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Demantec: Fremtiden flytter ind hos de ældre  

 

Om kort tid kommer ældreboliger til at være spækket med teknologi, der gør det nemmere 

for plejepersonale og pårørende at være tættere på demenslidende.  

Få et indblik i fremtidens ældrepleje, når vi besøger Welfare Tech i Odense, der er 

projektpartner i Demantec.  

 

Læs mere. 

 

       

 

Født og opvokset i Flensborg, 
Lewe Kuhn. 

 Fra regionen, for 

regionen  

Lewe Kuhn er 

Projektkonsulent i 

Interreg-sekretariatet. 

Siden 2014 arbejder han 

for at styrke 

programregionens 

attraktivitet.    

Læs mere. 

 

 

Interreg Deutschland-Danmark vinder EU-pris for bedste hjemmeside 
 
På baggrund af kriterierne originalitet, brugervenlighed, transparens og fokus på 

resultater, har EU-Kommissionen kåret Interreg5a.eu som den bedste blandt 90 

europæiske Interreg-programmer.  

 

- Prisen for bedste hjemmeside er et kæmpe anerkendelse, men vi bliver ved med at 

udvikle vores hjemmeside og gøre den mere frisk, brugervenlig og resultatorienteret, 

forsikrer Trine Spohr, leder af Interreg-sekretariat.      

 

Læs mere. 

Mindre bureaukrati – mindre besvær:  
Potentiale for forenkling 
 
Interreg-administrationen har igen indført en konkret forenkling i forbindelse med 

gennemførslen af projekter. Som udgangspunkt skal projekterne ikke længere indsende 

halvårlige statusrapporter, hvis der ikke indsendes en udbetalingsanmodning. 

 

Læs mere.   

 

 

 

Ny ansøgningsfrist er 

den 11. januar 2017 

Hvis du vil gøre din 

projektide til virkelighed 

har du et halvt år til at 

finde relevante 

projektpartnere og skrive 

din ansøgning.  

Første skridt: Læs om 

programprioriteterne 

Næste skridt: Lav en 

projektskitse.  

Tredje skridt: Kontakt 

sekretariatet 

 

B4R - CPL - B.E.L.T. – RELIABLES Offshore:  
Nye projekter i starthullerne 
 
De har vidt forskelligt udgangspunkt og alligevel et fælles mål. Fire nye projekter er klar til 

at sætte yderligere gang i programregionen. Tag et smugkig og find ud af hvilke ambitioner 

de nye projekter har.  

 

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/demantec-fremtiden-flytter-ind-hos-de-aeldre/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/medarbejderpraesentation-projektkonsulent-lewe-kuhn/
http://www.interreg5a.eu/dk/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/interreg-deutschland-danmark-vinder-eu-pris-for-bedste-hjemmeside-2/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/mindre-bureaukrati-mindre-besvaer-sadan-arbejder-vi-med-potentialet-for-forenkling/
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Udkast-Kontakt-Tematiske-ma%CC%8Al-DK-sep.15.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/Formular-Interreg-Projektskitse.doc
http://www.interreg5a.eu/kontakt/krusa/
http://www.interreg5a.eu/kontakt/krusa/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/nye-projekter-i-starthullerne/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/nye-projekter-i-starthullerne/


 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Værd at vide!  
 
Er du klar over, at det er 
muligt at bruge offentlige 
midler i medfinansieringen 
af et Interreg-projekt? 
 
F.eks. kan du bruge 
regionale og nationale 
fondsmidler til at 
medfinansiere 40 
henholdsvis 25 % af dit 
projektbudget.  
 
 
Læs mere i håndbogen. 

Interreg-Sekretariat 
 
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 

Vi har tilpasset programmets logo 
 
I det nye program-logo er EU-flaget blevet forstørret med 42 Procent. Det betyder, at det 
bliver nemmere for projekter at overholde reglen om, at logoer (inklusive projektlogoet) ikke 
må være højere eller bredere end EU-flaget.  
 
Du kan downloade det nye programlogo her.  
 
Hvis du har brug for programlogoet som vektorgrafik eller i cmyk-farver, bedes du sende en 
mail til os.  
 
På baggrund af projekthenvendelser vil Logo-manualen blive præciseret i de kommende 
måneder. Igangværende projekter vil blive orienteret.  
 
Hvis du er ved at igangsætte et Interreg-projekt, bedes du sætte dig ind i Interreg-
programmets krav til projekters kommunikationsarbejde og logomanual før du planlægger 
dine kommunikationstiltag. Kravene finder du her.  

 
 
 
 

 

 

 

Nyt Fact Sheet: Vi har justeret definitionerne for programmets 
outputindikatorer 
 
Hvornår er et produkt et produkt? Hvornår er man deltager i en aktivitet, der er støttet af 
Interreg? Og hvad i al verden betyder ”tiltag til løsning af fælles udfordringer”?  
 
Et nyt Fact Sheet gør det nemmere for dig at forstå programmets forskellige 
outpuindikatorer.  
 
I den forbindelse har vi skrevet en baggrundsartikel, så du nemt kan forstå, hvordan du kan 
bruge outputindikatorerne til effektiv og resultatorienteret projektstyring.  
 
Læs mere.   

Interreg i pressen:  
 
Der Nordschleswiger 
STARFORCE soll die berufliche Ausbildung grenzüberschreitend ankurbeln 
 
Region.dk 
Zuschüsse für weitere Kulturprojekte / Midler til yderligere kulturprojekter 
 
Flensborg Avis 
Teknologi skal gøre livet lettere for demente og deres pårørende 
 
 

 

 

 

Årsrapporten 2014/2015 
for programmet Interreg 
Deutschland-Danmark er 
offentliggjort.  
 
Læs mere.  
 
 
Et resumé af årsrapporten 
2014-2015 for programmet 
er også blevet offentliggjort.  
 
Læs mere.  

http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2015/10/dk-håndbog_1_0_final.pdf#page=93
http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/logos-und-pictogramme/
mailto:info@interreg5a.eu
http://www.interreg5a.eu/dk/dokumente/oeffentlichkeitsarbeit/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/nyt-fact-sheet-tilpasning-af-definitionerne-for-programmets-outputindikatorer/
http://www.nordschleswiger.dk/news.4460.aspx?newscatid=46&newsid=94187&h=STARFORCE-soll-die-berufliche-Ausbildung-grenz%C3%BCberschreitend-ankurbeln-
http://www.region.dk/region/dk/?we_objectID=1070
http://www.region.dk/region/dk/?we_objectID=1071
http://www.fla.de/artikel/Teknologi-skal-goere-livet-lettere-for-demente-og-deres-paaroerende-22f18.html
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/06/16-06-10-Interreg-%C3%85rsberetning-2014_2015-1.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/06/16-06-06-B%C3%BCrgerinfo-zum-Durchf%C3%BChrungsbericht-2014_DE-DK.pdf

