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Klicken Sie auf den Knopf, um 

das Video abzuspielen 

Interreg-håndbogen – Din nye bedste ven!   

 

Du vil gerne vide hvordan du kan søge om midler til et Interreg-projekt og hvad du 

skal være særlig opmærksom på? Hvad er Leadpartnerprincippet egentlig for no-

get? Hvilke muligheder har virksomheder for at være med i et projekt? Skal dit pro-

jekt have en egen hjemmeside og hvad går en Leadpartnerkontrakt ud på? 

 

Svar på disse og mange flere spørgsmål kan du finde i Interreg-håndbogen, som 

netop er blevet offentliggjort på vores hjemmeside. 

 

Interreg-håndbogen indeholder en helt grundlæggende beskrivelse af Interreg-

programmets regler og støttebetingelser samt konkrete oplysninger og vejledning til 

brug for udarbejdelse af en ansøgning og gennemførelse af et projekt. 

  

Med håndbogen ønsker programadministrationen at give jer som ansøgere og pro-

jektpartnere den bedst mulige støtte. Derfor bliver håndbogen løbende opdateret 

og udvidet, og I bør derfor altid sikre jer, at I bruger den seneste version.  

 

Denne første version af håndbogen indeholder i første omgang oplysninger om 

temaerne „Program“ og „Ansøgning“. Oplysninger om gennemførelse af projekter 

(afrapportering, udbetaling, projektafslutning) følger i en senere version. 

 

Læs mere. 

 

Revisorseminar 2015 

 

Interreg Deutschland-Danmark inviterer til kvalificeringsarrangementer for revisorer. 

 

De første projekter er godkendt i den nye store programgeografi. Også i den nuvæ-

rende støtteperiode skal projekterne hhv. projektpartnerne fremsende attesterede 

udbetalingsanmodninger for at kunne modtage tilskud til deres udgifter fra pro-

grammet.  

 

Grundlaget herfor er kontroller (såkaldt 1st level control) af kvalificerede og uaf-

hængige revisorer. 

 

Vi tilbyder i den forbindelse revisorer to kvalificeringsarrangementer, som omhand-

ler programmets specifikke krav. Læs mere og find link til tilmeldingsformularen 

her. 

 

Yderligere informationer og tilmeldingsformularen finder du her. 

Nye dokumenter til  

projektgennemførelse  

online! 

 

På vores hjemmeside finder du 

nu nye, nyttige dokumenter til 

gennemførelse af dit projekt.  

 

Til rådighed ligger et FACT 

Sheet vedr. statsstøtteregler og 

støttemuligheder samt et FACT 

Sheet vedr. private partnere i 

Interreg-projekter. Derudover 

ligger der et mønster til Lead-

partnerkontrakten.  

 

Du finder dokumenterne her.  

 

Derudover kan du selvfølgelig 

altid kontakte Interreg-

sekretariatet, hvis du har 

spørgsmål. 

Interview med Interreg-
udvalgsmedlem  
Markus Dusch 

„Der er allerede godkendt to 

gode projekter, der fremmer 

fælles uddannelse, anerken-

delse af erhvervsuddannelses-

eksamen og kvalificering, nem-

lig dansk-tysk kompetencecen-

ter og Global Company 

Training.” 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.dk/wm474515
http://www.interreg5a.dk/wm473998
http://www.interreg5a.dk/wm447498
http://www.interreg5a.dk/wm474496


 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BONEBANK – værdifulde ressourcer bruges til innovative terapier  

 

Knoglemarvs-stamceller skal i fremtiden udvindes ved rutinemæssige operationer i 

de tyske og danske traumacentre i Lübeck og Odense. Stamcellerne samles i en 

grænseoverskridende biobank og kan derefter bruges til forsknings- og behand-

lingsformål. 

 

Vores krop er et biologisk vidunder, der regenerer og reparer sig selv hele livet. 

Stamceller er en af hovedgrundene til det. De reproducerer sig og kan dermed 

danne kroppens forskellige celletyper. Dermed kan nyt, sundt væv vokse eller ani-

meres til at vokse.  

 

For at bruge dem i regenerative behandlinger, står netop disse celler i fokus for 

forskningsaktiviteterne. Hidtil har især produktionen af knoglemarvs-stamceller væ-

ret meget besværlig og forbundet med yderligere indgreb og behandlinger af pati-

enten. Den nye måde indebærer at tage og konservere stamcellerne i forbindelse 

med operationer af frakturbehandling. På denne måde udnyttes en alligevel nød-

vendig operation meningsfyldt.   

 

BONEBANKs projektpartnerne vil gå denne vej. De er gået sammen, for at opbyg-

ge en grænseoverskridende kompetenceklynge til forskning og innovation på knog-

lemarvs-stamcelle-området. Til dette formål etableres der en dansk-tysk biobank for 

disse stamceller. Stamcellerne, som opbevares der, kan senere bruges af patien-

terne selv, forskere eller lægemiddelindustrien for f.eks. at understøtte knoglehelin-

gen eller for at udvikle nye behandlingsmetoder på basis af stamceller.  

 

Læs mere. 

 

Interreg-sekretariatet i nyt look 

 

„Er det muligt at veksle penge hos jer” eller ”kan jeg oprette 

en konto?” – disse og mange andre bankrelaterede 

spørgsmål konfronteres Interreg-sekretariatets medarbejde-

re med nærmest hver dag. Dette er måske ikke så under-

ligt, da Interreg-sekretariatet har til huse i en tidligere Syd-

bank-bygning.  

 

Men nu kan Interreg-

sekretariatet på Flensborg-

vej 26 a i Kruså ikke længe-

re overses.  

Vinduerne er blevet forsy-

net med designfolie -  

et rigtigt blikfang, der støder 

på positiv resonans og alle-

rede har vist effekt. 

Mød programme manager 

Maike Friedenberg 

„Jeg har siden oktober 2014 

arbejdet som programme 

manager hos 

forvaltningsmyndigheden i Kiel. 

 

Jeg er jurist og har siden 2010 

været ansat i Investitionsbank 

Schleswig-Holstein. Her har 

jeg i forskellige afdelinger sam-

let en del erfaring med EU-

projekter.” 

 

Læs mere. 

Round Table  

 

Den 24.11.15, kl. 10.00-12.00, 

inviterer IHK Flensburg til et 

Round Table-arrangement. 

 

Dette skal give partnerne i 

Interreg-projekter mulighed for 

at lære andre partnere at ken-

de samt udveksle erfaringer. 

 

I dette forum er der også mu-

lighed for at udvikle nye ideer 

og udvide netværket.  

 

Læs mere. 

http://www.interreg5a.dk/wm474495
http://www.interreg5a.dk/wm474513
http://www.interreg5a.dk/wm474504

