
   
 

Borgerinformation: Programmets årsrapport 2016  

I alt blev der i 2016 bevilget 16 projekter i programmet Interreg Deutschland-Danmark med et samlet 

volumen på 31.730.304 euro, heraf 19.150.026 euro i tilskud fra programmidlerne. I alt er der indtil 

nu bevilget 34 projektansøgninger under programmets fire prioriteter. Bevillingen af 

projektansøgningerne foretages af det såkaldte Interreg-udvalg, som er sammensat af 

repræsentanter fra programpartnerne og arbejdsmarkedets parter.  

I prioritet 1 'Innovation' blev der i 2016 bevilget seks projekter. De nybevilgede projekters tematiske 

spektrum rækker fra brug af ny teknologi for at imødegå de udfordringer, som de demografiske 

ændringer stiller os over for (projekterne 'HealthCAT', 'WIPP'), over havalgers helbredsfremmende 

egenskaber (projektet 'FucoSan'), offshorevindmøllers levetid (projektet 'Reliables Offshore') og 

videreudvikling af konkurrencedygtig produktion (projektet 'InProReg') til anvendelse af nye 

diagnosticeringsmuligheder i kræftbehandlingen (projektet 'CellTom'). 

I prioritet 2 'Bæredygtig udvikling' blev der i 2016 bevilget to projekter. Projektet 'NAKUWA' 

beskæftiger sig med bæredygtig turisme i Vadehavet som naturarvssted, projektet 'UNDINE II' 

beskæftiger sig med at gøre undervandsverdenen i Østersøen tilgængelig for turister og lokale på et 

bæredygtigt grundlag. 

I prioritet 3 'Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse' blev der i 2016 bevilget fire projekter. 

Projektet 'BOOST' beskæftiger sig med at øge mobiliteten på det grænseoverskridende 

arbejdsmarked. Projektet 'Maker Startups' støtter studerende, som ønsker at realisere deres 

forretningsidéer, projektet 'BELT' gør det muligt for elever på erhvervsskoler at tage 

grænseoverskridende praktikophold, og projektet 'CPL' etablerer et virtuelt center for praksislæring. 

I prioritet 4 'Funktionelt samarbejde' blev der i 2016 bevilget fire projekter. Projekterne beskæftiger 

sig med grænseoverskridende samarbejde i katastrofesituationer (projektet 'Beredskab uden 

Grænser'), samarbejde omkring førstehjælpsuddannelse (projektet 'Grænseoverskridende 

førstehjælp') og den demografiske udvikling i landdistrikterne (projektet 'Benefit For Regions'). 

Projektet 'Tysk-dansk ungdom' under det andet specifikke mål fremmer den interkulturelle forståelse 

blandt unge. 

De nævnte projekters samlede finansielle volumen udgør ca. 31,7 mio. euro. Støtten fra Interreg-

programmet andrager heraf ca. 19 mio. euro.  

Flere informationer om programmet Interreg Deutschland-Danmark findes på www.interreg5a.eu. 

 


