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En ny fast forbindelse og en ny grænseoverskridende virkelighed 

 

Ved Fehmarnbelt Days 2016 i Hamburg var talrige danske og tyske aktører samlet for at 

fremme samarbejdet mellem Nordtyskland og Skandinavien.  

 

Interreg-administrationen var også blandt deltagerne, fordi den kommende Femern Bælt-

forbindelse udgør en vigtig faktor i Interreg-programmet. 

 

I Nyhedsbrevets reportage fra konferencen kan du blandt andet læse om, hvordan 

politikere vurderer potentialerne for tunnelen, der forventes at stå færdig i 2028 og, hvordan 

Interreg Deutschland-Danmark bidrager til, at Femern Bælt-forbindelsen kan blive en 

succes.  

 

Læs mere. 

 

       

Projektrådgiver Tim 

Tannhof forlader 

sekretariatet 

 

 
- Jeg takker for det gode 
samarbejde og ønsker alle 
projektpartnere succes med 
løbende og kommende 
projekter, Tim Tannhof. 

 

Ved udgangen af 

september forlader Tim 

Tannhof sekretariatet 

og et velkendt ansigt, 

Hannah Nagler-

Olesen, vender tilbage 

efter endt barselsorlov.  

Har I spørgsmål til 

prioritet 2.1 bedes I 

fremadrettet kontakte 

Hannah Nagler-

Olesen.  

Ved andre spørgsmål 

bedes I skrive til 

sekretariatet eller til 

jeres ansvarlige 

kontaktperson. 

 

 

KursKultur bygger broer og overvinder barrierer 
 

 
 
Ved at støtte mikroprojekter bidrager Interreg-projektet KursKultur blot ét år efter 
projektstart til, at barrierer i grænselandet flyttes og at det grænseoverskridende 
samarbejde mellem de to lande på mange niveauer intensiveres. 
  
Du kan nu få indblik i KursKulturs aktiviteter og blive klogere på de tre mikroprojekter: ”Min 
afrikanske farm”, ”Søge – finde – overvinde grænser” og ”Børn lærer tysk med Rasmus 
Klump”. 
 
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/fehmarnbeltdays/
mailto:han@rsyd.dk
mailto:han@rsyd.dk
mailto:info@interreg5a.eu
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/kurskultur-bygger-broer-og-overvinder-barrierer/


   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Seminar for revisorer 

den 11. oktober 2016  

 

Programadministrationen 

tilbyder et seminar for 

potentielle projekt-

revisorer for programmet 

Interreg Deutschland-

Danmark den 11. oktober 

i Kruså. 

 

Læs mere. 

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 

 

På oplevelse i Interregs grænseoverskridende projekter 

 

European Coorperation Day blev den 21. september fejret i hele Europa og Interregs 

programregion. Interesserede brugte muligheden for at komme helt tæt på ni Interreg-

projekter og forstå, hvordan grænseoverskridende merværdi produceres i samarbejdet 

mellem de danske og tyske partnere. 

 

Læs mere.    

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

Interreg i pressen  
 
I september var der godt gang i artikelskrivningen om Interregs projekter. Her er et udpluk 
af udvalgte artikler:  

 
Haves: støttemidler. Søges: ildsjæle til dansk-tyske projekter 
Interreg viser dansk-tyske projekter frem 
Guten Appetit: Ny dansk-tysk kokkeuddannelse på vej 
Unge som grænseløse kokke 
Ny rapport om grænsependlingens effekt på vej 
Oplev de dansk-tyske projekter (betalingsside) 
Interreg-projekter til mange millioner kroner (betalingsside) 
 
Kulturminister Haarder will ein Grenzland-Orchester 
So schmeckt Kultur 
Furgy auf der Wind Energy in Hamburg 
Erneuerbare Energien grenzüberschreitend nutzen 
Doppelt ist mehr 
 

 
 

 
 
 
 
 

Værd at vide!  
 

Vidste du, at 

sekretariatets 

konsulenter yder 

vejledning i hele 

programregionen og 

gerne kommer ud til dig? 

   
 
 

http://www.interreg5a.eu/dk/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/seminar-for-revisorer/
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/blog/ec-days/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/ec-days/
http://www.interreg5a.eu/dk/blog/ec-days/
http://fritidsnyt.dk/haves-stoettemidler-soeges-ildsjaele-til-dansk-tyske-projekter/
http://www.jv.dk/artikel/2387108:Aabenraa--Interreg-viser-dansk-tyske-projekter-frem
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/syd/guten-appetit-ny-dansk-tysk-kokkeuddannelse-paa-vej
http://www.jv.dk/artikel/2388119:Aabenraa--Unge-som-graenseloese-kokke
https://www.fla.de/artikel/Ny-rapport-om-graensependlingens-effekt-paa-vej-242ac.html
https://www.fla.de/artikel/Oplev-de-dansk-tyske-projekter-242a9.html
https://www.fla.de/artikel/Interreg-projekter-til-mange-millioner-kroner-242ab.html
http://www.nordschleswiger.dk/news.4460.aspx?newscatid=24&newsid=96071&h=Kulturminister-Haarder-will-ein-Grenzland-Orchester
http://www.pendlerinfo.org/pendlerinfo/de/?we_objectID=1126
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/blob/swhihk24/servicemarken/presse/wirtschaft_nord_ostsee/wno-jahrgang_2016/Ausgabe-September_2016/3472366/465eb3a59f25848dbfa9a9ebafaf8b71/Flensburg-September_2016-data.pdf#page=4
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/blob/swhihk24/servicemarken/presse/wirtschaft_nord_ostsee/wno-jahrgang_2016/Ausgabe-September_2016/3472366/465eb3a59f25848dbfa9a9ebafaf8b71/Flensburg-September_2016-data.pdf#page=26
https://www.ihk-schleswig-holstein.de/blob/swhihk24/servicemarken/presse/wirtschaft_nord_ostsee/wno-jahrgang_2016/Ausgabe-September_2016/3472366/465eb3a59f25848dbfa9a9ebafaf8b71/Flensburg-September_2016-data.pdf#page=25

