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Kære læser 
 
Efteråret er over os og vi nærmer os forhåbentlig tidspunktet, hvor 
Interreg Deutschland-Danmark godkendes af EU-Kommissionen og 
der kan sættes gang i projektansøgningerne. I dette nyhedsbrev kan 
du derfor læse mere om de prioriteter, som projekter kan 
gennemføres indenfor.  
 
Allerede i sidste nyhedsbrev annoncerede vi datoen for vores store 
Kick off-konference den 2. december 2014.  Lokalerne er booket, 
programmet er klart og der er åben for tilmelding. Hvis du vil vide 
mere om konferencen kan du få flere informationer her i 
nyhedsbrevet.  
 
Sidst men ikke mindst kan du møde Anja Lansberg, der er 
Programme Manager i forvaltningsmyndigheden i Kiel, samt læse om 
programmets deltagelse i Fehmarnbelt Days i København.  
 
Vi ønsker dig rigtig god læsning!  
 
 

 
Kick off-konference: Networking, information og inspiration 
 

Interreg Deutschland-Danmark holder en stor Kick off-konference den 
2. december 2014 i Lübeck.  
Kom og få indsigt i det nye Interreg-programs mange muligheder. 
Konferenceprogrammet ligger på hjemmesiden og der er nu åbent for 
tilmelding.  
 
Interreg fokuserer på at skabe synlige resultater ved hjælp af gode 
samarbejder og projekter. På konferencen får du derfor mulighed for 
at danne nye netværk og møde partnere til dit projekt. Til det formål 
har vi forberedt forskellige aktiviteter, der kan hjælpe dig på vej.  
 
Programmets partnere vil være repræsenteret af Schleswig-Holsteins 
minister for Justits, Kultur og Europa, Anke Spoorendonk og de to 
Regionsrådsformænd Carl Holst, Region Syddanmark, og Jens 
Stenbæk, Region Sjælland, der alle holder taler på konferencen.  
Du kan se programmet her, hvor du også har mulighed for at tilmelde 
dig.  
 

Hvad støtter Interreg 
Deutschland-Danmark? 
 

Igennem programmer som Interreg 
Deutschland-Danmark, som hører til 
det europæiske territoriale 
samarbejde, kan der frem til 2020 
støttes projekter inden for forskellige 
prioriteter. De 11 dansk-tyske 
programpartnere er enige om at 
støtte projekter indenfor følgende 
fire prioriteter: 
 
 
Prioritet 1: Innovation 

 
Inden for denne 
prioritet støttes 
projekter, som 
bidrager til at øge 
regionens 
innovationsgrad. 
Dette skal opnås 

igennem etablerede og 
videreudviklede 
grænseoverskridende netværk og 
klynger indenfor programområdets 
styrkepositioner. Læs mere om 
prioritet 1. 
 
 
Prioritet 2: Bæredygtig udvikling 

 
Inden for denne 
prioritet støttes 
projekter, som 
bidrager til at a) 
optimere ressource-
anvendelse, og b) 

øge bæredygtigheden indenfor 
kultur- og naturturismen. Dette skal 
opnås ved at udvikle nye grønne 
løsninger til optimeret 
ressourceanvendelse hhv. bedre 
energiudnyttelse og forbedre 
grænseoverskridende produkter 
indenfor bæredygtig kultur- og 
naturturisme. Læs mere om prioritet 
2.  
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Interreg Deutschland-Danmark ved Fehmarnbelt Days 2014 

 
Fehmarnbelt Days, som er en platform for det grænseoverskridende 
samarbejde i Fehmarnbeltregionen, blev afholdt i slutningen af 
september i København.  
 

 
 
Fra venstre: Trine Spohr, Susanne Koch, Christina Ehlers, Anja Lansberg  

 
Vi deltog i arrangementet sammen med regionens andre Interreg-
programmer. På baggrund af konkrete projekteksempler og 
projektresultater viste INTERREG 4A-programmet Fehmarnbelt 
Region ved siden af vores messestand, hvor godt dansk-tysk 
samarbejde fungerer.  
Alle Interreg-programmerne fik lov til at præsentere sig selv. Et 
usædvanligt highlight var vores ”Pecha Kucha-præsentation”. I stedet 
for at opremse en masse fakta, bestod præsentationen udelukkende 
af billeder, der skiftede hvert 20. sekund. Billederne viste en historie, 
som blev suppleret med en mundtlig præsentation.  
 
Vi havde mulighed for at møde mange kendte projektaktører og 
derudover var der også en del potentielle projektansøgere, der tog 
kontakt til os.  
 
Mange indtryk og kontakter rigere, ser vi allerede frem til de næste 
Fehmarnbelt Days i 2016, som finder sted i Hamburg.. 
 
 

 
Mød Programme Manager Anja Lansberg  
 

Læs om Anja her. 
 

Prioritet 3: Arbejdsmarked, 
beskæftigelse og uddannelse 
 

Inden for denne 
prioritet støttes 
projekter, som 
bidrager til at a) øge 
integrationen på det 
grænseoverskridende 
arbejdsmarked og b) 

øge integrationen på 
uddannelsesområdet. Dette skal 
opnås ved at forbedre mulighederne 
for at tiltrække og fastholde 
kvalificeret arbejdskraft hhv. udvikle 
og afprøve uddannelsestiltag, som 
styrker de grænseoverskridende 
kompetencer. Læs mere om prioritet 
3.  
 
Prioritet 4: Funktionelt samarbejde  

 
I denne prioritet 
støttes projekter, 
som bidrager til at 
a) øge grænse-
overskridende 
institutionel 
kapacitet og  

b) øge den interkulturelle forståelse. 
Dette skal opnås ved at øge 
samarbejde mellem offentlige 
institutioner og skabe bedre 
rammevilkår for det 
grænseoverskridende samarbejde. 
Målet er desuden at øge viden om 
hinanden på tværs af grænsen 
herunder at skabe en øget 
intraregional attraktivitet. Læs mere 
om prioritet 4.  
 
 
Kan dit projekt modtage støtte? 
Passer din projektidé til en af 
prioriteterne? – spørg os, vi vejleder 
dig gerne.  
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