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Prioritet 1 
Innovation 

Prioritet 2 
Bæredygtig udvikling 

 

Prioritet 4  
Funktionelt samarbejde 

 

Prioritet 3 
Arbejdsmarked, beskæftigelse 

 og uddannelse 

Tematisk mål  
Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling 
og innovation 

Tematisk mål 
Bevarelse og beskyttelse af miljøet og 
fremme af ressourceeffektivitet 

Tematisk mål 
Fremme af bæredygtig beskæftigelse af høj 
kvalitet og støtte til arbejdskraftens 
mobilitet  
 

Tematisk mål  
Styrkelse af den institutionelle kapacitet for 
offentlige myndigheder og interesseparter 
og en effektiv offentlig forvaltning 
 

Specifikt mål  
Øgning af produkt-, proces- og social-
innovationen inden for de identificerede 
styrkepositioner i programområdet 

Specifikt mål  
Øge den 
bæredygtige 
udnyttelse af 
ressourcer og 
energikilder i 
programområdets
virksomheder 
 

Specifikt mål  
Øge mobiliteten 
på det 
grænseover-
skridende 
arbejdsmarked 

Specifikt mål  
Øge integrationen 
på uddannelses-
området med 
fokus på program-
regionens 
styrkepositioner 
 

Specifikt mål  
Øge den grænse-
overskridende 
institutionelle 
kapacitet inden for 
centrale områder 
og sektorer i 
programregionen, 
særligt turisme, 
trafik og logistik, 
kystsikring, 
beredskab og 
sundhed 
 

Specifikt mål  
Fremme 
grænseregionens 
borgeres 
interkulturelle 
forståelse med 
henblik på dansk 
og tysk levevis og 
kultur 

Resultatindikator 
Summen af udgifter til forskning og 
udvikling i programregionen 
 

Resultat-indikator  
Virksomhedernes 
vidensniveau ifm. 
energi- og 
ressource-
optimeringens  
muligheder 
 

Resultat- 
indikator  
Antallet af 
grænsependlere i 
programområdet 

Resultat-indikator  
Graden af inte-
gration på uddan-
nelsesområdet 
 

Resultat-indikator  
Graden af den 
institutionelle 
integration 
 

Resultat-indikator  
Graden af den 
kulturelle 
integration 
 
 

Resultat-indikator 
Omsætning i 
turismesektoren i 
hele program-
regionen 

Specifikt mål  
Øge 
bæredygtigheden 
inden for den 
maritime kultur- 
og naturturisme 
med fokus på aktiv 
ferie. 
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Prioritet 

Tilstræbte 
resultater 

1. Innovation  

• Etablerede og videreudviklede grænseoverskridende tværsektoriale netværk og klynger inden for programområdets styrkepositioner  
• Øget udnyttelse og videreudvikling af test- og Co-Creation-faciliteter i programområdet 
• Nyudviklede produkter og serviceydelser inden for programområdets styrkepositioner 

 
a) Identificere, udvikle og optimere grænseoverskridende klynge- og netværks aktiviteter, som er målrettet programområdets styrkepositioner 

o Opbygge kapacitet hos nye og eksisterende klynge- og netværkssamarbejder med henblik på forstærkede aktiviteter inden for innovation, forskning, og 
udviklingsprogrammer.  

o Udvikle og understøtte strategiske partnerskaber, herunder offentlig-private partnerskaber, triple/quatro- helix-samarbejder og socialt innovative 
partnerskaber 

o Øge og videreudvikle anvendelsesorienterede samarbejder mellem de videregående uddannelser samt mellem disse og virksomheder 
o Udvikle og implementere aktiviteter til styrkelse af effektiviteten inden for den regionale værdikædetilvækst  
o Forbindelse af teknologiske klynger på begge sider af grænsen ved hjælp af klyngesamarbejder på tværs 

 
b) Udvikling og implementering af innovative produkter og processer inden for programområdets styrkepositioner f.eks. inden for området maritim teknologi, 

materialeteknologi, medicinalteknologi og vandteknologi 
 

c) Identificere, udvikle og implementere aktiviteter som tager sit udspring i Femern Bælt byggeriet, herunder etablere vedvarende samarbejdsstrukturer mellem 
virksomheder, forsknings-, videns- og udannelsesinstitutioner. Samarbejdet skal understøtte en optimal udnyttelse af de vidensbaserede ressourcer og skabe 
forudsætningen for at regionen kan blive et muligt kraftcenter inden for området forskning og udvikling med teknologiske løsninger og kommercielle 
muligheder, som er en følge af byggeprojektet 
 

d) Udvikle og styrke test og co-creation faciliteter samt viden om disse, f.eks. ved at  
o Identificere og udvikle grænseoverskridende, innovationsorienterede forsknings- og udviklingscentre med udgangspunkt i allerede etablerede 

initiativer 
o Etablere nye samarbejdsstrukturer og platforme, som understøtter udvikling, afprøvning og implementering af værdiskabende, innovative produkter og 

processer 
 

e) Udvikle og implementere innovative og bæredygtige løsninger på blandt andet sundheds- og velfærdsområdet bl.a. gennem inddragelse af brugere, patienter 
og borgere (user driven innovation) 

o Udvikling og udveksling af best practices og know-how for nye sundhedskoncepter indenfor og mellem regionale klynger og netværk 
o Implementering af nye teknologiske processer inden for sundheds- og velfærdssektoren i samarbejde med SMV, interesseorganisationer, brugere af de 

teknologiske fornyelser og patienter 
o Cross-over mellem sundheds- og velfærdssektoren og andre sektorer 

 

f) Udvikle og implementere koncepter for innovationsledelse og forandringsprocesser 
 

g) Fremme entre- og intraprenørskab i offentlige og private virksomheder 
 

Eksempler 
på 

aktiviteter 



Prioritet 

 

Tilstræbte 
resultater 

 

2. Bæredygtig udvikling 

• Nye, miljøvenlige øko-innovative løsninger, som kan optimere og minimere 
energi- og ressourceforbruget for virksomhederne i programområdet 

• Opnåelse af større synlighed udenfor programregionen af programregionens 
kompetencer og styrker indenfor grønne teknologier. 

• Øget grad af bevidsthed og viden om mulighederne for energi- og 
ressourceoptimering blandt virksomhederne i regionen, særligt SMV 

• Et grænseoverskridende strategisk fokus på bæredygtig turisme og en 
optimal afbalancering af beskyttelse og benyttelse  af kulturelle og naturlige 
ressourcer 

• Et højere antal og kvalitativ forbedring af grænseoverskridende produkter 
inden bæredygtig maritim kultur- og naturturisme 

• Styrkelse af turismeaktørernes grænseoverskridende samarbejde særligt 
miljøundervisningscentre og kulturinstitutioner 

a) Udvikle miljøvenlige og øko-innovative løsninger til optimeret udnyttelse 
af ressourcer og råstoffer, f.eks. ved at: 

o Optimere materiale og ressourceforbruget f.eks. gennem 
samarbejdsinitiativer på tværs af virksomheder med henblik at 
udnytte hinandens overskudsressourcer 

o Udvikle og udveksle best practice med henblik på at 
implementere grænseoverskridende koncepter og business 
cases for ressourceoptimering. bl.a. med udgangspunkt i 
supply chain innovation for at sikre integration af hele 
værdikæden 
 

b) Fremme grænseoverskridende samarbejder med fokus på 
energioptimering, f.eks. ved at:  

o Øge graden af  kendskab hos regionens virksomheder om 
muligheder og gevinster ved energioptimering. 

o Udvikle og implementere løsninger til anvendelse af 
genanvendelig energi 

o Udvikling og omsætning af grønne løsninger til reducering af 
CO2 og luftskadelige stoffer som finstøv, NO2 og SO2 

o Etablere en organisation, som kan understøtte regionen ved 
strategisk energiplanlægning 
 

c) Udvikle og teste bæredygtige og miljøvenlige  logistik- og trafikløsninger -  
også med henblik på skibstrafik med lav grad af emission - herunder 
anvendelse af nye energikilder i transportsektoren 
 

d) Styrke forretnings- og kommercialiseringspotentialet i nye og 
eksisterende virksomheder i hele programområdet med henblik på 
udvikling af nye grønne produkter og løsninger 

a) Udvikle og implementere en grænseoverskridende ”strategi- og 
handlingsplan for bæredygtig turisme” med udgangspunkt i balancen 
mellem benyttelse og beskyttelse i i markedsføringen af kultur- og 
naturområderne. Herunder synliggørelse af EU-lovgrundlaget for 
bæredygtighed 
 

b) Fremme bæredygtig udvikling af turismepotentialet indenfor den fælles 
dansk-tyske kulturarv, herunder etablering af  samarbejder mellem 
miljøundervisningscentre og kulturinstitutioner (f.eks. museer, godser, 
arkæologiske udgravninger) med henblik på natur- og kulturbevaring for 
borgere og turister 
 

c) Udnytte potentialerne i programregionens unikke placering mellem 
Østersøen og Nordsøen gennem fremme af aktiv ferie og maritim turisme i 
en form, som er særlig hensynsfuld i forhold til naturområder og 
bæredygtighed 

 

 

Eksempler 
på 

aktiviteter 



Prioritet 
 

Tilstræbte 
resultater 

3. Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse 

• Forbedrede muligheder for at tiltrække og fastholde kvalificeret arbejdskraft 
inden for styrkepositionerne. 

• Øget  grænseoverskridende mobilitet af arbejdskraft 
• Reduktion af barrierer på det grænseoverskridende arbejdsmarked  

 

• Udviklede og afprøvede uddannelsestiltag, som styrker de 
grænseoverskridende kompetencer – særligt inden for styrkepositionerne 

• Kompetenceudvikling af unges arbejdskraft 
• Øget grænseoverskridende udveksling af personale og 

elever/studerende/lærlinge m.v. 
• Reduktion af barrierer ved gensidig anerkendelse af opnåede 

eksamensresultater  

a) Fremme det grænseoverskridende arbejdsmarkeds attraktivitet f.eks. 
gennem matchmaking og initiativer som skal tiltrække kvalificeret 
arbejdskraft primært indenfor programområdets styrkepositioner 
 

b) Udbrede nationale arbejdsmarkedsordninger som f.eks. Videnspilot i et 
grænseoverskridende perspektiv samt undersøge muligheden for særlige 
ordninger for programområdet 
 

c) Fremme informations- og rådgivningstiltag f.eks. ved at: 
o Videreudvikle en grænseoverskridende rådgivningstjeneste på 

arbejdsmarkedsområdet til at blive et tværnationalt center, 
herunder forbedre og ensrette informationstilbuddene til borgere 
og virksomheder i regionen omkring arbejdsmarkedsrelaterede 
forhold 

o Udvikle innovative og elektronisk baserede grænseoverskridende 
informationssystemer på arbejdsmarkedsområdet rettet mod både 
arbejdsgiver og arbejdstager for at fremme mobiliteten 
 

d) Lette den grænseoverskridende jobsøgning gennem samarbejde og 
opbygning af „kompetencenetværk“ på arbejdsmarkedsområdet mellem 
f.eks. fagforeninger, jobcentre, brancheorganisationer mv. 
 

e) Nedbryde juridiske og tekniske barrierer på arbejdsmarkedet 
 

f) Synliggøre jobmuligheder i programområdet på tværs af grænsen 
 

 
 
 

a) Fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner, f.eks.:  

o Gennemføre grænseoverskridende innovations- eller future Camps 
for unge 

o Udveksle personale på uddannelsesinstitutioner, elever, studerende, 
lærlinge, herunder evt. etablering af en udvekslingsportal og 
praktikantudbud samt værtsfamilier  

o Udvikle grænseoverskridende indhold i akademiske og ikke-
akademiske uddannelsesforløb 

o Etablere grænseoverskridende kompetencecentre, som skal sikre 
øget professionalisering indenfor f.eks. turisme 

o Inklusion af unge i uddannelsessystemet, der hidtil har været uden 
tilknytning til uddannelsesområdet eller arbejdsmarkedet  

 
b) Etablering af fælles Master indenfor områder, hvor programområdet har en 

stor koncentration af virksomheder, samt udvikling af nye uddannelser 
indenfor styrkepositionerne 

 
 

Eksempler 
på 

aktiviteter 



Prioritet 

Tilstræbte 
resultater 

 

4. Funktionelt samarbejde 
 

• Øget kooperation mellem offentlige institutioner og forbedret grundlag for 
grænseoverskridende kooperation i form af statistiske databaser 

•  Fælles strategier, koncepter og aktionsplaner for centrale områder og 
sektorer i programregionen (turisme, trafik og logistik, kystsikring, 
beredskab, sundhed, arbejdsmarked) 

• En bedre grænseoverskridende koordination indenfor områder som 
offentlig nærtrafik, beredskabstjenester og sundhedstjenester 
 

• Øget viden blandt mennesker i regionen om dansk og tysk levevis og kultur 
og den fælles historie hen over grænsen 

•  Forbedring af forudsætninger for at lære det danske og tyske sprog 
•  Flere møder mellem borgere fra begge sider af grænsen 
• Forbedret synlighed af grænseregionen som et attraktivt sted at leve, 

arbejde og investere og en øget intraregional attraktivitet 
 

a) Synliggøre den dansk-tyske grænseregion som et sted der er attraktivt at 
bo, arbejde og investere. Indsatsen skal baseres på det regionale 
udviklingspotentiale samt regionens styrkepositioner og bør bl.a. formidles 
via mediesamarbejder og samarbejder mellem medier og civilsamfund 
 

b) Realisere puljer til kulturelle og borgernære aktiviteter inden for en 
paraplyorganisation, der dels skal formidle samarbejde mellem 
kulturforeninger, kunstnere osv. og dels skal støtte mellemfolkelige 
aktiviteter, gerne med fokus på inddragelse af familieorienterede 
aktiviteter 
 

c) Fremme den sproglige og interkulturelle kompetence f.eks. ved at: 
o Udvikle situations- og kontekstbaserede sprogtilbud med 

tilhørende undervisningsmateriale for voksne 
o Udvikle moderne undervisningsmidler  med sammenlignende 

informationer om livsbetingelser, værdipolitiske holdninger m.v. 
 

d) Understøtte den gensidige dansk-tyske forståelse f.eks. ved at:  
o Støtte direkte møder mellem tyske og danske børn og unge, f.eks. 

gennem studieture og foreningssamarbejde 
o Fremme facilitering og etablering af grænseoverskridende 

foreninger og sammenslutninger 
o Fremme mangfoldigheden gennem øget forståelse for og 

inklusion af minoriteter og særligt udsatte grupper  
 

Eksempler 
på 

aktiviteter 

a) Forbedre programområdets udgangsposition for udvikling af 
grænseoverskridende strategier og tiltag på et velfunderet grundlag 

o Udvikle og implementere en grænseoverskridende statistik-
database med valide og sammenlignelige data  

o Udvikle og implementere en projekt- og aktørdatabase med 
henblik på bedre facilitering af samarbejder på tværs af projekter 
og programmer/fonde/EU midler 
 

b) Udvikle fælles grænseoverskridende strategier, koncepter og 
handlingsplaner for centrale brancher og sektorer (f.eks. beskyttelse af 
kystområdet, turisme), som understøtter intelligent, bæredygtig og 
inkluderende vækst samt et samlet arbejdsmarked  
 

c) Udvikle strategiske partnerskaber med henblik på at etablere 
ligeværdige samarbejder med naboregioner og metropoler samt for at 
påvirke rammevilkårene for den dansk-tyske integration 
 

d) Fremme samarbejder mellem offentlige myndigheder og organisationer 
med henblik på en effektiv afbureaukratisering og en bedre regional 
koordinering - herunder udveksling af best practice: 

o Inden for offentlig regional transport (f.eks. i forhold til 
trafikinformation, trafikforbindelser og billetkøb) 

o Mellem forskellige regionale beredskabstjenester over 
landegrænsen og Femern Bælt i tilfælde af større ulykker til lands 
eller til havs 

o Mellem de offentlige og foreningsbaserede sundheds-
fremmeaktører,, bl.a. med henblik på at fremme borgernes 
sundhed 

o Til forbedring af rammebetingelserne for virksomheder i en 
grænseoverskridende kontekst 


