
Invitation & program corona-workshop 

 

Interreg Deutschland-Danmark er finansieret af Den Europæiske Fond for Regional Udvikling. 

HVORNÅR? Den 17. marts 2021, kl. 09:30-12:00.  

HVOR? Online via ZOOM – du modtager et link til online møderummet på et senere tidspunkt. 

HVAD KAN DU FORVENTE? 

 Et online-netværksmøde med erfaringsudveksling blandt projekterne 

 Præsentationer fra projekter med erfaring i gennemførelse af virtueller events 

 Præsentation af tools og „Dos & Don‘ts“ til online møder 

 Mulighed for at stille spørgsmål – bl.a. til Interreg-administrationen  

HVEM? Som udgangspunkt må en person per Interreg-projekt deltage i corona-workshoppen. Hvis det er 
relevant for dit projekt at deltage med flere end én repræsentant, så tag gerne kontakt til os.  

ØNSKER DU AT DELTAGE? Du har mulighed for at tilmelde dig HER. Tilmeldingsfristen er den 9. marts 2021. 

 

PROGRAMMET: 

Kl. 9.30–10.00  

 

Pre-Opening  

Du bedes logge på i god tid, så vi har tid til at teste teknikken, og du har mulighed for 

at gøre dig klar til workshoppen.   

Kl. 10.00–10.15  

 

Velkommen 

– ved Lewe Kuhn, leder af Interreg-sekretariatet og Christina Ehlers, 

kommunikationsansvarlig Interreg Deutschland-Danmark.  

Kl. 10.15–10.30  Virtuel „BarCamps“ i sprogmix i projektet „Fit4Jobs@WaddenC“  

– en præsentation ved Anja Kujawski fra Wirtschaftsförderungsgesellschaft 

Nordfriesland mbH. Anja er den tyske projektmanager i „Fit4Jobs@WaddenC“. 

 

Inklusive tid til Q&A fra deltagerne! 

Kl. 10.30–10.45 Virtuel kick-off-konference med simultantolkning hos „Blomster bygger broer“ 

– en præsentation ved Bela Bergemann, projektleder ”Blomster bygger broer” fra 

Stadt Flensburg, stabsafdeling erhvervsliv, markedsføring og internationalt 

samarbejde.   

 

Inklusive tid til Q&A fra deltagerne! 

Kl. 10.45–10.55  10 MINUTTER PAUSE 

Kl. 10.55–11.35  Præsentation af tools og „Dos & Don’ts“ ved online events  

– ved Silvana Rössing, stifter og indehaver af „Irgendwas mit Internet“ (DK: et eller 

andet med Internet) med rådgivning omkring online møder og events.  

 

Inklusive tid til Q&A fra deltagerne! 

Kl. 11.35–11.40  5 MINUTTER PAUSE  

Kl. 11.40–11.50  Spørgerunde – din mulighed for at stille spørgsmål til Interreg-administrationen  

Kl. 11.50–12.00  Sum up og afslutning  

 

https://form.regionsyddanmark.dk/xform/frontend/NewForm.ashx?alias=1692&groupid=2&doctype=1

