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Sådan kan undervisning i matematik og naturvidenskab modvirke manglen 

på kvalificeret arbejdskraft 

 

”Grænseregionen har tydelige økonomiske styrker inden for områderne landbrug og 

fødevarer, vedvarende energi og højteknologiske materialer. Disse områder byder på 

attraktive karrieremuligheder.”  

 

Det siger Birte Niebuhr, der er koordinator i projektet PANaMa, som vil lukke gabet mellem 

skole- og arbejdsliv ved at integrere informationer om karriere- og studiemuligheder i 

undervisningen. 

 

Projektet PANaMa. 

 
 

       

 

Mød programme 

manager Christiane 

Prüssner 

Projekternes store 

indholdsmæssige og 

strukturelle alsidighed, 

samt de særlige 

betingelser, som følge 

af det 

grænseoverskridende 

samarbejde, gør at 

arbejdet i Interreg 

programmet aldrig 

kommer til at kede mig. 

Netop det – samt de 

store og små 

udfordringer i 

interkulturelt 

samarbejde, vil altid 

begejstre mig. 

Du kan læse hele 

medarbejder-

præsentationen af 

programme manager 

Christiane Prüssner 

her. 

 

Mindre bureaukrati – mindre besvær 
 
I vores serie om reduktion af administrative byrder beretter vi i denne udgave af 

nyhedsbrevet om brugen af ulønnet arbejdskraft i projekter.  

 

Frivilligt arbejde kan inddrages i et projekt i form af naturalydelser. Lær ved hjælp af 

eksempler, hvordan du bedst integrerer ulønnet arbejdskraft i dit projekt og hvilke punkter 

du skal være opmærksom på.  

 

Læs mere. 

 

Optimeret ansøgningsskema 
 
To år efter den officielle start på Interreg Deutschland-Danmark, og efter tre 

ansøgningsrunder har Interreg-administrationen optimeret programmets 

ansøgningsskema. 

 

Det primære formål har været at gøre ansøgningsskemaet mere overskueligt, at undgå 

overlap, at fjerne tvetydigheder, og at forbedre afsnittenes logiske sammenhæng. 

 

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/sadan-kan-undervisning-i-matematik-og-naturvidenskaber-modvirke-manglen-pa-kvalificeret-arbejdskraft/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/mod-programme-manager-christiane-pruessner/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/mindre-bureaukrati-mindre-besvaer-ulonnet-arbejdskraft-i-projekter/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/optimeret-ansogningsskema/
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Er dit projekt blevet 
nævnt i et 
nyhedsmedie?  
 
Hvis dit projekt bliver 
nævnt i danske eller tyske 
medier, er vi i sekretariatet 
altid interesserede i at få 
det at vide. 

Vejledning 
Interreg-Sekretariat 
Flensborgvej 26a   
DK-6340 Kruså 
Telefon +45 7663 8230 
Mail interreg5a@rsyd.dk 
 
Forvaltningsmyndigheden 
Fleethörn 29-31  
D-24103 Kiel 
Fon +49 431 9905 3323 
Mail interreg5a@ib-sh.de 

Interreg i pressen 
 
Interreg-projektet PE:Region formåede med få dages mellemrum at blive omtalt i ikke 

mindre end fire lokalaviser. Dermed fik PE:Region en rigtig god eksponering af historien 

om, at EU-millioner lander i grænselandet. 

 

Du kan også læse om projektet JUMP, der afholdte en vellykket kick-off begivenhed, der fik 

medieomtale. 

 

Læs mere. 

Én samlet Interreg-indsats 
 
På et informationsmøde i Kiel den 14. marts modtog flere end hundrede personer 
information om de forskellige Interreg-programmer. 
 
Mødet blev åbnet af Europa-Ministeren fra den tyske delstat Schleswig-Holstein, Anke 
Spoorendonk. 
 
Interreg Deutschland-Danmark var selvfølgelig også repræsenteret. Medarbejderne fra 
administrationen informerede om programmets positive udvikling og tog sig god tid til at 
støtte og vejlede de mange fremmødte, der havde taget deres gode projektideer med til 
arrangementet. 
 
Udover Interreg Deutschland-Danmark var Interreg Baltic Sea Region, Interreg North Sea 
Region, Interreg Europe og Enterprise Europe Network repræsenterede. 
 
Du kan se billeder fra informationsmødet på vores Facebook-side. 

Resultater af Interreg-udvalgsmødet i Vejle den 16.12.2015 

 

Det tredje Interreg-udvalgsmøde fandt sted den 16.12.2015 i Vejle. Udvalget godkendte 

syv nye projekter, der har et samlet volumen på cirka 11 millioner euro. Derudover 

beskæftigede udvalgsmedlemmerne sig med projektevaluering, administrative spørgsmål 

og programmets kommunikationsstrategi.  

 

Mødeprotokollen er blevet godkendt af udvalgsmedlemmerne og du kan nu læse om 

mødets resultater her. 

 
 
Ansøgningsfrist for nye  
projekter er 16. juni 2016. 

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/interreg-projekter-i-pressen-peregion-brager-igennem/
https://www.facebook.com/Interreg-Deutschland-Danmark-1614825345407232/?ref=bookmarks
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/03/Ergebnisse-IA_resultater-IU-15-12-16.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/themes/interreg/inc/video/Interreg-ger.mp4

