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Årsrapporteringsskemaet for grænsekomiteerne 

• Udsendelse af årsrapporteringsskema i december 
• Deadline for indsendelse af årsrapporteringsskema, 15. februar 
• Kontrakter sendes til underskrift i januar 
• Bilag til kontrakter sendes til NMRs i december, hvis der er ændringer i det nuværende 
• Rekvirering af midler: 1. april og 1. oktober 
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Hvad spørger vi om i 
afrapporteringsskemaet? 

• Aktuelle projekter, der knytter sig til regionalsektorens 
samarbejdsprogram 

• Nordisk nytte
• NMRs horisontale perspektiver
• Regionalsektorspecifikke perspektiver
• Budget
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Aktuelle projekter, der knytter sig til regionalsektorens samarbejdsprogram 

De 3 indsatsområder

• Bæredygtig landsbyudvikling
• Innovative og resiliente regioner
• Bæredygtig byer og byudvikling

Eksempeler på projekter der knytter sig til
indsatsområderne

• Ny mat från Arctic
• Bioraff Bothnia 
• Morgendagens Skärgårdsbo
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Nordisk nytte
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• Jeres arbejde giver helt automatisk nytte i mere en et land



NMR horisontale perspektiver
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• Børn og unge
- hvilke muligheder åbner sig op for børn og unge ved at starte dette projekt op 

• Ligestilling 
- er mænd og kvinder lige repræsenteret, øger projektet ligestilling?

• Bæredygtighed – 2030 agendagen
- økonomisk, socialt og miljømæssig bæredygtighed 



Regionalpolitiske perspektiver 
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• Integration og demografisk udvikling
• Særlige udfordringer i Arktis
• Kommunale og regionale reformer 

• Hvilke overvejelser er der blevet gjort ift. det ovenstående
- muligvis ikke relevant for alle, men hvilke tanker er gjort ?



Budget
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• Indtægter 
• Udgifter 
• Projektindtægter 
• 3 årig oversigt over midlerne fra NMR



3 årig oversigt over midlerne fra NMRs
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Hvad med alle de projekter som ikke knytter sig til 
samarbejdsprogrammet?
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Dem vil vi også meget orienteres omkring. 

• Projekterne beskrives og ligges som bilag 
• Samme skabelon benyttes 
• Beskrives kortfattet



Komitéens egen årsrapport
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Årsrapporteringsskemaet komplementeres med jeres egen årsrapport når 
denne foreligger, således at NMRS også modtager et revideret regnskab. 

Årsrapporten erstatter ikke svarene på spørgsmålene i dette skema. Alle 
spørgsmålene skal besvares specifikt.



Kort over 
grænsekomitéerne

Sidst opdateret august 2018
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Tak.
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