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FORMÅL OG TILBLIVELSE
Interreg-sekretariatet oplyser, at Europa-Kommissionen og programpartnerne tillægger kommunikations- og 
PR-arbejdet i programmet Interreg Deutschland-Danmark og de enkelte Interreg-projekter, som Benefit for Re-
gions / B4R, stor betydning.
Kommunikationsindsatsen for Benefit for Regions skal derfor understøtte de grundlæggende principper i det 
dansk-tyske Interreg-samarbejde samt programmets specifikke mål.

STRATEGISK MÅLBILLEDE
For at opnå kommunikationsstrategiens mål skal de præliminære foranstaltninger med hensyn til de anvendte 
medier tilpasses den respektive målgruppe i henhold til de forskellige kommunikationsniveauer, der er nærmere 
beskrevet nedenfor.
Det er i denne forbindelse et vigtigt princip, at der tages højde for brugervenlighed, let adgang til programrele-
vante informationer, mulighed for direkte kommunikation mellem aktørerne og implementering af kommunikati-
onsarbejdet i hele projektperiode.
Videns- og erfaringsudveksling har ligeledes høj prioritet i det grænseoverskridende samarbejde, hvor arrange-
menter som eksempelvis workshops er vigtige elementer. Desuden skal der være et målrettet samarbejde med 
pressen og de offentlige medier for at styrke projektets gennemslagskraft, lokalt, nationalt og internationalt på 
tværs af Danmark og Tyskland.

INDSATSOMRÅDER
Kommunikationsmulighederne er mange. Derfor skal der nødvendigvis gøres nogle valg i forhold til grupperne, 
der ønskes bearbejdet og midlerne, der benyttes i den forbindelse. Dette afsnit omhandler disse beslutninger, 
som aldrig må betragtes som statiske og derfor en gang årligt bør revideres.

Niveau 1 kommunikation
• Pressen, radio/tv, den skrivende presse, fagpressen
• Danske og tyske myndigheder, EU-institutioner og andre offentlige instanser.
• Regionerne, regionspolitikerne, direktionerne.
• Kommunerne, kommunalpolitikerne, direktionerne
• Interesseorganisationerne, nuværende og potentielle samarbejdspartnere.
• Der kommunikeres endvidere med den brede interessegruppe via www.benefit4regions.eu og nyhedsmai-

len, der skal udsendes ugentligt eller efter behov, hvilket vurderes i takt med implementeringen af projektet.

Niveau 2 kommunikation
Samarbejdet på kommunikationssiden koordineres mellem Benefit for Regions i forhold til de enkelte projekts 
partneres spidskompetence.

Niveau 3 kommunikation
• Projektpartnerne tilbydes løbende information om projektets realisering. Eksempelvis gennem færdigt ma-

teriale, som projektpartnerne blot kan sende videre til borgere og lokalsamfund; årlige møder med Benefit 
for 

• Regions netværk/styregruppe, enten med embedsmænd, politikere eller, hvis det ønskes, kommunens 
landdistrikter.

• Direkte i forhold til landdistriktsrådene, lokalrådene eller tilsvarende, eksempelvis som e-mail. 
Det giver en direkte kommunikation med alle lokale aktører.
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• Kommunikationen til denne gruppe kan også med fordel ske gennem sociale medier, der må 
forventes at have en stor læseropbakning i lokalsamfundene.

• Mulighed for kontakt med den enkelte aktør direkte fra www.benefit4regions.eu, hvorfra også 
tilmelding til aktiviteter, nyheder m.m. kan foretages online.

      

SOCIALE MEDIER 
De sociale medier bliver stadig vigtigere i det generelle kommunikationsarbejde, da der på den 
måde kan nås flere og andre modtagere end eksempelvis via hjemmesiden. 
Derfor er det væsentlig i øget grad at anvende de sociale medier for at styrke kommunikationen med 
målgrupperne. Programmet vil også på denne måde danne et netværk med partnere, aktører og 
interessenter, men ser også et potentiale i at delagtiggøre den brede offentlighed, som kun vanske-
ligt kan nås gennem kommercielle kommunikationsforanstaltninger, i programmets daglige arbejde 
og projekternes opnåede resultater. Desuden gør de sociale medier det muligt at kommunikere det 
rigt facetterede grænseoverskridende arbejde, herunder deltagelsen i forskellige arrangementer og 
projektrådgivningen, i hele programregionen. 
De sociale medier har evnen til at kunne formidle informationer og nyheder meget hurtigt og bredt. 
De er hurtige ”her og nu”-medier, som muliggør tovejskommunikation for programmet. De etablerer 
et forum, hvor projektaktørerne kan kommunikere med programadministrationen, men også direkte 
med hinanden, udveksle erfaringer og søge efter projektpartnere. Interreg Deutschland-Danmark vil 
udnytte synergieffekter, som opstår, når andre projekter og interessenter liker, deler eller kommente-
rer siderne. Denne kommunikationsform kræver en målrettet indsats, men giver til gengæld mange 
muligheder og kan hurtigt føre til en stor kendskabsgrad. Der er en lang række sociale platforme at 
vælge imellem. Interreg Deutschland-Danmark vil være aktiv på det sociale netværk Facebook og 
Business Network LinkedIn. 
Programadministrationens medarbejdere gør i deres daglige arbejde altid opmærksom på de socia-
le medier, eksempelvis i deres e-mailsignatur.
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FACEBOOK - TIPS & TRICKS  
Tænk på Facebook som et digitalt netværk, i stedet for som et afsenderorienteret medie eller kommunikationska-
nal.

• Husk billeder. Rigtige billeder! Undgå i videst mulige omfang billeder fra colourbox.
• Nyheder eller sjove historier, der ikke egner sig til pressemeddelelser, kan måske i stedet bruges på Facebook.
• Ved indkomne spørgsmål indhentes svar hos rette medarbejder eller forvaltning.
• Ved kommentarer, der ikke kræver svar, skriver vi en kommentar, og forsøger at få en samtale i gang. Er der 

noget vi kan uddybe eller forklare nærmere? Giv gerne supplerende oplysninger undervejs i kommentarsporet.
• Svar kort og i en uformel tone.
• Svar hurtigt – helt indenfor få timer, og senest indenfor et døgn.
• Vi svarer indenfor kommunens normale åbningstid.
• Gå aldrig ind i enkeltsager, personsager eller sagsbehandling i det hele taget.
• Vi deltager ikke i en politisk debat, men bidrager med fakta fra forvaltningen.

Nyhedskriterier:
• Har det konkret betydning for nogens hverdag?
• Er det aktuelt her og nu, eller i den nærmeste fremtid?
• Er det noget folk taler om over hækken, i frokostpausen eller rundt om kakkelbordet?
• Vækker det positive følelser?
• Er det noget mange har en holdning til?
• Er det sjov, overraskende eller ligefrem sensationelt?
• Er det populært – eller måske ligefrem gratis?

Det gode opslag:
• Har en kort og præcis tekst, hvor det vigtigste står først. 
• Har kun ét budskab og én pointe.
• Har værdi for borgerne.
• Er forholdvis simpelt og let at forholde sig til.
• Gør det let for læseren at engagere sig. (Hvad skal jeg kommentere på, hvad betyder det, hvis jeg synes godt 

om opslaget, hvorfor skal jeg dele og hvem skal jeg dele det med?
• Har et eller flere gode billeder.
• Er værd at dele, like eller kommentere. Husk at mennesker viser og skaber deres identitet via deres adfærd 

på fx Facebook.

Hvordan skriver vi?
• Uformelt sprog
• Kort og præcist – evt. med link tik hjemmesiden
• Personligt og kammeratligt
• Åbent og positivt
• Direkte og let forståeligt
• Brug gerne humor, men pas på. Undgå ironi og andet som kan misforstås eller er indforstået.
• Vær altid loyal overfor Sønderborg Kommune, men vær ikke bange for at indrømme fejl.
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Om Benefit4Regions
Benefit4Regions er et fyrtårnsprojekt for samarbejde. Det anvender de mange muligheder og potentialer i 
landdistrikterne i Tyskland og Danmark og skaber merværdi. En unik række vidensinstitutioner udbydere 
og institutioner har forenet på vej lavet til at udvikle løsninger på de spørgsmål om regional udvikling og 
økonomisk og videndeling på eksisterende tilgange og ideer. Projektpartnerne bag Benefit4Regions er  
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH, Sønderborg Kommune, Landdistrikternes Fællesråd, 
Syddansk Universitet, Kalundborgegnens Erhvervsråd, Guldborgsund Kommune, Kreis Plön, Kreis 
Schleswig-Flensburg, Fachhochschule Kiel,Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume 
des Landes Schleswig-Holstein, Forschungs-und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel. Projektet blev 
gennomført fra Juli 2016 til Juni 2019.


