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Projekt SPICE: Realisering af et uudnyttet forretningspotentiale 

 

Det er koldt, det regner, jeg befinder mig på campus hos Hochschule 

Flensburg. Gråt og kedeligt vejr er ikke et usædvanligt syn i den gamle, 

smukke by beliggende i bunden af Flensborg Fjord, direkte ved den dansk-

tyske grænse. De lokale har dog alligevel grund til at glæde sig. Byen, 

berømt for dens fremragende rom og udsøgte øl, boomer atter efter at have 

været ramt af økonomisk stilstand i flere år.  

En ny generation af iværksættere har udråbt Flensburg som velegnet 

hjemsted for start-ups i Tyskland. Landsdækkende medier er for længst 

blevet opmærksomme på nordtyskernes forretningsmentalitet: 

”Nordtysklands nye start-up smedje” skriver Das Handelsblatt Flensburg i 

en artikel og tildeler byen en topplacering. Denne nye status bruger SPICE 

som afsæt for sine aktiviteter.  

Læs mere om SPICE. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Næste ansøgningsfrist er 

den 19. juni 2017 

 

Næste frist for ansøgning om 

støtte til et nyt Interreg-projekt 

er den 19. juni 2017. 

Vi anbefaler, at du tidligt i din 

idéudviklingsfase kontakter 

Interreg-sekretariatet for at 

modtage konkret vejledning. 

 

Fra administrationens side vil 

vi gerne give nogle god råd 

med på vejen. Dem kan du 

læse om her.  

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Resultater af Interreg-

udvalgets møde i Sorø den 14. 

december 2016 

 

Interreg-udvalgets femte møde 

fandt sted i Sorø den 14. december 

2016. Som allerede berettet om i 

forrige nyhedsbrev bevilligede 

udvalget 12 projekter.  

Dermed er det samlede antal 

godkendte Interreg-projekter oppe 

på 34. Derudover beskæftigede 

udvalget sig med en lang række 

vigtige temaer, som du kan læse 

mere om på vores hjemmeside.   

 

Frist for indsendelse af 

udbetalingsanmodninger 

er den 15. februar 2017 

 

Som projektaktør skal du være 

opmærksom på at samle alle 

dokumenter til den kommende 

afrapportering. På vores 

hjemmeside kan du finde de 

aktuelle formularer til 

årsberetningen, udbetalings-

anmodninger samt regnskaber 

og revisorerklæringer. 

Derudover kan du læse nyttige 

FACT Sheets om 

afrapportering.  

Gå til dokumentsiden på 
Interreg5a.eu.  
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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 

Fra udkant til forkant 

 

Landdistrikter opfattes på begge sider af den dansk-tyske grænse ofte som "problemregioner" i forhold til deres 

økonomiske og sociale udvikling. Det er en udfordring, som Interreg-projektet Benefit4Regions er opmærksom på 

og nu vil gøre noget aktivt for at ændre.  

 

På projektets opstartskonference den 24. januar 2017 mødtes ca. 80 danske og tyske repræsentanter fra politik, 

erhvervsliv og landdistriktsorganisationer for at få inspiration til, hvordan opgaven kan gribes an og hvad man kan 

lære af hinanden.  

 

Læs mere om opstartskonferencen fra Benefit4Regions.  

 

12 nye medlemmer i Interreg-familien 

 

Den 14.12.2016 har Interreg-udvalget godkendt 12 nye grænseoverskridende 

projekter med et samlet tilskuds fra EU på over 15 millioner euro.  

 

Via de nye projekter vil Interreg Deutschland-Danmark i de kommende år bl.a. 

bidrage til, at der sker en markant forbedring af de grundlæggende 

forudsætninger for innovativ og konkurrencedygtig kommerciel produktion i 

programregionen, hurtigere grænseoverskridende hjælp til borgere i 

nødsituationer og en udvidelse af det grænseoverskridende arbejdsmarked. 

 

Du kan læse mere om de enkelte projekter her.  

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Interreg i pressen  

Udvalgte presseartikler om Interreg-projekter fra den forgangne måned:  

Formand: projekterne styrker samarbejdet 

Danmark og Tyskland samarbejder om at udvikle yderområder 

Tre millioner til at styrke nabohjælpen 

Forskerne jagter langtidsholdbare plast-solceller 

Grænseløs førstehjælp for knap syv millioner kroner 

Deutsch-dänische Forschung: Gedruckte Sonnenenergie 
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