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Kære læser 
 
I sidste uge kunne vi læse i aviserne, at den danske regering fremover vil 
opprioritere det dansk-tyske samarbejde. Der vil blandt andet være fokus 
på områderne erhverv, uddannelse og arbejdsmarked.  
 
Det er vi glade for! Interreg Deutschland-Danmark har i forvejen fokus på 
disse områder og håber, at de mange initiativer kan supplere hinanden på 
bedste vis.  
 
I dette nyhedsbrev har vi øjnene rettet imod det kommende Interreg-
udvalg, der mødtes til et uformelt møde den 12. november 2014 i Kiel. 
Efter mødet interviewede vi nogle af udvalgsmedlemmerne om deres 
forventninger til Interreg – de første interviews kan du læse i denne 
udgave.  
 
Desuden kan du møde vores kommunikationspraktikant Zora, der 
desværre slutter til årsskiftet. Vi søger en ny praktikant, så hvis du kender 
den rette kandidat, bedes du henvise til vores hjemmeside, hvor 
stillingsopslaget er at finde.   
 
God læselyst. Glæder os til at møde mange af jer til vores Kick-off 
konference den 2. december i Lübeck!   
 
 

 
Uformelt møde i det kommende Interreg-udvalg 
 

Den 12. november 2014 inviterede programadministrationen 
medlemmerne i det kommende Interreg-udvalg for Interreg Deutschland-
Danmark til et forberedende møde i Kiel.  
 

Erk Westermann-Lammers,  
bestyrelsesformand for Investitions-
bank Schleswig-Holstein (IB.SH), bød 
de kommende medlemmer og 
suppleanter samt program-
administrationen velkommen i hotellet 
Steigenberger. (…) 
 
Deltagerne benyttede muligheden for 

at lære hinanden at kende og at informere sig om programmet. Susanne 
Koch, leder af forvaltningsmyndigheden, fremhævede i sin præsentation af 
programmet, at der er ca. 30% flere støttemidler til gennemførelse af 
projekter til rådighed  end i de tidligere programmer. Lederen af 
sekretariatet, Trine Spohr, præsenterede kort indholdet af programmet og 
berettede om stor interesse fra projektaktørernes side. Der er allerede 
afholdt vejledningsmøder om ca. 45 konkrete projektideer.   
 
 
Læs hele artiklen. 

Ansøgningsdokumenter 
 

Vi udvikler og tester netop nu 
ansøgningsdokumenterne, som du kan 
bruge til din projektansøgning og -
gennemførelse. Dokumenterne skal 
være så nemme som muligt at benytte.  
 
I slutningen af 2015 kan vi stille dem til 
rådighed som en del af et elektronisk 
system (Monitoring System). I dette 
system kan du indberette din 
projektansøgning samt statusrapporter 
og udbetalingsanmodninger og uploade 
dem til Interreg-administrationen.  
 
Dialogen mellem dig og os i forbindelse 
med projektgennemførelsen vil så 
kunne foregå via dette system. 
Systemet er ved at blive udviklet.  
 
Indtil en projektansøgning kan indtastes 
via dette system, stilles der i 
overgangsperioden til Interreg-
ansøgninger i januar og februar 2015 
følgende dokumenter til rådighed: 
 

- Foreløbigt 
projektansøgningsskema (i et 
worddokument) 

- En budgetformular (som 
excel-dokument) 

 
Læs hele artiklen her. 
 
 
 

Mød Kommunikations-praktikant 
Zora Milde  

 
Læs om Zora her. 
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Interview med Interreg-udvalgsmedlemmerne Dr. Heike Bille og Bjarne 
Graabech Sørensen 

 
På det forberedende Interreg-udvalgsmøde den 12. november 2014 i Kiel bad 
vi de kommende udvalgsmedlemmer Dr. Heike Bille, ansvarshavende i 
direktionen for forskning, udvikling og teknologitransfer ved Fachhochschule 
Flensburg, og Bjarne Graabech Sørensen, prorektor ved Syddansk 
Universitet, at fortælle os lidt om deres forventninger til Interreg. Her kan du 
læse deres svar. 
 
I de næste udgaver af Interreg-nyhedsbrevet kan du læse flere interviews af 
medlemmer af det kommende Interreg-udvalg. 
 
 
Hvad var anledningen til, at du kom til at arbejde 
grænseoverskridende? 

 
Dr. Heike Bille: Jeg har 
allerede arbejdet ved 
Fachhochschule Flensburg 
(FH) et godt stykke tid og kom 
i 1992 i berøring med 
programmet Interreg II, som 
ingen på FH kendte nærmere 
til. Jeg kan godt huske køreturen til Ingeniørhøjskolen 
Sønderborg (senere Handels- og Ingeniørhøjskolen hhv. del af 
SDU) sammen med dekanen for fagområdet teknik for at 
undersøge mulighederne for et samarbejde.  
Vi havde et spændende og godt møde, der resulterede i vores 
første fælles Interreg-projekt CAT (Centrum for Anvendt 
Teknologi). Siden da er samarbejdet med vores danske 
partnere aldrig stoppet. Vi har opbygget et fælles laboratorium 
for studerende og gennemført mange fælles projekter inden for 
forskellige områder – sundhed, biomasse, e-learning, 
nanoteknologi, logistik.  Ofte er der kommet større projekter ud 
af det med flere partnere, som længst er gået ud over et Interreg 
A-samarbejde.  
Jeg håber at programmet Interreg Deutschland-Danmark fortsat 
vil udvikle sig som platform for ideer, initiativer og det kreative.  
 
Hvad betyder Interreg for dig? 

 
HB: Med Interreg forbinder jeg især spændende projekter, 
venskabeligt samarbejde og et sammenvoksende 
grænseområde, baseret på fælles interesser, muligheder og 
synergier. Med støttemidlerne, der stilles til rådighed til det 
grænseoverskridende samarbejde, forbinder jeg også 
forpligtelsen til at bruge dem omhyggeligt og bæredygtigt til 
gavn for hele regionen.  
 
Hvad glæder du dig især til i denne programperiode? 

 
HB: Jeg ser frem til, at også private virksomheder har mulighed 
for at deltage i projekter i denne støtteperiode. Virksomheder 
præger denne region og danner med deres arbejdspladstilbud 
det økonomiske fundament. Jeg er derfor meget spændt på i 
hvilke projekter virksomhederne deltager og med hvilket 
indholdsmæssigt input de deltager.  
Og så glæder jeg mig personligt til at være en del af Interreg-
udvalget. Det er for mig et spændende perspektiv-skift.  
 

Hvorfor er grænseoverskridende arbejde 
vigtigt? 

 
Bjarne Graabech 
Sørensen: Det 
grænseoverskridende 
samarbejde har stor 
betydning for 
udviklingen på begge 
sider af den tysk-
danske grænse. Det er områder, der har fælles 
udfordringer og gennem samarbejde er det muligt at 
initiere nye udviklingstiltag – både på 
uddannelsesområdet og på andre vigtige områder. I 
programperioden er Interreg Deutschland-Danmark 
et centralt element heri. 
 
Hvad betyder Interreg for dig? 

 
BGS: Interreg Deutschland-Danmark er et meget 
vigtigt program for SDU. Med en geografisk 
placering ved ’porten til Europa’ er det naturligt, at vi 
har et stærkt grænseoverskridende uddannelses- 
og forskningssamarbejde. Men det kommer ikke af 
sig selv. Et samarbejde på tværs af en grænse og 
forskellige systemer må nødvendigvis faciliteres – 
og det er netop, hvad der er muligt i Interreg-
programmet. Programmet etablerer en ramme – 
både økonomisk og systemmæssigt - inden for 
hvilket samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, 
virksomheder og andre offentlige institutioner kan 
foregå. Det giver rigtig gode muligheder for at 
udvikle det grænseoverskridende samarbejde inden 
for centrale områder. 
 
Hvad glæder du dig især til i denne 
programperiode? 

 
BGS: I indeværende programperiode ser jeg bl.a. 
frem til at videreudvikle det gode 
uddannelsessamarbejde, der er etableret i tidligere 
Interreg-programmer. Det kan nu ske i et større 
programområde, hvor også SDUs campus i 
Slagelse kan deltage. Det grænseoverskridende 
uddannelses- og forskningssamarbejde er kommet 
godt i gang, men det kræver fortsat en katalysator i 
form af økonomisk støtte og fælles rammesætning. 
Kun derved kan der igangsættes nye projekter til 
gavn for hele regionen. 

 


