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Kick-off konferencen 
 

Interreg Deutschland-Danmark og Interreg-projekterne vil gå målrettet 
efter at have fokus på effekter og resultater, der kan dokumenteres sort på 
hvidt. Det var et centralt udsagn på Kick-off konferencen den 2. december 
2014. Her blev programmet Interreg Deutschland-Danmark officielt skudt i 
gang og Lübeck dannede rammen om en stor konference med over 300 
deltagere fra dansk og tysk side.  

 
Deltagerne var en 
blanding af erfarne og 
nye projektaktører, 
politikere og andre, 
der i workshops og 
diskussioner udviste 
både engagement og 
stor interesse for at 
bidrage til det dansk-
tyske samarbejde.  
 
 
Konferencen bød på 

en blanding af information, dialog og matchmaking. Netop koblingen af et 
afvekslende program med forskellige indslag og muligheden for at pleje 
både tidligere kontakter og knytte bånd til nye, er efterfølgende af mange 
deltagere blevet fremhævet som yderst positivt. En af deltagerne nævnte, 
at på baggrund af det nye program, der dækker over et langt større geo-
grafisk område og omfatter andre fokusområder, så gav konferencen med 
sin friske stil og positive ånd et godt afsæt for at skabe nye samarbejdsre-
lationer og resultatskabende projekter.    
 
Konferencen blev åbnet af Anke Spoorendonk, Schleswig-Holsteins mini-
ster for Justits, Kultur og Europa. Sammen med Carl Holst, regionsråds-
formand fra Region Syddanmark og Jens Stenbæk, regionsrådsformand 
fra Region Sjælland understregede hun en forventning om mange stærke 
samarbejdsprojekter, men gav også håndslag på, at man fra politisk hold 
ville understøtte udviklingen af det dansk-tyske samarbejde.  
 
Helt nede på jorden, men rigtig lærerigt for de fremtidige projekter, delte 
fire projekter fra INTERREG 4A-programmerne ud af deres erfaringer med 
at gennemføre Interreg-projekter. Her blev kommende projektaktører 
klædt godt på i forhold til både at arbejde grænseoverskridende, opnå 
merværdi med sine projekter, varetage rollen som Leadpartner og sidst 
sikre succesrig kommunikation.   
 
Alt i alt var det en vellykket dag med mange diskussioner og rige mulighe-
der for at netværke. Vi vil gerne takke for det store engagement og opbak-
ningen og glæder os til samarbejdet de næste 7 år! 
 
 

Du vil indsende en  
projektansøgning? 

 
Så vær opmærksom på følgende an-
søgningsfrister: 
 
EU har godkendt programmet Interreg 
Deutschland-Danmark. Første projekt-
ansøgninger kan behandles i det kon-
stituerende møde i Interreg-udvalget i 
marts 2015. Ansøgningsfristen herfor er 
den 20. januar 2015. 
 
Det skal påregnes, at disse første an-
søgninger evt. skal justeres, da udvæl-
gelses- og støttekriterierne også først 
bliver fastlagt på dette Interreg-
udvalgsmøde. Til det efterfølgende 
udvalgsmøde, der forventeligt finder 
sted i juni, er ansøgningsfristen den 25. 
februar 2015. 
  
Hvis du vil være med i en af de tidlige 
ansøgningsrunder, er det meget vigtigt, 
at du allerede nu kontakter Interreg-
sekretariatet med henblik på at modta-
ge konkret vejledning. 
 
 

 
Mød finance manager  

Henning Nawotki  

 
 

 
 

Læs om Henning her. 
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Interview med Interreg-udvalgsmedlem Ole Dunklau 

 
Vi har bedt udvalgsmedlem Ole Dunklau, faglig ansvarlig i afdelingen for 
regionaludvikling ved IHK Slesvig-Holsten og medlem af det kommende 
Interreg-udvalg, at fortælle os lidt om hans forventninger til Interreg og hvor-
for det grænseoverskridende samarbejde er så vigtigt. Her kan du læse 
hans svar. 
 
Hvad var anledningen til, at du kom til at arbejde grænseoverskri-
dende? 
 

Ved IHK arbejder jeg med forskellige 
faglige områder. Frem til begyndelsen 
af 2014 arbejdede jeg bl.a. med områ-
det ”Skat & Finans”. Her svarede jeg 
på spørgsmål, der kom fra vores med-
lemsvirksomheder i delstaten og hele 
Tyskland, om dansk-tyske skattepro-
blemstillinger.  
 
I dag ligger hovedvægten af mit arbejde som faglig ansvarlig for regio-
nalpolitik på de forskellige europæiske støtteprogrammer. Derfor arbejder 
jeg ikke kun i Interreg-udvalget Deutschland-Danmark, men beskæftiger 
mig også med Interreg B-programmerne, Socialfonden, Regionalfonden 
og den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.  
 
Mine ansvarsområder medfører automatisk, at jeg beskæftiger mig med 
både tyske og danske emner. For eksempel er det spændende, at det er 
lettere at sammenligne den økonomiske udvikling i det nordlige Slesvig-
Holsten (Sydslesvig) med udviklingen i det sydlige Danmark (Nordsle-
svig), end med udviklingen i den sydlige Slesvig-Holsten rundt om Ham-
borg. Sådan en erkendelse gør arbejdet i en grænseregion særligt 
spændende.   
 
Hvad betyder Interreg for dig? 
 

Med det dansk-tyske Interreg-program forbinder jeg først og fremmest en 
grænseoverskridende sammenføring af lokale aktører. Som følge heraf 
udvikler der sig tit en tæt kontakt mellem institutioner og virksomheder. 
Disse kontakter er ofte af længere varighed og strækker sig ud over 
projektets løbetid og dermed finansieringen. Dette mål skal ikke glem-
mes.  
Derudover opstår nye produkter og serviceydelser som følge af projek-
terne. Det medfører et positivt bidrag til den økonomiske og samfunds-
mæssige udvikling i de forskellige regioner. 
  
 
Hvad glæder du dig især til i denne programperiode? 

 
Særligt spændende er sammenlægningen af de tidligere programregio-
ner til ét støtteområde. Jeg tror, at de forskellige erfaringer fra de enkelte 
projekter, partnere og aktører kan få en positiv effekt på hele området. 
Ofte kender de forskellige aktører i Slesvig-Holsten (og også i Danmark) 
ikke hinanden eller ved ikke præcist, hvad der sker i den anden region. 
 
Udover det står vi over for et af de største infrastrukturprojekter i Slesvig-
Holsten. Færdiggørelsen af Femarnbeltforbindelsen vil bringe de to regi-
oner endnu tættere sammen. Chancerne ved denne forbindelse vil være 
endnu større end de mulige risici, der eksisterer i hovederne på områdets 
aktører. I den forbindelse vil de projekter, der gennemføres i den kom-
mende støtteperiode, i særlig grad kunne bidrage med et særdeles vigtigt 
forarbejde. 
 

 
Stor interesse for Interreg  

Deutschland-Danmark 
 

Interreg-sekretariatet Deutschland-Danmark 
har i de sidste uger og måneder kunnet glæde 
sig over stor opmærksomhed. Dels fra pro-
jektaktørerne, som i stigende grad holder 
projektmøder i lokalerne i Kruså, og dels fra 
politiske repræsentanter fra begge sider af 
grænsen, som ønsker at høre mere om pro-
grammet.  
 
Sekretariatet 
har haft besøg 
af såvel kom-
munen Harris-
lee som det 
dansk-tyske 
udvalg fra 
Region Syd-
danmark. 
Forleden kun-
ne vi også 
byde Arbejds-
gruppen for 
Europa fra SPDs delstatsfraktion velkommen. 
Besøget bød på en rundvisning og en kort intro-
duktion til programindholdet i den nye støttepe-
riode samt en præsentation af Interreg-
administrationens væsentligste opgaver. 
 
Læs hele artiklen. 
 
 

Ansøgningsdokumenterne er online 
 

I den sidste udgave af nyhedsbrevet kunne du 
læse om de foreløbige ansøgningsdokumen-
ter, der står til rådighed for de første ansøg-
ningsrunder i 2015. Når det elektroniske sy-
stem (Monitoring System) er færdigudviklet i 
sidste halvdel af 2015, skal ansøgningerne 
overføres hertil.  
 
Følgende dokumenter er tilgængelige på 
hjemmesiden nu:  

- Foreløbigt projektansøgningsskema 
(i et worddokument) 

- Budgetformular (som excel-
dokument) 

- Vejledning 
 
Dokumenterne kan downloades her. 

 

Fra venstre: Jürgen Weber, 
Regina Poersch, Birte Pauls, Dr. 
Silke Schielberg, Lewe Kuhn  

http://www.interreg5a.dk/wm458540
http://www.interreg5a.dk/wm447498

