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En dag i Husum – FURGY CLEAN Innovations-kongres 

Husum er blandt andet kendt for den årligt tilbagevendende seværdighed, 

når slotsparkens utallige krokusser blomster om foråret. Men også New 

Energy messen, der er en af Nordeuropas største messer på området 

”bæredygtig energi”, er blevet til en begivenhed, som sætter den hyggelige 

by ved Vesterhavet på verdenskortet. Fra den 16. til den 20. marts fandt 

messen sted – samtidig med krokussernes pragtøjeblik – og vi var til stede, 

for at reklamere for vores støttemidler i prioritet 2.1, som vedrører 

ressourceanvendelse. Disse har der hidtil blot været overskuelig interesse 

for.  

Foran messehallen blev vi mødt af en stor, imponerende bilpark med el-

biler og alt hvad dertil hører, lige fra ”cykler med tag”, som folk i hverdagen 

nok nærmere ville grine over, til de kendte køretøjer fra Tesla & Co.. Den 

velkendte regel ”nok se, men ikke røre!”, stod absolut ikke på dagsordenen 

og således fik man endda mulighed for at afprøve diverse køretøjer på 

stedet.  

 

Hovedformålet med vores tur til New Energy messen i Husum var dog ikke 

en prøvetur i en Tesla, men FURGY CLEAN Innovations-kongressen. 

FURGY Clean Innovation er et kendt Interreg projekt og messens/ 

kongressens tema passer spot on til vores prioritet 2.1.  

Efter en venlig velkomst med kaffe, te, småkager og korte samtaler med 

såvel kendte som nye ansigter, begyndte dagens første oplæg. Med mere 

end 30 oplæg fordelt på to messedage, var der et stort udvalg og mulighed 

for at sammensætte et individuelt program for sig selv. Læs mere.  

 

 
 

 

 

 

Invitation: Workshop til 

udvikling af grønne projekter 

Vi inviterer interesserede aktører 
fra Danmark og Tyskland til en 
workshop med emnet ”grønne 
projekter” d. 10. maj 2017. 
 
Yderligere informationer, herunder 
programmet og et link til 
tilmeldingsformularen, findes her. 
 
Vi ser frem til at se dig!   

Vigtigt besøg hos CPL 

Ny flyer 

Vi har lavet en ny flyer, som skal 

hjælpe os med at gøre det endnu 

tidligere, hvilke støttemuligheder 

virksomheder har. Den må meget 

gerne videresendes til relevante 

aktører. Du finder flyeren her.    

 

 

 

 

 

Nyt FACT Sheet online 

På vores hjemmeside ligger der et 

nyt FACT Sheet til emnet 

”obligatorisk ekstern 

projektevaluering”. Link. 

 

 

 

 

Vigtigt besøg hos CPL 

 

Slesvig-Holstens uddannelses-

minister gæstede CPL-projektet 

”Center for practial learning.  

Læs mere. 

 

https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6940334&trk=my_groups-tile-grp
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/furgy-clean-innovations-kongres/
file://///rsyd.net/data/Regional%20udvikling/Interreg%205A/Öffentlichkeitsarbeit%20und%20Veranstaltungen/2.%20Arrangementer/1.%20Arrangementer%20og%20oplæg/19.%20Workshop%20prio%202.1/Invitation%20workshop%20grønne%20projekter_10.maj.2017.pdf
../../../4.%20Infomaterial/Unternehmensflyer/Flyer%20interreg-DK.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/ideudvikling/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/vigtigt-besog-hos-cpl/


   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Interreg-sekretariatet 

 

Flensborgvej 26a   

DK-6340 Kruså 

Telefon +45 7663 8230 

Mail: info@interreg5a.eu 

 

Forvaltningsmyndigheden 

 

Fleethörn 29-31  

D-24103 Kiel 

Fon +49 431 9905 3323 

Mail: interreg5a@ib-sh.de 

Interreg i pressen  

Udvalgte presseartikler om Interreg-projekter fra den forgangne måned: 

  

o Dansk-tysk samarbejde skal give merværdi for begge 

o Fjord&Bælt vil fremme bæredygtig turisme 

o Undine II geht in die zweite Runde 

o Ergebnis: Stärkere Grenzregion 

o Interreg fördert ”Gefahrenabwehr ohne Grenzen” 

o Handballsport verbindet 

 

 

 

 
 
 

 

Christina er tilbage i sekretariatet  

I de sidste måneder har bleer, sutter og 

babygrød været en stor del af min dagligdag 

og forældre-magasiner har bidraget til at 
udvide min horisont. Efter en skøn barselsorlov 
er jeg tilbage ved mit skrivebord i Interreg-

sekretariatet. Tilbage er kendte lyde og 
arbejdsprocesser omkring mig, og med mine 

dejlige, hjælpsomme kollegaer ved min side, 

har tilbagekomsten været let. Læs mere. 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

UNDINE II Kick Off 

Ligeud og et skønt landskab. Disse ord beskriver meget godt vores 

tur fra Kruså til UNDINE II’s kick-off konference. Efter to timer kørsel 

ligger den foran os – den gamle havneby ”Neustadt” i Lübeck’s bugt. 

I BUND’s lokaler mødes både danske og tyske projektpartnere samt 

talrige interessenter, der allerede har fulgt det første, succesfulde 

projekt UNDINE I. Glæden over de positive, langfristede resultater fra 

UNDINE I er stor. Og endnu større er deltagernes glæde over det nye 

projekt.  

Selv velkomstdrinken er afstemt til dagens emne. Med navnet 

”vandmand og alger”, der er symboliseret med en litchi og nogle 

spiselige alger, sørger drinken for såvel kritiske som interesserede 

blikke. I sidste ende kunne den alkoholfrie drink dog også overbevise 

den største skeptiker. Læs hele artiklen.  
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http://www.shz.de/lokales/ostholsteiner-anzeiger/undine-ii-geht-in-die-zweite-runde-id16246396.html
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