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Rådgivning i Region Sjælland – i al slags vejr? 

 

På en af vinterens indtil videre få snevejrsdage blev sekretariatets bil snevejrstestet. En 

meget lokal – men ikke desto mindre intensiv snebyge – gjorde de sidste kilometer hen 

til Råhavegaard, Holeby til lidt af en oplevelse. Vel ankommet blev projektkonsulent 

Anna Kindberg budt på en tiltrængt kop varm kaffe og kunne til gengæld bidrage med 

gode råd og vejledning til Femern Bælt Developments projektideer.  

 

Disse begivenheder udgjorde den flyvende start på sekretariatets nye initiativ med faste 

vejledningsdage i Sorø og Holeby. Frem til sommerferien vil vi være at finde i Sorø og 

Holeby den sidste onsdag og torsdag i hver måned. Alle, der har en projektide, men har 

brug for tid til at drøfte denne for at komme videre, kan reserve en tid. Udgangspunktet 

for snakken kan være et udkast til en ansøgning. Uanset hvor langt projektudviklingen 

er, vil der være hjælp at hente.  

 

Hvis du ønsker at reservere en tid, kan du kontakte sekretariatet.  

 

Kommer vi i al slags vejr? Måske ikke helt, da både færger og broer kan spænde ben 

for den slags løfter, men vi lover at gøre vores bedste! Vi glæder os til vi ses. 

 

Se datoer for rådgivningsdagene. 

 

Ovenfor er det beskrevet, hvordan man på Sjælland og Lolland-Falster har ønsket at 

bruge sekretariatet i forhold til projektrådgivning. Men projektrådgivning kan foregå på 

mange måder og overalt i programregionen, så hvis du for dit område har bestemte 

ønsker hører vi gerne fra dig – vi er der, hvor du har brug for os. 

 
 

Mød sekretariatets teamassistent Maj-Britt 

 

Mit navn er Maj-Britt Koberg Søgaard og jeg er 47 

år. Jeg føler mig hjemme i både det danske og 

tyske sprog. Siden 1. marts 2014 har jeg arbejdet i 

Interreg-sekretariatet i Kruså, hvor jeg er teamas-

sistent og arbejdsmiljørepræsentant. I fremtiden vil 

jeg derudover rådgive projektaktører vedr. 

spørgsmål til budgettet.  

 

Inden jeg i midten af halvfemserne flyttede til 

Danmark, var jeg ansat ved Kreis Schleswig-

Flensburg (Abfallwirtschaftsgesellschaft), hvor jeg 

var leder af økonomiafdelingen. Her tilegnede jeg 

mig stor viden hvad angår kommunal økonomi. Inden jeg startede i Interreg arbejdede 

jeg 10 år med grænseoverskridende turisme i Sønderjylland. 

Erfaringerne fra det sidste job kan jeg anvende i mit daglige arbejde i sekretariatet.  

Læs mere om Maj-Britt her. 

 

 

 

 

 

Interreg Deutschland-

Danmark er nu også på 

Facebook. Vi ser især frem til 

at kunne informere om vores 

daglige arbejde og præsen-

tere de første projekter og 

deres resultater.  

 
 

 

 

 

Den finale version af 

samarbejdsprogrammet er 

nu tilgængeligt på hjemme-

siden. Her. 

 

 

 

 

Søger du en relevant partner 

til dit projekt? Eller vil du 

gerne deltage som partner i 

et Interreg-projekt? Tag et 

kig på partnerindekset, som 

er et helt nyt initiativ i Inter-

reg Deutschland-Danmark.  

Med partnerindekset ønsker 

vi at hjælpe projektaktører 

med at finde relevante part-

nere til deres projekt.  

Partnerindekset skal ses 

som supplement til andre 

initiativer, som Interreg Deut-

schland-Danmark vil gøre 

brug af for at bringe relevan-

te projektpartnere sammen. 

Har det vækket din interes-

se? Se nærmere her. 

 

 

Følg os på Facebook! 

 

Samarbejdsprogrammet 
Interreg Deutschland-

Danmark 

Partnerindeks –  

et nyt tiltag 

http://www.interreg5a.dk/wm453524
http://www.interreg5a.dk/wm461396
http://www.interreg5a.dk/wm462245
http://www.interreg5a.dk/wm447498
http://www.interreg5a.dk/wm461015
https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
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I slutningen af januar tog en dansk delegation, be-

stående af repræsentanter fra Region Syddanmark, 

Welfare Tech, Sønderjylland sygehus, Syddansk 

Sundhedsinnovation og South Denmark European 

Office, på studietur til Slesvig-Holsten. Studieturen 

blev organiseret af Syddansk Sundhedsinnovation i 

Odense med bistand fra Ministeriet for Justits, Kul-

tur og Europa. 

 

I fokus for studieturen stod muligheden for at skabe 

kontakt til relevante offentlige og private tyske aktø-

rer hhv. gensidig udveksling af potentielle projekt-

ideer indenfor områderne sundhedsinnovation og 

velfærdsteknologi. Som led i sit arbejde med at 

hjælpe aktørerne med at generere strategiske pro-

jekter, deltog Interreg-sekretariatet ligeledes i stu-

dieturen. 

Dansk-tysk studietur: Deling af viden og erfaringer på sundhedsinnovationsområdet 

Efter et første stop ved Franziskus sygehus og Diakonissenanstalt i Flensborg gik turen til Universitätsklinik Schleswig-

Holstein (UKSH) i Kiel. Her trak deltagerne i grønt operationstøj for at få et indtryk af en tysk operationsstue og en 

operationsrobot. Læs hele artiklen.  

Interview med Interreg-udvalgsmedlemmerne Pia Schmidt og Claus Engholm Jensen 

Vi har bedt udvalgsmedlemmerne at fortælle os om deres forventninger til Interreg Deutschland-Danmark og hvorfor det 

grænseoverskridende samarbejde er så vigtigt. 

 

 
 

Hvad betyder Interreg for dig?  

Som Interreg-udvalgsmedlem for de sjællandske erhvervsskoler ser jeg det som min 

fornemmeste opgave at bidrage til videreformidling af erhvervsskolernes interesse i at 

indgå i udviklende samarbejder på tværs i regionen. Desuden vil jeg gerne være med til 

at fremme erhvervsskolernes bidrag til en samlet vækst og udvikling i hele Interreg regi-

onen. Jeg mener, at uddannelsesinstitutioner i hele regionen har en væsentlig opgave 

sammen med både virksomheder og offentlige institutioner i at indgå i innovative vækst-

miljøer for at fremme udviklingen i vores område. 

 

Læs hele interviewet med Pia Schmidt, projektleder ved udviklingscentret EU Sjælland. 

Hvad betyder Interreg for dig?  

Jeg mener at Interreg programmerne giver en unik mulighed for at udbygge samarbejdet 

hen over grænserne og igangsætte spændende projekter der forhåbentligt vil genere endnu 

større samhandel og turisme på tværs af landegrænserne. 

 

Specielt vil den kommende Femern Bælt tunnel give en øget og lettere tilgang til det græn-

seoverskridende samarbejde i denne del af det Tysk–Danske Interreg-område, og her kan 

Interreg-projekter være katalysator for dette øgede samarbejde. 

 

Læs hele interviewet med Claus Engholm Jensen regionskonsulent i 3F Region Sjælland.  

http://www.interreg5a.dk/wm462239
http://www.interreg5a.dk/wm462243
http://www.interreg5a.dk/wm462244

