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Et stærkt Interreg-år 

 

Velkommen til det første nyhedsbrev i det nye år. 2016 bliver et særdeles spændende år i 

Interreg-sammenhæng. Det første kuld af projekter er ved at producere resultater og nye, 

ambitiøse projekter står i kø for at blive godkendt.  

 

Projekterne vidner om den helt specielle kreativitet og det skarpe fokus på løsninger, der 

trives i den dansk-tyske grænseregion. Som borgere i grænseregionen får vi dagligt input fra 

mange forskellige kanter, vi udfordrer hinanden og vi er åbne for nye måder at gøre tingene 

på.  

 

Erhvervsengagement, solide partnerskaber, bred politisk opbakning, og ikke mindst en 

sprudlende foretagsomhed, ideudveksling, iværksætterånd og et løsningsfokuseret 

samarbejde mellem danske og tyske parter løfter Interreg-programmet, og lover konkrete 

resultater, der er til gavn for alle borgere i regionen.  

 

Vi er godt på vej til at skabe nye positive, funktionelle rammer for et konstruktivt dansk-tysk 

samarbejde og der er stadig 415 millioner kroner til rådighed for nye, gode Interreg-projekter. 

Vi har forudsætning for at skabe vedvarende, intelligent, bæredygtig vækst, og de første 

spæde resultater begynder at vise sig, selvom projekterne først lige er begyndt at omsætte 

deres ideer. Du kan følge den løbende udvikling i dette og fremtidige numre af nyhedsbrevet.  

 

God læselyst. 

  
 

       

 

Ansøgningsfrist for nye 

projekter er 16. juni 

2016. 

Drømmer du om at frigøre 

din indre entreprenør?  

Har du en god ide, tænker 

du ud af boksen og har du 

visionerne og viljen til at 

transformere din ide til et 

færdigt produkt i en 

dansk-tysk sammen-

hæng?  

Så se videoen, Paul har 

en ide, del den med dine 

kolleger og samarbejds-

partnere og bliv inspireret 

til, hvordan du kan få 

støtte til din projektide.  

Husk: Hvis du har ideen, 

så har vi midlerne.  

Er du allerede videre i 

processen, vil vi gerne 

give dig nogle gode råd 

med på vejen. Læs mere 

her. 

Et blik frem i tiden  
 
Nye Interreg-projekter med opstart i 2016. Startskuddet har lydt til en række nytænkende 

samarbejder. Greentech, healthtech, integrerede energisystemer, intelligente el-net, 

oplevelsesturisme, moderne museumsformidling - og meget mere.  

 

Listen af nye, godkendte projekter er spændende læsning, der åbner et vindue til 

programregionens fremtid. Ja, regionen er udfordret, men med den grænseoverskridende 

tilgang skaber vi et vidensgrundlag, der kan bidrage til at løse fælles udfordringer.  

 

Læs mere om DEMANTEC, REACT, ROLLFLEX, JUMP, NORDMUS, LSBL2 og 

carpeDIEM  

 

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
http://www.interreg5a.eu/
http://www.interreg5a.eu/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/ansogningsfrist-5-gode-rad/
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/02/Et-blik-frem-i-tid-nye-projekter-2016.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/02/Et-blik-frem-i-tid-nye-projekter-2016.pdf


  

 

 
 
 

 

 

 

 

InnoCan, STARforCE og PE:Region – Tre projekter præsenterer sig selv  

 

Tre projekter med vidt forskellige udgangspunkter og virkeområder. Ens for de tre 

projekter er høje ambitioner og grænseoverskridende metoder, der virker som driver og 

katalysator.  

 

Grænseløs uddannelse 

STARforCE skaber strukturer, der muliggør integrerede uddannelsestilbud, øget 

videndeling og kompetenceudvikling, samt at unge kan få videregående og faglige 

uddannelsesbeviser, der anerkendes i både Tyskland og i Danmark. Resultatet skal 

blive en markant stigning i den grænseoverskridende mobilitet på uddannelsesområdet 

og bedre mulighed for, at erhvervslivets får dækket behovet for kvalificeret arbejdskraft.  

Læs mere. 

 
Hard science og grænseoverskridende innovation 

PE:Region fastholder grænseregionens førerposition inden for smarte måder at 

konvertere strøm på. Hver gang du sætter strøm til din mobiltelefon eller tænder for 

lyset, kræver det teknologi, der konverter strøm. Effektiviteten i denne teknologi er 

afgørende for den grønne omstilling og en vigtig forudsætning for, at programregionen 

kan fastholde en førerposition inden for bæredygtig vækst.  

Læs mere. 

 

Grænseregionen som laboratorium for innovativ højteknologisk kræftbehandling 

InnoCan går veje som andre ikke tør. Et ambitiøst samarbejde mellem sygehuse, 

uddannelsesinstitutioner, kræftregistre, innovationsmedarbejdere og 

erhvervsvirksomheder baner vejen for kombinationen af praksiserfaringer, klinisk 

kræftforskning og dataregisterforskning. Resultatet skal blive en mere effektiv og 

skånsom behandling af kræftpatienter.  

Læs mere. 

 

Spørgsmål til sekretariatets nye kommunikationsmedarbejder, Jeppe Pers 

 

Hvad vil du bidrage med til Interreg?  
Med min brede erfaring som journalist i Danmarks Radio og kommunikationsmedarbejder 

i det private erhvervsliv, socialvidenskabelig uddannelse og kritiske sans, vil jeg gøre mit 

ypperste for at bidrage til at øge opmærksomheden om grænseregionen som attraktiv 

lokalitet. Jeg er opvokset i Nordfriesland og har med mine egne øjne set potentialet i det 

dansk-tyske samarbejde.  

 

Hvad er din ambition?  

Jeg tror, at vi i fællesskab har forudsætningerne, den rette viden, de rigtige kompetencer 

og initiativrigheden, til at gøre grænseregionen til et kulturelt forbillede og en økonomisk 

vækstmotor, der skaber succes. De politiske løsninger mellem Danmark og Tyskland er i 

særklasse, og kan blive til stor gavn som forbillede for andre grænseregioner i Europa. 

 

Læs mere. 

     

 

 

 

 

  

 

 
 

 

Stadig mange millioner 

kroner til gode 

projekter 

 

Interreg Deutschland-

Danmark er i forrygende 

udvikling, men der er stadig 

potentiale for meget mere. 

 

I denne artikel stiller vi 

skarpt på, hvordan de 

projekter, der indtil videre er 

blevet godkendt, og 

aktørerne bag, fordeler sig 

indholdsmæssigt, ligesom 

vi giver nogle hints til, hvad 

man kan have i baghovedet 

i forhold til fremtidige 

projekter. 

Læs mere. 

Læs mere. 

 

Vejledning 

Interreg-Sekretariat 

Flensborgvej 26a   

DK-6340 Kruså 

Fon +45 7663 8230 

Mail interreg5a@rsyd.dk 

 

 

Forvaltningsmyndigheden 

Fleethörn 29-31  
D-24103 Kiel 
Fon +49 431 9905 3323 
Mail interreg5a@ib-sh.de 
 

http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/02/STARforCE-vil-gøre-forskel-.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/02/PE-Region-Bekvemmelighed-og-bæredygtighed-med-effektelektronik.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/02/Kræftforskning-i-InnoCan.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/02/Interview-med-Jeppe-Pers.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/02/Stadig-mange-millioner-kroner-til-gode-projekter.pdf
mailto:interreg5a@rsyd.dk
mailto:interreg5a@ib-sh.de

