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Mindre bureaukrati – mindre besvær 
 
Et projekt er blevet bevilget. Der er udstedt en leadpartneraftale, og allerede her kan de 

første ændringer opstå i forbindelse med gennemførelsen af projektet. Ændringer er nogen 

gange nødvendige og die netop besluttede programregler skal gøre det så nemt som 

muligt at foretage disse. 

 

Lær at skelne mellem ændringer, som projektpartnere selv kan beslutte, ændringer der skal 

godkendes af Interreg-administrationen, samt ændringer der skal forelægges Interreg-

udvalget. 

 

Læs mere. 

 
KursKultur støtter 
dansk-tyske 
kulturprojekter 
 
KursKultur har oprettet 
tre puljer som støtter de 
grænseoverskridende, 
borgernære projekter. 
Gennem kultur- og 
netværkspuljen, 
sportspuljen og 
transportpuljen støtter 
KursKultur innovative 
dansk-tyske projekter. 
 
Desuden bidrager 
KursKultur til aktiviteter, 
der vil fremme 
interessen for nabosprog 
og -kultur i hele det 
dansk-tyske område. 
    
KursKultur fremmer 
effektfulde projekter 
gennem offentlige tilskud 
med det formål at 
fremme det 
grænseoverskridende 
samarbejde og 
mellemfolkelige møde i 
regionen. 
 
 
Læs mere på 
hjemmesiden 
Kulturfokus.dk 
 
 
 
 

 

 
 
EU-millioner til fire nye Interreg-projekter 
 
Projektet Benefit for Regions vil i de kommende år bidrage til, at der sker en markant 

forbedring af forudsætningerne for succesfuldt at imødegå de fremtidige udfordringer i 

landområderne i store dele af Danmark og Schleswig-Holstein.  

 

Projektet Reliables Offshore skaber grundlaget for en endnu mere effektiv og bæredygtig 

vindkraftindustri, mobiliteten og den sociale integration henover Femern Bælt bliver 

intensiveret vha. projektet B.E.L.T. og CLP danner et stærkt netværk af danske og tyske 

uddannelsesaktører, der kommer til at gavne unge uddannelsessøgende. 

 

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/mindre-bureaukrati-mindre-besvaer-3/
http://www.kulturfokus.dk/kulturregion/dansk-tysk-projektstoette/
http://www.kulturfokus.dk/kulturregion/dansk-tysk-projektstoette/
http://www.kulturfokus.dk/kulturregion/dansk-tysk-projektstoette/
http://www.kulturfokus.dk
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/eu-millioner-til-fire-nye-interreg-projekter/


 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Rådgivning: 

Interreg-Sekretariatet 

 
Flensborgvej 26a   
DK-6340 Kruså 
Telefon +45 7663 8230 
Mail info@interreg5a.eu 
 
 
Forfaltningsmyndigheden 
 
Fleethörn 29-31  
D-24103 Kiel 
Fon +49 431 9905 3323 
Mail interreg5a@ib-sh.de 

Interreg i pressen 

 

Aabenraa med i demenssamarbejde - Flensborg Avis (Dänisch) 

Viden om demens på tværs af grænsen - Magasinet Pleje (Dänisch) 

Start für das Deutsch-Dänische Demantec-Projekt – hs-flensburg.de (Deutsch) 

Virksomhederne deltager i grænsenære projekter – zealanddenmark.dk (Dänisch) 

Danish hospital heads international cancer treatment study – healthcare.dk (Englisch) 

 

FURGY CLEAN 

Innovation 

Nyhedsbrev 

 

Den grænse-

overskridende 

klyngeledelse FURGY 

CLEAN Innovation har 

offentliggjort sit første 

nyhedsbrev med 

projektfremskridt og 

arrangementer. 

Projektets formål er at 

fremme udviklingen af 

innovationsaktiviteter 

inden for Clean Energy. 

Dette vil føre til en 

bæredygtig styrkelse af 

virksomhederne i 

programregionen. Du 

kan tilmelde dig her. 

 

Overvindelse af hindringer i grænseområder 

 

Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og bypolitik har publiceret 

resultaterne af den offentlige online-høring om overvindelse af barrierer i grænseområder.  

 

Læs mere 

 

 

Værdibaseret tilgang i projekters kommunikationsarbejde 
 
Næsten 50 repræsentanter for syv nye Interreg-projekter var den 2. maj forsamlet i 

Regionshuset i Vejle for at modtage gode tips til gennemførelse af et projekt, herunder 

hvordan en værdibaseret tilgang til kommunikationsarbejde er gavnligt og hvordan effektivt 

pressearbejde kan udformes. Læs hvorfor kommunikationsarbejde er vigtigt, og hvad de 

vigtigste punkter i værdibaseret kommunikation er.  

 

Læs mere. 

 

 

 
 

JUMP: En anderledes vej ind på arbejdsmarkedet 

 

At befinde sig i uvante situationer kan være ubehageligt. Men at udfordre sig selv og 

springe over sin egen skygge, betyder ofte, at man fremadrettet får nemmere ved at 

overvinde sig selv, at man vokser som person, og bliver mere initiativrig, modig og 

succesfuld. 

 

Læs mere. 

http://www.hs-flensburg.de/hochschule/aktuelles/2016/5/20/start-fuer-das-deutsch-daenische-demantec-projekt
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/virksomhederne-deltager-i-graensenaere-projekter-men-ikke-alene/
http://healthcaredenmark.dk/news/danish-hospital-heads-international-cancer-treatment-study.aspx
http://www.furgyclean.eu/dk/news-events/newsletter/
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/consultation/overcoming-obstacles-border-regions/results/overcoming_obstacles_da.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/vaerdibaseret-tilgang-i-projekters-kommunikationsarbejde/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/jump-en-anderledes-vej-ind-pa-arbejdsmarkedet/

