Nyhedsbrev Rekreative Ruter Oktober 2010
Dette er tredje nyhedsbrev for projekt Rekreative Ruter. I dette nyhedsbrev kan du læse om:
• afrapportering
• arbejdsgruppernes aktiviteter
• partnerskabsaftale og budget
• Indvielse af den første gateway
• kommunikationsindsatser

Afrapportering
8. oktober indleverede vi projektets første perioderegnskab, statusrapport samt ansøgning om
udbetaling af Interregmidler. Forud for indsendelsen var gået en meget lang og til tider dybt
frustrerende proces, hvor især den danske revision har fremkaldt stærke følelser. Det er klart for
alle de danske partnere, at der må ske en ændring i processen med den danske revision, og vi
arbejder sammen med andre KASK/ØKS projekter om at samle op på erfaringerne og forhandle en
bedre løsning frem.
Der er mange partnere der denne første gang var i tvivl om hvordan statusrapporten og herunder
især indikatorer skulle udfyldes. Dette vil vi gøre mere ud af at informere om til næste periode,
f.eks ved at fremsende eksempel på en udfyldt statusrapport. Der har også været tvivl om hvorvidt
alle partnere skal udfylde statusrapport, da der kun skal sendes en samlet statusrapport frem for
projektet. Vi har valgt at bede jer alle fremsende statusrapporter, og lavet en forenklet skabelon til
dette. Vi mener det er en fordel for såvel jer som partnere, som for projektledelsen at hver enkelt
partner afrapporterer på systematisk vis. På den måde kan vi bedst sikre, at vi får overblik over
hvilke aktiviteter, der gennemføres i projektet, da langt de fleste aktiviteter jo kommer til at foregå
lokalt. For jer som partnere er fordelen ved at udfylde statusrapporten, at i dermed systematisk
tilvejebringer de informationer som revisorerne behøver for at kunne gennemgå jeres regnskab. Vi
sammensætter projektets statusrapport på baggrund af statusrapporterne fra alle projektets
partnere.
En af de ting der gjorde regnskabsaflæggelsen vanskelig var at afleveringsfristen til KASKsekretariatet betød at store dele af processen forløb i juli-august hvor mange holder ferie. Med de
afleveringsfrister dette projekt har, er det et problem vi kommer til at opleve igen hvert år.
Medmindre vi anmoder om ændrede perioder for vores afrapportering. Dette har vi forespurgt om
ved KASK-sekretariatet. De er positive overfor ændrede perioder, men understreger at en enkelt
periode ikke må være længere end 6 måneder. Såfremt vi skal forskyde vores perioder med f.eks
2 måneder skal dette derfor ske ved at indskyde en ekstra kort periode så vi i alt når op på 7
regnskabsperioder. Dette kunne eksempelvis være ved at indskyde en 2-måneders periode i
starten af 2011, og derefter går tilbage til 6 måneders perioder, som så ville ligge marts-august, og
september-februar. Vi overvejer i øjeblikket fordele og ulemper ved denne mulighed, og vil
naturligvis give jer besked såfremt der træffes beslutninger om en periodeændring.

Arbejdsgruppernes aktiviteter
Siden sidste nyhedsbrev har alle de nedsatte arbejdsgrupper holdt deres første møde,
Arbejdsgrupperne for AP4 og AP5 har holdt 2 møder, og Arbejdsgruppen for AP2 mødes for anden

gang i slutningen af oktober. Der laves naturligvis referater af disse møder, som kan fås ved
henvendelse til arbejdsgruppens leder, eller til jeres regionale repræsentanter i arbejdsgrupperne.
Det er også de regionale repræsentanter som kan bringe de øvrige partneres synspunkter og
ønsker ind i arbejdsgruppernes arbejde samt varetage den lokale forankring af arbejdsgruppens
aktiviteter.
Arbejdsgruppen for AP2 har gennemført den første studietur til Navarra. Det diskuteres nu hvorvidt
den anden studietur også skal gå til Navarra, eller om vi skal følge den oprindelige indstilling og
lave en studietur til Bodensee. Destination og datoer for den anden studietur forventes at blive
udmeldt efter Arbejdsgruppens møde sidst i oktober.

Partnerskabsaftale og budget
Det er ingen hemmelighed at projektets budget er en kompliceret affære. Eller som en partner
også har udtrykt det: ”Vår projektbudget är som stjärnhimlen, lysande men outgrundlig”. Siden
projektets godkendelse har styregruppen og projektledelsen derfor brugt meget tid på at skabe
overblik og sammenhæng i budgettets mange dimensioner. Det er især fordeling af projektets
fællesomkostninger og Interreg-midler i Danmark og Sverige som har voldt hovedbrud. Det har
været væsentligt for styregruppen at pengene bruges så effektivt som muligt, men også at
omkostninger og Interregmidler fordeles retfærdigt mellem partnerne. På styregruppens seneste
møde i september faldt brikkerne i puslespillet endelig på plads, således at der nu er enighed om
fordeling af omkostninger og opgaver på det regionale niveau. Tilbage står at skabe overblik på
partnerniveau, her er der store forskelle på hvordan opgaver og omkostninger fordeles i de enkelte
regioner.
Eftersom budgettet er et væsentligt bilag til projektets Partnerskabsaftale var der undervejs i
processen behov for et ”time out” i forhold til underskrivelsen af aftalen. Flere partnere følte sig helt
enkelt ikke tilpas ved at underskrive aftalen før budgettet var faldet på plads. Vi har derfor ikke
rykket de partnere som endnu ikke har indsendt underskrift på partnerskabsaftalen (som vi bad om
i juli måned). Da budgettet nu er tilbage på sporet vil vi bede de partnere som endnu ikke har
indsendt underskrift-siden, om at gøre dette snarest. Vi vil sidst på måneden målrettet rykke de
som endnu mangler.

Indvielse af gateway Ugglarp 7. oktober
7. oktober dannede den lille by Ugglarp i Halland ramme om indvielsen af den første gateway i
Rekreative Ruter. Det var en festlig og fagligt givende dag, hvor det var en stor fornøjelse at opleve
det engagement som de lokale erhvervsdrivende demonstrerede. De erhvervsdrivende opfatter sig
selv og deres by som den egentlig gateway, hvor det opstillede infopoint kan samle trådene og
gøre informationerne let tilgængelige. Det var vel godt for mange af os at se dette første konkrete
bud på hvad en gateway er, eller kan være. Tilmed fik vi lejlighed til at prøve at køre på el-cykler,
og det skal ikke blive sidste gang! Indvielsen havde god bevågenhed fra såvel lokalbefolkning som
repræsentanter for kommunal og regional administration og politikere. Også pressedækningen var
på plads. Vi har indsat et par fotos fra dagen for at give indtryk af stemningen blandt de omkring
150 fremmødte til indvielsen.

Kommunikationsindsatser
Vi prøver fortsat at få etableret en sharepoint løsning for projektet, så vi har mulighed for at dele
dokumenter, føre kalender for projektet mm. Det bliver Region Halland som kommer til at være
vært for sharepoint løsningen. I første omgang får hver enkelt partner mulighed for at oprette 2-3
brugere på sharepoint løsningen. Derefter må de vurderes om enkelte partnere har behov for at
oprette flere brugere.
Rekreative Ruter bliver præsenteret på en messe i Göteborg 20. oktober. I den forbindelse har vi
fået udarbejdet følgende informationsmaterialer om projektet:
• en folder
• roll ups
• en AV-præsentation
Såvel folder som Roll ups vil blive lavet på dansk, svensk og norsk. I første omgang trykkes
folderen dog på dansk i 3000 eksemplarer, og i kan rekvirere folderen hvis i har brug for noget at
dele ud af. Der bliver lavet 2 sæt roll ups pr land, og disse kan bruges på messer, konferencer og
tilsvarende anledninger. Og derudover kan de bruges hos partnerne, hvis der er behov for at
synliggøre projektet internt. Lead partner (Danmark), Norsk Projekteier (Norge) og Svensk
samordnende partner (Sverige) vil koordinere udlån af de forskellige roll ups.
AV præsentationen foreligger dels som en powerpoint præsentation og dels som en video med
musik. Vi har købt en CD med Royalty free musik, og denne kan også benyttes af projektets øvrige
partnere hvis i ønsker det. AV-præsentationen er en fremstilling i tekst og billeder af projektets mål
og indhold.
Målgruppen for alle ovenstående produkter er andre ansatte i kommuner, regioner, organisationer
mm som arbejder med tilsvarende projekter og aktiviteter. Projektet har derudover en væsentlig
opgave med at kommunikere til de lokale virksomheder som vi ønsker at knytte til bl.a. gateways.
Hvordan partnerne lokalt vil varetage denne kommunikation kan der godt være stor forskel på efter
lokale omstændigheder og traditioner. Vi vil dog på projektets hjemmeside for hver region/fylke
oprette en mulighed for at virksomhederne kan tilmelde sig et ”Interessenetværk”. I Nordjylland
har vi desuden valgt at fremstille en folder målrettet de lokale virksomheder. Såfremt andre
partnere ønsker at tage udgangspunkt i denne folder og tilpasse den deres lokale behov er i
velkomne til at rekvirere den fra undertegnede.
Endelig vil jeg indskærpe jer alle at dokumentere jeres aktiviteter, også gerne med fotos. Vi
modtager også meget gerne beretninger og fotos til dette nyhedsbrev, og således kan i alle
medvirke til at gøre nyhedsbrevet meget mere interessant ☺

Næste nyhedsbrev udsendes i slutningen af December 2010.
Med venlig hilsen
Mette Arleth
Projektleder
+45 96351325
mea@rn.dk

REGIONAL UDVIKLING
Kontoret for Erhverv, Kompetence og Teknologi
Region Nordjylland
Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø www.rn.dk

