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Tillykke med fødselsdagen, RollFlex!  

 

Et år efter opstart gør projektleder Morten Madsen status  

– og den er positiv.  

 

Innovationsprojektcentret RollFlex er et Interreg-projekt inden for prioritet 1 

– innovation. Efter opstarten i april 2016 er det første projektår nu omme, 

så det er et godt tidspunkt at gøre status.  

 

I et kort interview fortæller projektlederen Morten fra Mads Clausen 

Instituttet ved Syddansk Universitet om projektets aktiviteter og begrunder 

valget af et dansk-tysk samarbejde, ligesom han fortæller hvad der særligt 

har præget det første år.  

 

Rulle-til-rulle (R2R) teknologien – hvad er det præcist? I en tid hvor 

emnerne vedvarende energi og ressourceknaphed står på dagsorden, 

tager RollFlex fat i netop det emne. Læs mere.  

 

 

 
 

 

 

 

Er du vores nye kollega? 

 

Interreg-sekretariatet søger en 

barselsvikar til behandling af 

dansk-tyske projekter. Se 

stillingsopslaget her. 

Vigtigt besøg hos CPL 

Praktikanter søges 

Har du lyst til at arbejde i et team, 

hvor grænseoverskridende 

samarbejde står i centrum? Vi 

søger to nye praktikanter.  

En til administrative opgaver: Se 

stillingsopslag her. 

Og den anden til kommunikative 

opgaver: Se stillingsopslag her. 

 

 

 

 

Grønne ideer hos Interreg 

Deutschland-Danmark 

En grå formiddag – det blæser, det 

er vådt og koldt – og alligevel er det 

totalt grønt. Den 10. maj 2017 holdt 

Interreg-programmet en workshop 

med fokus på bæredygtig 

udnyttelse af ressourcer og 

energikilder i programregionen. At 

initiere ”grønne projekter” er et 

vigtigt programmål og således 

dannede workshoppen rammen for 

udviklingen af nye energi- og 

miljøvenlige projektideer.  

Læs mere. 

 

 

 

Workshop for godkendte projekter 

Interreg-programmets projekter skal gerne komme godt fra start – og det 

bidrager vi i Interreg-administrationen til. Traditionen tro har vi derfor 

gennemført en workshop for projektaktørerne fra de seneste 12 projekter, 

der blev godkendt på Interreg-udvalgsmødet i december 2016.  

 

Hele 45 repræsentanter for disse projekter har den 23. maj taget imod 

invitationen til Oldenburg for at blive klogere på leadpartnerkontrakten og 

offentlighedsarbejdet. 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/tillykke-med-fodselsdagen-rollflex/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/vi-soger-en-barselsvikar-til-behandling-af-dansk-tyske-projekter/
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/praktikant-administration-efterår-2017.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2017/05/praktikant-til-kommunikation-efterår-2017.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/gronne-ideer-hos-interreg-deutschland-danmark/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/workshop-for-godkendte-projekter/


   

 

 
 

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 og dansk-tysk samarbejde i pressen  

Udvalgte presseartikler om Interreg-projekter fra den forgangne måned: 

  

o Grænseoverskridende livredning med telefonen 

o Brückenschlag in die Wirtschaft 

o Tysk udviklingsstrategi får dansk ros (betalingsside) 

o Nyt sygehus genoplever næppe samarbejde  

 

 

 

 

 
 
 

 

Nyt om ELMOS 

 

I sidste nyhedsbrev introducerede vi kort ELMOS, der er vores nye dataudvekslingssystem, der bl.a. har til 

formål at opfylde EU-kommissionens ønske om, at al kommunikation og dataudveksling med støttemodtagerne 

skal foregå elektronisk. ELMOS kommer i brug i forbindelse med ansøgningsfristen den 19. juni 2017. De 

ansøgere, som os bekendt vil indsende en ansøgning til denne eller den efterfølgende frist, modtager direkte 

uddybende information. For dig som læser af nyhedsbrevet vil vi dog gerne benytte denne artikel til at bringe 

ELMOS lidt tættere på.  

ELMOS-workshop: Kom godt fra start 

 

For at lære ansøgningsskemaet i ELMOS bedre at kende, tilbyder Interreg-administrationen en workshop til de 

projektaktører, der befinder sig i ansøgningsfasen. Her er der mulighed for at høre nærmere om systemets 

grundlæggende funktioner. Læs mere. 

 
 
 

 

 

 

Indblik i projektet Benefit4Regions 

Som praktikant inden for kommunikationsområdet har jeg på en normal 

arbejdsdag ikke ret meget kontakt til Interreg-programmets projekter. Derfor 

er jeg rigtig glad, da jeg får muligheden for at besøge Benefit4Regions (B4R) 

og møde menneskerne bag projektet. Læs mere.   

Kick-off Maker Startups 

Den 16. maj var vi på besøg i Odense, hvor kick-off 

konferencen i ”Maker Startups”-projektet fandt sted. 

Odense er en hyggelig by og kendt som Hans 

Christian Andersens fødeby. Forfatterens 

fortællinger og eventyr vækker vores fantasi, afleder 

vores tanker og inspirerer vores kreativitet. Og 

således handler det også i projektet Maker Startups 

om at være kreativ - udvikle nye ideer, innovative 

produkter og ydelser. Læs mere. 

BOOST – Kick – Off  

Som deltager på BOOST-projektets Kick-off-

konference kunne man ikke undgå at blive revet med 

af den bobblende optimisme og tro på Femern Bælt-

regionen, som igennem projektets tiltag skal få et 

BOOST! Center for Erhvervsrettede Uddannelser 

Lolland Falster (CELF) i Nykøbing Falster dannede 

rammen om konferencen, hvor optimisme til 

fremtidens Femern Bælt-region var den røde tråd 

igennem alle oplæg og workshops. Læs mere. 

 

Projektevent  

JUMP and BIKE – Overvind grænser 

Den 27. – 29. juni 2017 kan du følge 

JUMP-projektet på deres cykelrute 

over grænsen. 

Programmet med flere informationer: 

her.  

 

http://www.interreg5a.eu/dk/
http://www.interreg5a.eu/dk/kontakt/krusa/
mailto:Mail:%20info@interreg5a.eu
http://www.interreg5a.eu/dk/kontakt/kiel/
mailto:Mail:%20interreg5a@ib-sh.de
https://www.fla.de/wp/dailys/graenseoverskridende-livredning-med-telefonen/
http://www.kn-online.de/News/Nachrichten-aus-Kiel/Muthesius-Brueckenschlag-in-die-Wirtschaft
http://woview.infomedia.dk/?url=http://www.graenseforeningen.dk/%3Fq=tysk-udviklingsstrategi-far-dansk-ros.html&OpointData=e37970c03adc7272be6bea22db6a219eJmlkX3NpdGU9NTIzMzYmaWRfYXJ0aWNsZT02NzMmaWRfdXNlcj0yODQwJmlkX2FwcGxpY2F0aW9uPTEwMDAzNTkmbGFuZz1lbg==
https://www.fla.de/wp/dailys/nyt-sygehus-genopliver-naeppe-samarbejde/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/nyt-om-elmos/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/indblik-i-projektet-benefit4regions/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/kick-off-maker-startups/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/boost-kick-off/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/jump-cykeltur/

