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En bred vifte af dansk-tyske projekter 
 
Inspiration, udvikling, innovation og uddannelse. Disse og mange flere ord kan sæt-
tes på de første otte projekter, som har fået støtte fra Interreg Deutschland-
Danmark. Aktørerne bag initiativerne fik en god start på den ellers regnfulde som-
mer, da Interreg-udvalget den 25. juni valgte at bevilge dem et projekttilskud.  
 
De 11 partnere bag Interreg Deutschland-Danmark har i programmet vist retningen, 
som de ønsker at regionen skal gå frem til 2020, men det er projekterne, som fylder 
programmet med liv. Vi kan derfor slet ikke vente med at opleve alle de spændende 
ting, som de dansk-tysk ildsjæle vil bidrage med i de kommende år. Og da vi er 
sikre på, at du også er nysgerrig, vil vi gerne benytte lejligheden til at præsentere 
projekterne. Klik her. 

Mød programme manager 

Philipp Walter 

 

 

 

 

 

 

”Jeg hedder Philipp Walter. 

Siden november 2014 har jeg 

arbejdet som programme  

manager ved forvaltningsmyn-

digheden i Kiel. Som en del af 

Interreg-teamet er jeg ansvarlig 

for etableringen af en data-

base, hvorigennem hele an-

søgningsforløbet samt udbeta-

lingsprocedurer og afrapporte-

ringer vil kunne afvikles online. 

For dig som projektansøger 

medfører det betydelige  

forenklinger.” 

 

Læs mere om Philipp. 

European Cooperation Day – Vær med! 

Det grænseoverskridende samarbejde markeres hvert år i form af European Coope-

ration Day (EC-Day), men 2015 er et specielt år. Her kan Interreg puste 25 stearin-

lys ud på sin fødselsdagskage, da det nemlig er præcis 25 år siden, at Interreg blev 

”født”. Det skal selvfølgelig fejres, også af Interreg Deutschland-Danmark. Og DU 

kan også være med på følgende måde:  

På selve EC-Dagen den 21. september kan du møde os sammen med to yderligere 

Interreg-programmer (Öresund-Kattegat-Skagerrak og South Baltic) i Regionshuset 

i Sorø til en projektudviklingsdag. Der vil du få mulighed for at høre om status og 

fremdrift i programmerne baseret på erfaringer fra de første ansøgningsrunder. 

Desuden vil du kunne deltage med din projektidé i workshops, hvor sekretariaterne 

med udgangspunkt i konkrete cases vil hjælpe med projektudvikling og afklaring af 

muligheder i de enkelte programmer. Hvis du gerne vil deltage i arrangementet og 

også har en projektidé, skal du kontakte arrangørerne (ed@zealanddenmark.eu) 

senest den 7. september. Og du kan tilmelde dig her.  

 

Men der er yderligere muligheder for at fejre det grænseoverskridende samarbejde: 

Snør løbeskoene og vær med til at overskride grænsen i ordets egentlige forstand, 

når det årlige Grænseløb afholdes i Kruså den 19. september. Ved dette løb mødes 

danskere og tyskere for at krydse grænsen i fællesskab. Du kan løbe alene, men du 

kan også stille op sammen med andre på et hold. Hvis du har lyst til at deltage i EC-

Dagen, er du velkommen til at henvende dig til os. (Vi stiller særlige EC-Day T-

shirts til rådighed). Du kan også bare møde op i målområdet og finde os på vores 

stand, hvor du kan høre mere om det grænseoverskridende samarbejde og EC-

Day.   

 

 Hvis du skulle være på besøg i andre græn-

seregioner omkring den 21. september kan 

du finde flere arrangementer her, hvor du 

også kan læse mere om EC-Dagen. 

European Cooperation Day 

video 2015 

Tryk på knappen for at afspille 

videoen 

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.dk/wm471145
http://www.interreg5a.dk/wm471140
mailto:ed@zealanddenmark.eu
https://docs.google.com/forms/d/14j5h7mtEdxKrlbG3B0MK23CTId0FV50P6nL4OSptcfI/viewform?usp=send_form
http://www.ecday.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=vI4h0Zjg_8Y


 

 

 

Vejledning:           Forvaltningsmyndighed 

Interreg-sekretariat   IB.SH Investitionsbank Schleswig-Holstein 

Flensborgvej 26a | DK-6340 Kruså  Fleethörn 29-31 | D-24103 Kiel 

Fon +45 7663 8230   Fon +49 431 9905 3323 

Mail interreg5a@rsyd.dk    Mail interreg5a@ib-sh.de 

 

 

 

 

 

Opstilling af projektbudgettet  

Det kræver en del arbejde at opstille et projektbudget. To af de væsentligste spørgsmål i den sammenhæng er, hvilke 

omkostninger der overhovedet er støtteberettigede og under hvilke udgiftskategorier de skal placeres i budgettet. 

Også i de tidligere Interreg-programmer har der været retningslinjer fra EU's side til udgifters støtteberettigelse. Men 

retningslinjerne var ikke altid specielt præcise og ikke særligt detaljerede. Det efterlod mange åbne spørgsmål og 

gjorde det vanskeligt at opstille et budget. 

 

For at gøre det lettere at arbejde med budgetterne har EU-Kommissionen i denne programperiode udarbejdet en 

mere tydelig omkostningsstruktur for Interreg-projekterne. Læs mere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektvejledning i hele programregionen  

 

Vores projektrådgivere har hver især geografiske ansvarligheder og derfor er de at finde i hele programregionen. Vi 

er der hvor der konkret er brug for os og tilbyder regelmæssig rådgivning i hele programregionen – forudsat at der 

bestilles tid. Til vores rådgivningsmøder på Sjælland kan vi fremover træffes den sidste torsdag hver måned på skift i 

hhv. Sorø og Holeby. Ved behov står vi selvfølgelig også til rådighed til deltagelse i arrangementer eller møder på 

andre tidspunkter.  

 

I september kan vi træffes følgende steder  

Projektrådgiver Charlotte Steffen/ Anna Kindberg kan træffes torsdag den 24. september fra kl. 13 i Holeby. 

Projektrådgiver Hannah Nagler kan træffes i Kiel onsdag den 9. september fra kl. 11.00. Hvis du vil gøre brug af pro-

jektrådgivningen kan du bestille en tid telefonisk på 76 63 82 30 eller via mail til interreg5a@rsyd.dk.  

 

Skal vi også komme til dig? Du kan se hvem der er ansvarlig for dig her. 

 

Mål: mindre bureaukrati – mindre besvær 

 

I vores serie om afbureaukratisering har vi tidligere orienteret om forenklinger i for-

bindelse med registrering af timer samt forenklinger ved afregningen af kontor- og 

administrationsudgifter. I dette nyhedsbrev vil vi gerne berette om forenklinger i 

forhold til opstilling af projektbudgettet.  

 

Husk ansøgningsfristen den 15. september 2015 

 

Ansøgningsfristen den 15. september nærmer sig med hastige skridt og mange aktører er allerede i tæt konktakt med 

sekretariatet for at få sparring og vejledning.  

Vi er rigtig glade for denne tætte kontakt, fordi kun sådan kan vi leve op til Interreg-udvalgets ønske om kun at be-

skæftige sig med veludviklede projektansøgninger.  

 

Udvalget har således på sit møde den 25. juni 2015 bedt sekretariatet om at udskyde behandlingen af ansøgninger, 

hvor projektet ikke vurderes at være modent nok (eksempelvis i form af inddragelse af relevante aktører) eller hvor 

ansøgningen og/eller budgettet indeholder for mange mangler. Det medfører store krav til de kommende ansøgninger 

– krav, som sekretariatet gerne hjælper med at tage højde for, men som kræver en intens dialog forud for indsendelse 

af ansøgningen.   

 

Vi benytter igen lejligheden til at henvise til de 5 gode råd til projektansøgninger, som vi skrev om i nyhedsbrev nr. 7 – 

du kan genlæse dem her. Hvis I ikke allerede har haft kontakt med Interreg-sekretariatet for at få kommenteret et an-

søgningsudkast skal I gøre det i dag.  

 

Den næstfølgende ansøgningsfrist er den 20. januar 2016 med forventet behandling på et Interreg-udvalgsmøde i maj 

2016. 

 

http://www.interreg5a.dk/wm471147
http://www.interreg5a.dk/wm471141
http://www.interreg5a.dk/wm465523

