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Officiel konstituering af Interreg-udvalget  

God stemning og solskinsvejr var rammerne for Interreg-udvalgsmødet i Korsør, Region Sjælland. I går, den 25. marts 2015, blev 

Interreg-udvalget officielt konstitueret. Udvalget er i de kommende år bl.a. ansvarlig for at beslutte, hvilke projekter der skal mod-

tage Interreg-støtte og dermed bidrage til vækst og beskæftigelse i programregionen. 

 

Interreg-udvalget består af 34 medlemmer fra 

dansk og tysk side i programregionen. Udover 

programpartnerne, repræsenterer medlemmerne 

bl.a. følgende områder: Erhvervslivet, forskning og 

uddannelse, arbejdsmarked, mindretallene, lige-

stilling og nationale myndigheder. Denne konstel-

lation sikrer viden og erfaringer fra især regionens 

styrkepositioner.  

 

Både dansk og tysk side har udnævnt en formand 

for udvalget. Christian Wedell-Neergaard, regions-

rådsmedlem i Region Sjælland, er dansk formand 

og Simon Faber, overborgmester i Flensborg, er 

tysk formand. I løbet af programperioden skifter 

formandskabet. 

 

Ud over udvalgets officielle konstituering og mu-

ligheden for at lære hinanden at kende stod der 

vigtige punkter på dagsordenen. Medlemmerne 

drøftede og besluttede retningslinjer vedr. udvæl-

gelseskriterier og tilskudsbetingelser, herunder støtteberettigelse af udgifter og involvering af private partnere. Dagens beslutnin-

ger har betydning for alle fremtidige projekter, der gennemføres i programmet Interreg Deutschland-Danmark. 

 

”For projektaktørerne, men også for vores arbejde som administration er det meget vigtigt, at udvalget har truffet disse beslutnin-

ger. Nu har vi mulighed for at konkretisere vores vejledning og bistå aktørerne endnu bedre end hidtil. Og det glæder vi os virkelig 

til”, siger Trine Spohr, leder af Interreg-sekretariatet i Kruså.   

 

Susanne Koch, leder af forvaltningsmyndigheden i Kiel understreger: ”Interreg-udvalgets konstituering er en vigtig milepæl i pro-

grammets gennemførelse. Udvalget, som højeste beslutningstager, kan nu fylde programmet med liv – det er tydeligt, at vi nu 

befinder os i den konkrete omsætning og ikke længere i forberedelsesfasen.”  

 

En udførlig beskrivelse af Interreg-udvalgets opgaver og en medlemsliste kan du finde på vores hjemmeside. Her 

 

På hjemmesiden og i næste nyhedsbrevsudgave kan du løbende læse mere om udvalgets konkrete beslutninger. 

 

 

 
 
 

Hans Philip Tietje, Simon Faber, Martha Cambas, Christian Wedell-Neergaard og Bernd Möller 

http://www.interreg5a.dk/wm447725
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Vi ønsker alle en god påske –  
held og lykke med gækkebrevene! 

Hvilke forventninger har du til de kommende  

Interreg-projekter? 

Jeg forventer at nye Interreg projekter byder på nytænkning og 

at en del af projekterne omfatter hele den nye geografi som nu 

udgør Interreg 5A Deutschland-Danmark. Jeg forventer at se 

strategiske projekter der skal understøtte vores ønske om at 

gøre vores grænseregion til en vækstregion. Det der før var 

udkant skal nu være centrum for udvikling.  

Læs hele interviewet med Hans Philip Tietje. 

Interview med Simon Faber & Hans Philip Tietje 

Vi har bedt Simon Faber, den tyske formand for Interreg-udvalget og overborgmester i Flens-

borg, og Hans Philip Tietje, den danske næstformand og regionsrådsmedlem i Region Syd-

danmark, at fortælle os om deres forventninger til Interreg Deutschland-Danmark og hvorfor 

det grænseoverskridende samarbejde er så vigtigt. 

Hvilke forventninger har du til de kommende  

Interreg-projekter? 

I den fremtidige Interreg-kulisse forventer jeg en tydelig vide-

reudvikling af de hidtidige programmer. Mere end nogensin-

de før står innovation og bæredygtig vækst i fokus. En ny, 

tydelig større geografisk tilføjelse fra Sjælland over Flensborg 

til Femern skaber nye rammer. Samtidig er det muligt og 

ønsket, at private virksomheder deltager i projekter. Alene 

disse faktorer er meget lovende.  

Det er af central betydning, at hele programområdet genspejles i partnerskaberne og at 

private virksomheder medvirker i projekter. Kvalitetskravene til de enkelte projekter stiger 

i takt med en øget konkurrence og brug af indikatorer til måling af opfyldelse af mål og 

resultater. Læs hele interviewet med Simon Faber. 

 

Projektvejledning i hele programregionen – tidsbestilling nødvendig 

En gang om måneden er vores projektrådgivere at finde i Sorø og Holeby. Efter forudgående 

tidsreservering telefonisk på 76 63 82 30 eller via mail til interreg5a@rsyd.dk kan du mødes 

med dem. 

 

Kommende rådgivningsdatoer 

 

Skal vi også komme til dig? Kontakt følgende projektkonsulent, hvis du kommer fra: 

 

 Plön, Kiel eller Rendsburg-Eckernförde: Hannah Nagler, han@rsyd.dk 

 Region Syddanmark eller Flensborg: Charlotte Hovgaard Andersen, can@rsyd.dk 

 Region Sjælland eller Lübeck: Anna Kindberg, aki@rsyd.dk  

 Region Sjælland eller Ostholstein: Charlotte Steffen, cas@rsyd.dk  

 Neumünster, Schleswig-Flensburg eller Nordfriesland: Lewe Kuhn, lek@rsyd.dk 

 

Mød program-manager  
Antje Hellwig 

 

Læs om Antje her 

https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/groups?home=&gid=6940334&trk=my_groups-tile-grp
http://www.interreg5a.dk/wm463996
http://www.interreg5a.dk/wm463993
http://www.interreg5a.dk/wm461396
http://www.interreg5a.dk/wm464000

