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6. Borgerinformation (artikel 50, stk. 9, i forordning (EU) nr. 1303/2013) 

Et sammendrag af indholdet af de årlige gennemførelsesrapporter skal gøres offentligt tilgængeligt og 

uploades som separat fil som bilag til den årlige gennemførelsesrapport 

I alt blev der i 2019 bevilget 10 projekter i programmet Interreg Deutschland-Danmark med et samlet 

volumen 21.505.715,81 euro, heraf 14.003.684,95 euro i tilskud fra programmidlerne. I alt er der indtil nu 

bevilget 55 projektansøgninger under programmets fire prioriteter. Bevillingen af projektansøgningerne 

foretages af det såkaldte Interreg-udvalg, som er sammensat af repræsentanter fra programpartnerne og 

arbejdsmarkedets parter.  

I prioritet 1 'Innovation' er der i 2019 bevilget to projekter. Det overordnede formål med projektet GDI 

(dansk-tysk innovationsprojekt) er at fremme det økonomiske samarbejde på tværs af Femern Bælt for 

derigennem at gøre området mere attraktivt. 

Ved opfølgningsprojektet (til PR-Region) PE-Region Platform er der fokus på brugen af effektelektronik 

blandt andet med henblik på anvendelse af vedvarende energikilder. Projektets mål er dels at opbygge en 

grænseoverskridende innovationsplatform og dels gennemførelsen af anvendelsesorienteret forskning, 

som orienterer sig i retning af virksomheders behov, inden for effektelektronik.  

I prioritet 2 'Bæredygtig udvikling" er der i 2019 bevilget seks projekter. Der er tale om projekterne 

'IntelliPower', 'DG Store', 'REACT 1.2', 'NEPTUN', 'Blomster bygger broer - en grænseoverskridende 

haveudstilling (GGS)' samt 'Tourism Cross-Border (TOUR-BO)'. 

Projekterne IntelliPower og DG Store beskæftiger sig primært med vedvarende energi som led i 

grænseoverskridende samarbejde. 

NEPTUN-projektets hovedformål er derudover at udløse innovations- og vækstpotentialet inden for 

vandforsynings- og spildevandssektoren samt klimatilpasning.  

Projekterne TOUR-BO 'Tourism Cross-Border' og Blomster bygger broer samt følgeprojektet REACT 1.2 

udvikler løsninger til at skabe en bæredygtig turismeudvikling i grænseregionen. 

I prioritet 3 'Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse' blev der i 2019 bevilget to projekter og en 

tillægsansøgning under det specifikke mål 'Øge mobiliteten på det grænseoverskridende arbejdsmarked. 

Det drejer sig om projekterne 'MikroMedTech', 'STaRForCE' samt 'RE-BAL - Region i Balance', idet projektet 

'STaRForCE' er en tillægsansøgning.  

Det overordnede mål for projektet MikroMed Tech er videreudvikling af styrkepositioner og 

kernekompetencer i den dansk-tyske programregion på områderne sundhed og biovidenskaber. Projektet 

STaRForCE viderefører som led i sin tillægsansøgning modeludvikling, som sigter mod ens anerkendte og 

kvalificerede erhvervsuddannelser. Projektet RE-BAL har ligeledes som mål at øge mobiliteten på det 

grænseoverskridende arbejdsmarked og imødegå en mangel på faglært arbejdskraft. 

I prioritet 4 'Funktionelt samarbejde' blev der i 2019 bevilget en tillægsansøgning fra projektet Beredskab 

uden Grænser, hvor samarbejdet i projektet skal optimeres og den regionale samordning mellem alle 

beredskabsaktører i grænseregionen skal udbygges. 

I 2019 foretog en ekstern evaluator evalueringer af 14 projekter. Der er her tale om fire 

midtvejsevalueringer af igangværende projekter og 10 slutevalueringer af afsluttende projekter. Samlet set 
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har det vist sig, at projekterne alle kører godt og forventes at ville opfylde deres planlagte mål eller har 

forbedret sig og har opfyldt de planlagte mål. De målte indikatorer i programmet bekræfter denne tendens. 

For yderligere informationer om programmet Interreg Deutschland-Danmark henvises til 

www.interreg5a.eu. 

http://www.interreg5a.eu/

