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jUNGzuSAMMEN: Et tidligere Interreg-projekt spirer idéer til nye projekter 

 

Det forhenværende Interreg4a-projekt jUNGzuSAMMEN skaber stadig resultater for 

programregionen. Igen i år var danske og tyske unge samlet for at udvikle visioner, idéer 

og koncepter til nye potentielle grænseoverskridende projekter.  

 

Nyhedsbrevet var til stede, da de unge præsenterede deres tiltag for journalister, politikere, 

erhvervsfolk og kulturaktører på Schackenborg Slot, og vi spurgte projektlederen, hvad der 

skal til for at gøre et Interreg-projekt økonomisk bæredygtigt. 

 

Læs mere. 

 

       

 

Projektkonsulent Charlotte 

Hovgaard Andersen 

 

Fra dansk - til dansk 

og tysk 

 

Projektkonsulent, 

Charlotte Hovgaard 

Andersen, bruger sig 

selv som eksempel på at 

beskrive, hvordan 

nabolandet kan blive en 

naturlig og berigende del 

af éns bevidsthed, hvis 

man ellers åbner sig for 

det og lukker det ind.  

 

Læs mere.  

 

 

Nye dokumenter på Interreg5a.eu 
 
Logo-manual til Interreg-projekter  

I bestræbelserne på at gøre det nemmere at bruge Interregs programlogo, er manualen 

blevet omfattende revideret. 

Nu er det blandt andet muligt at se på en liste over, hvilke krav der stilles til specifikke 

kommunikationstiltag samt at danne sig et grafisk indtryk af EU’s regel om 

størrelsesforholdet mellem projektlogo og Europaflag.  

 

Vejledning om krav til kommunikationsarbejde   

Dokumentet, der beskriver krav til Interreg-projekters kommunikationsarbejde, er blevet 

opdateret for at fremme forståelsen.  

 

Både Logo-manualen og Vejledningen om krav til kommunikationsarbejde er relevante for 

alle kommende og igangværende Interreg-projekter, fordi de sikrer, at planlagte 

kommunikationstiltag er støtteberettigede.   

 

Projektskitseformular til beskrivelse af en projektidé 

For at gøre Interreg-sekretariatets vejledning af kommende projektaktører endnu mere 

målrettet og for at sikre den bedst mulige kvalitet i ansøgningerne er 

projektskitseformularen blevet revideret.  

 

Har du spørgsmål, bemærkninger eller forbedringsforslag, er du meget velkommen til at 

kontakte Interreg-sekretariatet.  

Næste frist for 

ansøgning om støtte til 

et nyt Interreg-projekt 

er den 11. januar 2017.  

Vi anbefaler, at du 

tidligt i din 

idéudviklingsfase 

kontakter Interreg-

sekretariatet for at 

modtage konkret 

vejledning.  

  

 

 

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/jungzusammen-et-tidligere-interreg-projekt-spirer-ideer-til-nye-projekter/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/medarbejderpraesentation-projektkonsulent-charlotte-hovgaard-andersen/
http://www.interreg5a.eu/dk
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/16-08-29-Logo-manual-DK-Version-2.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2016/08/16-08-30-Vejledning-om-krav-til-kommunikationsarbejde.pdf
http://www.interreg5a.eu/wp-content/uploads/2016/08/160823projektskitse.docx
mailto:info@interreg5a.eu
mailto:info@interreg5a.eu
mailto:info@interreg5a.eu


   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Følg Interreg-

projektet PANaMa  

 

PANaMa arbejder 

målrettet på at synliggøre 

programregionens 

erhvervsmæssige 

perspektiver for 

skoleelever. Du kan nu 

følge PANaMa’s 

aktiviteter og fremskridt 

ved at modtage 

projektets nyhedsbrev.   

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 

European Cooperation Day i vores region 

 

Fælles grænser – tættere forbindelser er mottoet for dette års Europæiske Dag for 

Samarbejde (EC Day). I dagene omkring den 21. september giver Interreg-projekter et 

unikt indblik i deres aktiviteter og grænseoverskridende praksis.  

BONEBANK, KursKultur, FURGY CLEAN Innovation, REACT og JUMP er i fuld gang med 

at planlægge deres folkelige aktiviteter og flere projekter har ligeledes tilkendegivet deres 

foreløbige interesse for deltagelse.  

Hvis du ønsker, at dit Interreg-projekt også skal deltage i EC Day, er du velkommen til at 

kontakte Interreg-sekretariatet, så vi sammen kan finde ud af, hvordan kendskabet til dit 

projekt kan højnes på regionalt og europæisk niveau. 

  

Læs mere på ecday.eu  

  

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Interreg i pressen:  
 
Der har været godt gang i artikelskrivningen om Interreg-projekter hen over sommeren. Her 
er et udpluk af udvalgte artikler:  

 
Mit Jenseits von Afrika jenseits der Grenze: Deutsche Spielkameraden fürs Møllen 
Danske unge skal lokkes i tysk praktik 
Få praktikplads i Tyskland 
Binationale Ausbildung im Modell 
Unge kommer i praktik hen over grænsen 
Skakmøde på tværs af Østersøen 
Skolebørn bliver spydspids for europæisk samarbejde 
Realitet og ramantik tørner sammen 
Blogindlæg: Litteraturfestival i grænseladet stopper i sin hidtidige form 
Dansk-tysk samarbejde godt på vej (kræver log-in) 
EU-fundraising skal ske tæt på den kommunale virkelighed 
Græs og blomster bliver til grøn gas 
Dansk vinder frem i europaministerium  
Bliv klar til aktive turister 
Katapult – bliv klar til flere aktive turister  
 

 
 

 
 
 

Resultater af Interreg-udvalgets seneste møde 

 

Interreg-udvalgets fjerde møde fandt sted i Hohwacht den 25.5.2016. Som vi tidligere har 

berettet om bevilligede udvalget fire nye projekter med et samlet volumen på omkring 6,7 

millioner euro. Endvidere godkendte udvalgets medlemmer programmets første 

årsberetning og beskæftigede sig med temaer som afbureaukratisering, projektevaluering 

og generering af projekter inden for programmets prioriteter.   

  

Du kan læse en sammenfatning af mødets resultater her.  

 
 
 

 

 

 

Værd at vide!  

 

Viste du, at projekt-

personale ikke skal 

udfylde timesedler, hvis 

de arbejder en fast 

procentdel af deres 

regulære arbejdstid for 

projektet?  Læs mere.  

   
 
 

http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/panama/
mailto:info@panama-project.eu?subject=Jeg%20vil%20gerne%20modtage%20PANaMas%20nyhedsbrev
http://www.interreg5a.eu/dk/kontakt/krusa/
mailto:Mail:%20info@interreg5a.eu
http://www.interreg5a.eu/dk/kontakt/kiel/
mailto:Mail:%20interreg5a@ib-sh.de
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/bonebank/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/kurskultur/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/furgy-clean-innovation/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/react/
http://www.interreg5a.eu/dk/projekte-ergebnisse/projektuebersicht/jump/
http://www.ecday.eu/
http://www.nordschleswiger.dk/news-details1/36/95715?newscatid=25&h=Mit-Jenseits-von-Afrika-jenseits-der-Grenze:-Deutsche-Spielkameraden-f%C3%BCrs-M%C3%B8llen-
https://www.fla.de/artikel/Danske-unge-skal-lokkes-i-tysk-praktik-2374a.html
http://e-pages.dk/skaerbaekavis/182/19
https://www.buerokompetenz.de/tl_files/redaktion/pdf/Flensburg/Starforce__2016-06-28.pdf
http://www.graenseforeningen.dk/unge-kommer-i-praktik-henover-graensen.html#.V8U6ljVjsj8
http://www.e-pages.dk/ftugeaviser/1238/html5/37/
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/skoleboern-bliver-spydspids-for-europaeisk-samarbejde/
http://www.fla.de/artikel/Realitet-og-romantik-toerner-sammen-23b67.html
http://www.litteratursiden.dk/blogs/hans-christian-davidsen/20160711
https://www.fla.de/artikel/Dansk-tysk-samarbejde-godt-paa-vej-232ec.html
http://www.zealanddenmark.eu/blog/nyhed/eu-fundraising-skal-ske-taet-paa-den-kommunale-virkelighed/
http://www.danskenergi.dk/Aktuelt/Arkiv/2016/August/16_08_16A.aspx
https://www.fla.de/artikel/Dansk-vinder-frem-i-Europaministerium-2366d.html
http://www.denlilleavis.dk/dlaviser/dlavis-34_2016.pdf#page=3
http://aeroeugeavis.dk/pdf/ugensavis.pdf#page=6
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/2016/08/Ergebnisse-IA_resultater-IU-16-05-25.pdf
http://www.interreg5a.eu/dk/wp-content/uploads/sites/3/2016/07/Factsheet-vedr.-st%C3%B8tteberettigede-udgifter.pdf#page=4

