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Mål: mindre bureaukrati – mindre besvær 

Et af vores vigtigste mål i denne støtteperiode er nedbrydningen af de administrative barrie-

rer. I programadministrationen er det en af vores centrale opgaver at reducere det bureau-

kratiske merarbejde, som projektaktører kan møde. Det betyder, at vi bortset fra de mind-

stekrav, der er bestemt gennem EU-forordninger og nationale forordninger, vil fastlægge så 

få yderligere regler som muligt for at lette projektgennemførelsen for dig.  

 

I forhold til tidligere programperioder findes der i forordningerne nye muligheder for at give 

projekterne større råderum ved gennemførelsen af deres aktiviteter og forankringen af re-

sultaterne. Private virksomheder kan nu også modtage støtte, hvilket medfører nye regler.  

 

Generelt er der – sammenlignet med tidligere programperioder – allerede sket en del. Det 

vil vi fremover berette regelmæssigt om i nyhedsbrevet. I denne udgave handler det om 

lettelser ved dokumentation af arbejdstiden for deltidsbeskæftigede projektmedarbejdere.  

 

Ingen timeregistrering for projektmedarbejdere med en fast månedlig arbejdstid 

I tidligere støtteperioder var kun fuldtidsbeskæftigede projektmedarbejdere fritaget fra at 

udfylde timeregistrering af arbejdstiden. Dette gælder nu også for medarbejdere med en 

fast andel af den månedlige arbejdstid i projektet. Forudsætning herfor er, at der fastsættes 

en fast andel af arbejdstiden i projektet og at denne fastholdes i et dokument som bilag til 

arbejdskontrakten.  

 

For mange medarbejdere bortfalder dermed en betragtelig byrde med den hidtil nødvendige 

løbende dokumentation af egne arbejdsopgaver. Også revisionen af personaleomkostnin-

gerne i forbindelse med udbetalingsanmodningen vil blive lettere, da revisoren bortset fra 

bilaget til arbejdskontrakten ikke længere skal kontrollere timeregistreringen.  

 

Hvis der ikke kan fastsættes en fast procentdel af den månedlige arbejdstid i projektet, dvs. 

hvis arbejdstiden fordeler sig fleksibelt henover månederne, foreskriver EU-forordningen, at 

der stadig skal foretages en timeregistrering af al arbejdstiden. Vi anbefaler derfor, at I, ved 

planlægningen af jeres projekt, såfremt det er muligt og giver mening, arbejder med fuld-

tidsbeskæftigede eller faste månedlige arbejdstider for i videst mulig omfang at reducere 

projektets arbejde med dokumentation.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

Følg os på Facebook  

og LinkedIn! 

 

Innovationsdag 2015 

 

Den 2. juni 2015 arrangerer 

IHK i Flensborg en dansk-tysk 

innovationsdag.  

Interreg Deutschland-Danmark 

deltager også for at informere 

om, hvordan innovationspro-

jekter kan modtage støtte fra 

programmet. Vi håber på at se 

mange kendte og nye ansigter!  

 

Mød programme assistant 
Peter Nielsen 

 

Læs om Peter her. 

https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6940334
http://www.interreg5a.dk/wm467202


 

 

 

Vejledning:           Forvaltningsmyndighed 

Interreg-sekretariat   IB.SH Investitionsbank Schleswig-Holstein 
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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 re-

gelmæssig rådgivning i hele programregionen – forudsat at der bestilles tid.  

 

I juni kan vi træffes følgende steder: 

 

 Projektrådgiver Hannah Nagler kan træffes i Kiel onsdag den 17. juni fra kl. 11.00.  

 Projektrådgiver Charlotte Steffen kan træffes onsdag og torsdag den 24.-25. juni i Sorø hhv. Holeby.  

 

Vil du gøre brug af projektrådgivningen? Læs mere. 

 

Interreg Deutschland-Danmark deltager i European Cooperation Day 

Igen i år finder European Cooperation Day (EC Day) sted– denne gang i anledning af Interregs 25. fødselsdag!  

Under mottoet sharing borders, growing closer mødes mennesker i hele Europa i ugen omkring den 21. september for at præ-

sentere resultaterne fra det grænseoverskridende europæiske arbejde og dermed fejre det grænseoverskridende samarbejde. 

Ved hjælp af over 100 events vil man vise, hvordan grænseoverskridende, transnationale og interregionale samarbejder kan 

bidrage til at overvinde grænser og skabe interkulturel forståelse. Interreg Deutschland-Danmark deltager selvfølgelig også i 

dette fremragende initiativ. Læs mere. 

Slogan konkurrence 

Interregs 25. fødselsdag skal ikke kun fejres med et hav af arrangementer i 

september, men også med et nyt slogan! I anledningen af fødselsdagen og 

European Cooperation Day 2015 gennemføres en konkurrence for at finde det 

bedste slogan. Du kan også deltage i konkurrencen. Indsend din kreative idé 

senest den 31. maj på EC Days hjemmeside for at deltage i konkurrencen. 

 

Interview med Stephanie Lose og Matthias Hoppe-Kossak 

Vi har bedt Stephanie Lose, Regionsrådsmedlem i Region Syddanmark og formand for Udvalget for Regional Udvikling og 

Matthias Hoppe-Kossak, leder af Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume, at fortælle os om deres for-

ventninger til Interreg Deutschland-Danmark og hvorfor det grænseoverskridende samarbejde er så vigtigt. 

 
Hvorfor er grænseoverskridende 

arbejde vigtigt? 

”Fordi mulighederne ikke stopper ved 

grænsen. Tværtimod åbner der sig nye 

muligheder, når man krydser grænsen. 

Den bevidsthed er det vigtigt, at vi altid 

har - både i det nære og lidt mere fjerne 

grænseland.” 

 

Hvorfor er grænseoverskriden-

de arbejde vigtigt? 

”Statsgrænserne tager ikke hensyn til 

naturlige forhold og de interesser, som 

et samfund, der bliver stadig mere 

mobilt, kunne have. Disse emner kan 

kun tages op og løses i det grænse-

overskridende samarbejde.”   

Læs hele interviewet med Stephanie Lose her. Læs hele interviewet med Matthias Hoppe-Kossak her. 

http://www.interreg5a.dk/wm467195
http://www.interreg5a.dk/wm467193
http://www.ecday.eu/news/slogan-contest-for-interreg/
http://www.interreg5a.dk/wm467216
http://www.interreg5a.dk/wm467204

