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Klicken Sie auf den Knopf, um 

das Video abzuspielen 

Vigtig! Ny mailadresse 

 

Vil du gerne i kontakt med 

Interreg-sekretariatet? 

Eller vil du indsende din 

projektansøgning?  

Så bedes du fremover 

benytte dig af følgende 

mailadresse:  

info@interreg5a.eu. 

 

Yderligere to Interreg-

projekter bevilliget 

 

I en skriftlig høring har 

Interreg-udvalget bevilliget 

yderligere to Interreg-

projekter. Det drejer sig 

om projekterne PE:Region 

og SPICE. 

Præsentation af  

projektet FURGY CLEAN 

Innovation 

 

Platformen for grænse-

overskridende innovation. 

Netværket FURGY CLEAN 

Innovation skal i fremtiden 

bidrage til at styrke innova-

tion inden for clean  

energy.  

 

På grundlag af de græn-

seoverskridende cluster 

managements vil vi udnyt-

te potentialet for innovation 

og værditilvækst optimalt 

for at styrke de regionale 

virksomheders konkurren-

cedygtighed på en bære-

dygtig måde. 

 

Læs mere om projektet. 

 

Stor efterspørgsel – Status for den aktuelle ansøgningsrunde 

 

Der er stor efterspørgsel på midler fra programmet Interreg Deutschland-Danmark. Til 

ansøgningsfristen den 15. september har projektaktører indsendt 25 ansøgninger, som 

fordeler sig over programmets prioriteter og vi har siden været i gang med at behandle 

ansøgningerne. Nu nærmer Interreg-udvalgets næste møde sig.  

Det er den 16. december, hvor udvalget bl.a. skal behandle de forskellige ansøgninger.  

 

Derfor synes vi, at det nu er et godt tidspunkt at gøre status over den aktuelle ansøg-

ningsrunde og komme med et par anbefalinger til de ansøgere, der gerne vil søge i næste 

runde.  

Læs mere. 

Første workshop for godkendte Interreg-projekter 

 

Den 10. november 2015 i Aco Adedemy i Rendsby holdt Interreg Deutschland-Danmarks 

sin første workshop for projektaktører. Til arrangementet havde sekretariatet og forvalt-

ningsmyndigheden inviteret partnerne i de første 11 bevilligede projekter for at drøfte 

leadpartnerkontrakten og projekternes offentlighedsarbejde.  

 

Trine Spohr, leder af sekretariatet i Kruså, forklarede i sin velkomst, at workshoppen var 

tænkt som første skridt på en fælles læringsvej, og at formålet bl.a. er at lære hinanden 

bedre at kende, at udnytte snitfladerne mellem projekterne og herved skabe nye netværk 

og udbygge eksisterende netværk mellem projektpartnerne indbyrdes. 

 

Susanne Koch og Antje Hellwig fra forvaltningsmyndigheden i Kiel stod for workshoppens 

første halvdel. Her fortalte de projektaktørerne lidt om, hvad det vil sige at indgå en lead-

partnerkontrakt. Der er tale om et omfattende juridisk dokument, som det kan være van-

skeligt at overskue, men der ikke er nogen grund til at være bange for det. 

 

Læs mere. 

Mindre bureaukrati – mindre besvær 

 

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

bindelse med budgetopstillingen og offentlighedsarbejde. I dette nyhedsbrev vil vi gerne 

informere dig om beregningen af timesats. 

 

Personale på deltid med varierende timetal 

Hvis der er ansat personale med varierende timetal per måned, skal omkostningerne 

beregnes per time. I støtteperioden 2007 til 2013 har der været flere forskellige bereg-

ningsmetoder i Danmark og Tyskland. 

 

Som forenkling hertil har EU-kommissionen derfor udarbejdet to beregningsmetoder til 

timesats og har fastlagt dem i en forordning (Delegerede forordning 481/2014), der gæl-

der for alle EU-projekter: 

 

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/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/peregion/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/spice/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/furgy-clean-innovation/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/stor-eftersporgsel-status-for-den-aktuelle-ansogningsrunde/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/forste-workshop-for-godkendte-interreg-projekter/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/mindre-bureaukrati-mindre-besvaer/


 

 

  

www.interreg5a.eu 

Dette program medfinansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt look – ny hjemmeside 

 

Så kom vi så langt. Vores nye hjemmeside er online, og vi er stolte af at kunne præsentere den offi-

cielt. Siden har et moderne og indbydende layout med et komplet nyt layout og talrige nye funktioner. 

Hjemmesiden overbeviser med et frisk design og en god og overskuelig struktur, der sætter bruger-

venligheden i fokus.  

Den nye hjemmeside udgør en vigtig del af vores kommunikationsstrategi. Den skal understøtte programmålet og 
fremhæve ”de gode historier” i programmet og i særdelshed i de bevilligede projekter. 
 

Imødekommende kommunikation 

Ønsket med vores kommunikation er på forståelig og imødekommende vis at fortælle, hvordan vejen fra en løs idé til 

et konkret projekt kan se ud. Fremgangsmåden fra projektudvikling til projektafslutning er inddelt i 4 faser og er tænkt 

som en slags vejledning og opfølgning for projektaktørerne. I hver fase beskrives, hvad man skal gøre, hvad man skal 

være opmærksom på, og hvilke dokumenter man får brug for. Vi lægger stor vægt på at muliggøre en lettere tilgang til 

relevante informationer og dokumenter. 

 

Visuel kommunikation 

Vores mål er at kommunikere visuelt. Vi gør os stor umage med at præsentere programindholdet, som til dels kan 

være formuleret i et teknisk og svært forståeligt sprog, i en lettere tilgængelig form. Desværre er det ikke altid muligt. 

For at gøre vores tekster mere forståelige, lægger vi øget vægt på visuelle hjælpemidler som billeder, grafik og video-

er. Læs mere. 

 

Startskud til mere udveksling på programplan 

  

Som programforvaltning fokuserer vi på at optimere vores arbejde og aktiviteter, herunder at styrke kontakten til og 

samarbejdet med projektaktørerne og samarbejdspartnerne.  

 

Vores ønske er, at vi sammen med programpartnerne i fællesskab kan identificere ligheder og udfordringer, udveksle 

erfaringer og lære hinanden endnu bedre at kende. Derfor har vi den 4.11 holdt et møde for vores kontaktpersoner fra 

de 11 programpartnerne i Interreg-sekretariatet i Kruså. Målsætningen for sådanne møder er at sætte gang i genere-

ring af gode, strategiske projekter i hele programregionen i samarbejde med programpartnerne. 

Læs mere. 

Mød Trine Spohr, leder af Interreg-sekretariatet 

 
Fælles for de forskellige opgaver har dog været en erkendelse af, at et samarbejde af mennesker med forskellige 

kulturer, traditioner og faglige profiler ofte fører til resultater, der rækker langt videre end det, man ville være i stand til 

at skabe hver for sig. Denne forståelse har jeg taget med mig ind i det dansk-tyske Interreg-samarbejde, hvor jeg har 

medvirket siden afslutningen af Interreg 3A.  

 

Sekretariatet for Interreg Deutschland-Danmark har eksisteret siden 1. april 2014. Ikke bare placeringen, men også 

organiseringen og arbejdsopgaverne adskiller sig delvist fra tidligere generationer af Interreg. Som sekretariat vil vi 

gerne kendes for at være dynamiske, dygtige, ikke-bureaukratiske og omgængelige personer.  

 

Skulle du opleve situationer, hvor vi ikke lever op til dette, hører vi gerne fra dig, så vi kan løse eventuelle problemer i 

opløbet. Sammen med projektaktører og andre interessenter glæder jeg mig til at skabe synlige effekter af de 90 mio. 

Euro, som EU har stillet til rådighed, i form af øget vækst, beskæftigelse og kulturelt samarbejde.          

Jeg hedder Trine Spohr og er leder af Interreg-sekretariatet i Kruså. Her er jeg ansvarlig for den 

overordnede planlægning af opgaver, strategiudvikling og personaleledelse, men er også involve-

ret i vejledning af projektaktører, vurdering af indkomne ansøgninger og sekretariatets kommunika-

tionsarbejde.  

Som uddannet geograf har den røde tråd igennem mit arbejdsliv været projekter, regional udvikling 

og det at arbejde i en international kontekst. Det har bragt mig mange steder hen – både fagligt og 

geografisk.  

 

http://www.interreg5a.eu/dk/blog/nyt-look-ny-hjemmeside/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/startskud-til-mere-udveksling-pa-programplan/

