto) 
Moms (19%) 
 

  
53.500,00 € 
10.165,00 € 
 

 
Samlet sum (brutto) 

  
63.665,00 € 



 

  

 

Til driften og supporten af Copedia skal man fortsat regne med følgende udgifter: 

 

Vedligeholdelse, 
support og udvidet 
garanti  

 

 

Garanti for den sikre drift af Copedia, tilpasninger ved tekniske 
ændringer samt forbedringen af det tilgrundliggende 
styringssystem gennem updates. 

 

 

120 / 
måned 

 
 
4. Supplerende krav fra Case Study digitaliseringen 
Baserende på „Prototypen“ samt projekt- og datastruktur, så blev chancen på det sidste møde 
omkring Case Study digitaliseringen set, for at få yderligere ideer, bekræfte og supplere de 
indsamlede krav fra det bestående specifikationshæfte (bl.a. søgefunktioner), samt at inddrage 
yderligere områder (bl.a. marketing), for at bruges som basisansats ved en videreudvikling. 

I workshoppen blev i første omgang „Prototypens“ ramme forklaret og så mulige videreudviklingsfelter 
skitseret, for at forenkle adgangen til „Lotus blossom“-metoden. 

 

Oversigt Workshop „Copedia 2.0“ (Klünder, 2019) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

I tilslutning blev syv felter diskuteret og dybergribende ideer samlet (se næste side). 

Workshopresultat „Copedia 2.0“ (Klünder, 2019) 

 
 

Disse ideer vil hjælpe med til at justere prototypen, specifikationshæftet og den samlede 
videreudvikling, for muligst at gå en mulig fortsat vej med platformen. Især open-sourceansatsen ved 
programmeringen, blev diskuteret som vigtigt potentiale, som også marketingen, der er enorm vigtig, 
for at diskutere disse nye former indenfor videnstransferen vedvarende i de forskellige strukturer og 
niveauer. 

 

5. Finansieringsmuligheder 

Videreudviklingen af Copedia vil, som det kan læses i afsnittet „Omkosningsoverslag“, kræve et vist 
ressourceopbud. Da det ved Copedia drejer sig om en international brugbar database, så bør der 
landeoverordnet kontrolleres, hvilke finanskilder kan benyttes til videreudviklingen. Desuden stiller 
spørgsmålet sig, hvem der bør blive ansvarlig for Copedia og overtage tilsvarende ansvar for denne. 

 

5.1 Potentielle projektansvarlige 
Da Copedia blev udviklet indenfor Interreg-projektets Benefit4Regions, så ligger 
administrationsrettighederne og -pligterne for tiden hos agenturet for finansiel støtte Kreds Plön 
GmbH (WFA), som er projektets leadpartner. Alt efter brugsperspektiver fra Copedia, så kan Copedia 
også bæres af andre organisationer. Betragtes fortsat kredsen for Benefit4Regions projektpartner, 
hvorigennem en videreudvikling af Copedia indenfor den beskrevne ramme synes klart at være for 
omfangsrig, så ville WFA som projektansvarlig være tilstrækkelig og fortsat overtage denne rolle. I 
hvert større scenarie, kræver Copedia dog en overordnet ansvarlig, enten på nationalt eller 
internationalt niveau. Uden at udføre en afsluttende optælling eller bedømmelse, kommer følgende 
ansvarlige på tale: 



 

  

Nationalt ansvarlige (Forbundslandet Tyskland og Kongerige Danmark), den ansvalige for delstaten 
Slesvig-Holsten eller de danske regioner, overregionale selskaber til finansiel støtte eller universiteter. 

Ved betragtningen af  de potentielle ansvarlige fra Copedia, så er indenfor rammen af en international 
brug af nære kooperationer hen til grundlæggelsen af fælles organisationer mulig. Dette kunne være 
kooperationer mellem følgende af de ovennævnte ansvarlige. 

Det er ihvertfald meget vigtigt, at de potentielle projektansvarlige anerkender Copedias værdi og 
potentialer og siger god for og aktivt understøtter en videreudvikling . Projektet Benefit4Regions har 
lagt et fagligt grundlag. De deltagende projektpartnere og frem for alt WFA er klar til, at overdrage 
Copedia til en interesseret, egnet organisation. 

 

5.2 Potentielle finansierer 
Copedia er med sine funktioner og indsamlede informationer såvel af national som også af 
grænseoverskridende interesse. Derfor falder også blikket, ved søgningen efter potentielle 
finansieringsmidler indenfor begge disse områder. 

Som relevante finansieringsprogrammer skal EU-programmerne Interreg 5A Tyskland-Danmark 
(Interreg) og Europæiske landbrugsfonds til udviklingen af landområdet (ELER) nævnes. Mens 
Interreg kræver det institutionelle samarbejde af tyske og danske organisationer, så kan hos ELER 
også nationale projekter fremmes. Dog består også hos ELER principielt muligheden for tysk-danske 
projekter, også når det ikke svarer til den gængse praksis. Som alle EU-finansieringsprogrammer, så 
er også tildelingen af finansieringsmidler fra Interreg og ELER koblet sammen med EU-
finansieringsperioden. Den igangværende periode løber endnu til slutningen af 2020, så realiseringen 
af en videreudvikling af Copedia sandsynligvis først synes at være mulig i finansieringsperioden 2021-
2027. 

Også nationale finansieringskilder kan komme på tale. Uafhængigt af EU-finansieringsperioden står 
disse også under overgangstiderne til rådighed. Finansieringsmidler til landudviklingen, til innovation 
eller digitalisering synes i det mindste tematisk at være passende. Her er en nøjagtigere 
finansieringsmiddelresearch og en god kontakt til finansierer nødvendig. For at opfylde denne 
opgave, findes der specialiserede finansieringsmiddelrådgivere, som det er tilfældet hos 
Investitionsbanken Slesvig-Holsten, hos nogle tyske kommunale organisationer (som f.eks. der WFA), 
hos mange danske kommuner samt selvfølgelig også hos private 
finansieringsmiddelrådgivningsfirmaer. Skulle en organisation erklære sig beredt til sponsoreringen og 
projektgennemførelsen i forbindelse med videreudviklingen af Copedia, så bør en eller flere af disse 
steder konsulteres. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

6. Facit 
B4R har i sin samlede udvikling vist, at en digital informations- og vidensbasis er uundgåelig, for at 
indtræde effektivt i et godt internationalt samarbejde, end det hidtil har været tilfældet. Her kan en „2.0 
platform“ ikke kun for regionaludviklingen, men for alle områder i forbindelse med det internationale 
samarbejde, være et vigtigt basisinstrument, som gennem den beskrevne videreudvikling, leverer 
yderligere fordele til kommunikations- og kollaborationsplatformen.  

B4R vil ikke være det eneste internationale projekt, som tidligere, nu eller i fremtiden, kæmper med 
mange slags og delvist uforudsigelige udfordringer. Derfor betragter vi vores løsning som første solide 
ansats, for at kombinere viden og information med institutionernes erfaringer og for at gøre 
tilgængelig for andre. Denne læringsproces vil aldrig slutte, men kan dog i sin udvikling, på de 
forskelligste niveauer (projekt, institution, metoder, ovs.), gennem sådan en platform, gøres enorm 
slankere. Denne ansats, kan ses som positivt skridt, i retning af en „Kollaborativ innovation“ på 
internationalt plan, der kan nedbrydes til det lokale niveau, f.eks. i kommunerne og fyldes med „Liv“ .  

Forbindelsen af de enkelte tematiske, sektorale og rumlige vidensnetværk i forbindelser med 
projekter, metodeanvendelser, løsningsveje samt den vigtige erfaringsudveksling, vil yde et vigtigt 
bidrag til, at nye ideer støder på ressourcer, som tvangsløbende fører til nye veje, for i produktivt 
samarbejde at lade nye løsninger opstå. 

Til syvende og sidst burde de relevante institutioner være klar over, at B4R-varianten repræsenterer 
en „Prototype“ med videreudviklingskoncept, i hvis udvikling og drift der fortløbende bør investeres. 
Copedia besidder dog en voksende betydning og værdi for det overordnede samarbejde og 
repræsenterer ihvertfald en tydelig forbedring af status quoet. 

 


