
                 Nyhedsbrev 
 
 
 
 

www.interreg5a.eu 

Dette program medfinansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 

#1 
September 2014 

 

Kære læser   

Endelig er vi nået derhen, hvor vi 
kan præsentere vores 1. 
nyhedsbrev! Fremover kan du 
her læse alt, der rører sig i 
programmet Interreg 
Deutschland Danmark.  

Bag os ligger en lang rejse, der 
startede i 2011 med spørgsmålet: ”Giver det mening at lægge de to 
hidtidige dansk-tyske INTER-REG 4A-programmer sammen til et 
program?” De 11 parter bag de to 4A-programmer svarede ”Ja. Det 
giver i allerhøjeste grad mening!”  

I dag – 3 år senere – er det store fælles program Interreg 
Deutschland-Danmark en realitet. Som fysisk udtryk herfor blev der 
i marts 2014 oprettet et fælles sekretariat i Kruså og en fælles 
forvaltningsmyndighed i Kiel. Begge vores kontorer har til opgave 
inden for hver deres respektive arbejdsområder at betjene aktører, 
interessenter og offentligheden fra hele programregionen.  

Siden vores oprettelse har vi arbejdet på højtryk for at færdiggøre 
alle formaliteter og vigtige dokumenter, samt at afslutte udarbej-
delsen af det operationelle program. Samtidig har vi været på be-søg 
hos alle 11 programpartnere og holdt vejledningsmøder med 
potentielle aktører om deres projektideer. Vi har allerede præ-
senteret programmet og dets støttemuligheder på mange arrange-
menter.  

I denne 1. udgave af nyhedsbrevet fortæller vi om den officielle 
åbning af sekretariatet den 16. september 2014, det nye program-
logo og kommende arrangementer. Du kan bl.a. allerede nu sætte et 
kryds i kalenderen for vores kick-off konference.  

I de næste udgaver vil Interreg-sekretariatets og forvaltningsmyn-
dighedens medarbejdere præsentere sig selv. På den måde lærer du 
ansigterne bag administrationen at kende, så du ved hvem du kan 
henvende dig til, når du har et spørgsmål. Du kan se alle 
medarbejderne og deres kontaktinformationer på vores hjemme-side. 

En vigtig del af vores nyhedsbrev er informationer om ansøg-
ningsfrister, ansøgningsprocedurer og projektgennemførelse samt 
artikler om arrangementer. Derudover vil vi også fortælle om 
projekter og deres events.  

Velkommen til nyhedsbrev nummer 1. Vi ønsker dig rigtig god 
læsning.  

Trine Spohr (Leder af sekretariatet) og Susanne Koch (leder af 
forvaltningsmyndigheden) 

 
Et logo med værdi 
 
Vi er glade for at kunne 
præsentere logoet for 
Interreg Deutschland-
Danmark.  
 

 
 
Logoet repræsenterer 
programmets 11 partnere: 
Region Sjælland, Region 
Syddanmark, kredsene 
Nordfriesland, Schleswig-
Flensburg, Rendsburg-
Eckernförde, Ostholstein og 
Plön samt byerne Kiel, 
Flensburg, Neumünster og 
Lübeck. 
 
Læs hele artiklen. 
 
 
 
Save the date: Kick-off den 
2. december 2014  
 
Den 2. december 2014 
holder vi kick-off konferencen 
for Interreg Deutschland-
Danmark. Sæt allerede nu et 
kryds i din kalender. 
Heldagskonferencen finder 
sted i Lübeck. Der er et 
begrænset antal pladser.   
 
 
 
Interreg Deutschland-
Danmark er nu online  
 
På www.interreg5a.eu kan 
du finde de nyeste 
informationer om 
programmet og løbende 
holde dig opdateret. 
 
Læs artiklen her. 
 

http://interreg5a.dk/wm447500
http://interreg5a.dk/wm453260
http://interreg5a.dk/wm453272


 

 

 

Beratung | Vejledning:   Verwaltungsbehörde 

Sekretariat    Forvaltningsmyndighed 

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

Fon +45 7663 8230   Fon +49 431 9905 3323 

Mail info@interreg5a.eu   Mail interreg5a@ib-sh.de 

 
Hvis du ikke længere ønsker at modtage nyhedsbrevet bedes du at skrive til interreg5a@rsyd.dk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interreg-sekretariatets nye lokaler indviet  
 
I mange uger har vi øvet os på sætningen ”Vi er ingen bank, du kan 
desværre ikke hæve penge hos os”, fordi Interreg-sekretariatet er 
flyttet ind i de lokaler, som tidligere har huset en bank. Sekretariatet 
har ikke haft logo på bygningens facade, som gjorde det svært for 
omverdenen at se, hvem vi er og hvad vi laver.  
 
Dette ændrede sig, da vi d. 16. september officiel indviede Interreg-
sekretariatet og i den anledning offentliggjorde programmets logo på 
bygningen.  
 

 
 
Flag, blomster og omkring 75 gæster i godt humør pyntede på 
lokalerne, for i fællesskab med os at indvie sekretariatet. 
Sekretariatet ligger ikke mindre end 300 meter fra den dansk-tyske 
grænse, en oplagt placering med enorm symbolsk værdi.  
 

 

Ansøgningsfrister for 
projekter  
Vi regner med en godkendelse 
af programmet Interreg 
Deutschland-Danmark ultimo 
2014 og planlægger på den 
baggrund følgende 
ansøgningsfrister i 1. halvår 
2015.  
Læs hele artiklen.  
 
 
Mød projektkonsulent Hannah 
Nagler   
 

 
 
Læs om Hannah her.  
 
 
European Cooperation Day   
Den 21. september fejrede hele 
Europa det 
grænseoverskridende 
samarbejde i form af European 
Cooperation Day, forkortet EC 
Day.  
 
Læs hele artiklen.  
 

 
Læs hele artiklen. 
 
 

http://interreg5a.dk/wm453266
http://interreg5a.dk/wm453270
http://interreg5a.dk/wm453273
http://interreg5a.dk/wm453259

