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Hvad kan vi lære af INTERREG 4A-programmerne Syddanmark-

Schleswig-KERN og  Fehmarnbeltregion? 

 

Findes der noget bedre end at kunne ty til sine erfarne forældre, når man 

bliver usikker på sit barns ve og vel? Mor og far har jo allerede været 

igennem det hele – på godt og på ondt – og har ofte en masse råd og 

vejledning til, hvordan man med sin mindre erfaring kan yde det bedste for 

barnet. Selv om mange ting har ændret sig i tidens løb, kan man lære 

rigtigt meget af den erfaring, som ens forældre og andre har. 

 

Ovenstående billede kan måske overføres til Interreg-programmet. 

Administrationerne bag de tidligere Interreg-4A-programmer har igennem 

mere end 100 gennemførte projekter opbygget en solid erfaring i og viden 

om, hvordan de ”nyfødte” Interreg-projekter bedst gennemgår en vellykket 

udvikling.  

 

Ofte kan de nye projektaktører lære af de erfarne, ligesom de erfarne kan 

lære af de uerfarne, fordi de ofte stiller de nye spændende spørgsmål i 

Interreg-verdenen. Ligesom ved børn og mennesker i al almindelighed er 

projekter selvfølgelig ikke ens og individuelle løsninger kan være vejen 

frem. Men generelle erfaringer med tips og anbefalinger, som har vist sig 

nyttige for mange, er normalt gode at tage til sig. 

Læs mere. 

 
 

 

 

 

Vigtig meddelelse vedrørende 

lukning af prioriteter 

 

I en netop afsluttet skriftlig høring 

har Interreg-udvalget besluttet at 

lukke prioriteterne 1 (Innovation), 

3.2. (Uddannelse) og 4.2. (Kultur) i 

forbindelse med ansøgningsfristen 

den 19. juni 2017. Læs mere.   

Vigtigt besøg hos CPL 

Serviceinformation til 

projektaktører 

Nye Fact Sheets – Logomanual og 

vejledning til offentlighedsarbejde 

Følgende dokumenter er blevet 

aktualiseret og står til rådighed på 

vores hjemmeside: ”Fact Sheet: 

Logo-manual til Interreg-projekter 

(Version 3.0)” og ”Fact Sheet: 

Vejledning om krav til 

kommunikationsarbejde (Version 

3.0). Læs mere.    

 

 

 

 

 

Interreg Volunteer Youth  

– en mulighed for jeres 

projekt? 

Foreningen “Association of 

European Border Regions (AEBR)” 

har sat gang i et nyt initiativ med 

titlen ”Interreg Volunteer Youth”. 

Initiativet gør det muligt for unge at 

komme i praktik i Interreg-verdenen 

– også i jeres projekt! Læs mere. 

 

 

 

Med ELMOS i den nye ansøgningsrunde 

Den 19. juni 2017 venter en ny ansøgningsfrist og med den indfører vi 

ELMOS. Bag navnet ELMOS står vores nye elektroniske 

dataudvekslingssystem, som for projektaktører betyder, at ansøgningen, 

afrapporteringen samt udveksling af data og informationer med Interreg-

administrationen fremover kører elekronisk via ELMOS.    

ELMOS flytter projektgennemførelsen til et nyt niveau. Det udviklede 

ansøgningsmodul er det første af flere moduler, som betyder, at en 

projektcyklus helt kan følges elektronisk. 

Læs mere. 

https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6940334&trk=my_groups-tile-grp
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/hvad-kan-vi-laere-af-interreg-4a-programmerne-syddanmark-schleswig-kern-og-fehmarnbeltregion/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/lukning-af-prioriteterne-1-3-2-og-4-2-til-ansogningsfristen-19-6-2017/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/serviceinformation-til-projektaktorer/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/interreg-volunteer-youth-en-mulighed-for-jeres-projekt/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/med-elmos-i-den-nye-ansogningsrunde/


   

 

 
 

Interreg-sekretariatet 

Flensborgvej 26a 

DK-6340 Kruså 

Telefon +45 7663 8230 

Mail: info@interreg5a.eu 

 

Forvaltningsmyndigheden 

Fleethörn 29-31 

D-24103 Kiel 

Fon +49 431 9905 3323 

Mail: interreg5a@ib-sh.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Interreg i pressen  

Udvalgte presseartikler om Interreg-projekter fra den forgangne måned: 

  

o Die Nebensaison rückt stärker in den Fokus (React) 

o Erzieher als grenzüberschreitende Sprachbotschafter (kultKit) 

o Doppelt ist mehr – Grenzenlose Ausbildung (STARforCE) 

o KiTa Kinder lernen Dänisch (Betalingsside) 

o Det hedder ikke uden grund borgmester (Betalingsside) 

 

 

 

 

 
 
 

Interreg årsmøde – hvad er et godt Interreg-Projekt? 

På anden dag på Interreg årsmødet på Malta blev der sat fokus på gensidig udveksling og læring blandt de 

deltagende Interreg-programmer. Den organisatoriske ramme, der blev valgt herfor, var fire parallelle 

workshops, der beskæftigede sig med forskellige tematiske tyngdepunkter (resultatorientering; Interreg-

programmernes bidrag til de europæiske makro-regionale strategier og disses nyttevirkning; samarbejde med 

landene uden for EU; territoriale værktøjer og strukturerne for perioden efter 2020) 

Programadministrationen havde mulighed for at deltage i tre af de fire workshops. Særligt oplysende var 

erfaringsudvekslingen til temaet resultatorientering og spørgsmålet om, hvad der udgør et godt Interreg-projekt. 

Hvordan når vi de tilstræbte mål og hvordan kan de kommunikeres på forståelig vis? Læs mere. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

Interreg-årsmøde 2017 på Malta 

Et afgørende år for Europa. Briternes Brexit, det amerikanske præsidentvalg 

og de kommende valg i Italien, Holland, Frankrig og Tyskland – beslutninger, 

som forandrer Europa. På Malta er der ingen, der forsøger at tegne et 

skønmaleri af den nuværende situation i Europa. Men der er klar enighed 

om, at Interreg er et godt eksempel på et vellykket Europa! 

Fra Hamburg til Malta på kun 3½ time med fly, og så 

med en behagelig temperaturforskel. Fra lufthavnen 

går turen direkte til InterContinental Hotel, hvor 

Interreg årsmødet 2017 finder sted. Ifølge Martha 

Cambas, Desk Officer i EU-kommissionen, inviterer 

kommissionen til disse årsmøder, for i en større 

ramme at få en koncentreret feedback fra alle 

Interreg-programmerne. Her fokuseres der på 

erfaringsudveksling og gensidig læring. Interreg 

Deutschland-Danmark er altid godt repræsenteret ved 

årsmøderne, understreger Martha Cambas.  

 

Det store konferencelokale fyldes med en summen af 

de mange forskellige sprog, der tales af de 217 

deltagere, som tilsammen repræsenterer 70 Interreg-

programmer. Konferencens tredages program er fyldt 

med foredrag om status for implementering, Interregs 

fremtid, workshops, mulighed for at netværke og 

projektbesøg, umådelig alsidigt og interessant.  

Læs mere. 
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