
EXTRACT
Innovation Network
Dansk-tysk innovationsnetværk for 

bæredygtig samfunds- og erhvervsudvikling 
med tosproget projektfacilitering

EXTRACT Innovation Network er finansieret af 
Interreg Deutschland-Danmark med midler fra 

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.
Du kan læse mere om Interreg Deutschland-Danmark 

på www.interreg5a.eu.

På kort sigt har EXTRACT Innovation Network det 
overordnede formål, at det i sin projektløbetid indtil 
31. marts 2022 skaber en ny måde at mødes og ud-
veksle viden og erfaring på. Der etableres et dansk-
tysk samarbejde mellem projektpartnere, der geo-
grafisk ligger relativt langt fra hinanden, men sup-
plerer hinanden gennem kompetencer og kontakt-
flader.

På længere sigt skal projektet styrke vidensdelingen 
og danne grundlag for udviklingen af nye projekter på 
tværs af grænsen, idet projektdeltagerne også efter 
projektets afslutning benytter de netværkskontakter, 
de har fået her, når de søger bæredygtige løsninger 
inden for områderne lokale råvarer, turisme og/el-
ler frivilligt arbejde – eller når de vil arbejde med 
andre problemstillinger, som de kan bruge kontakter 
fra EXTRACT Innovation Networks berøringsflader 
til. Ønsker du et længere perspektiv på dit arbejde i 
netværket, så vær med i udviklingen af et Interreg 6a-
projekt, som der kan ansøges om fra 2022.
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Kontakt

Leadpartner
Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland

Projektkoordination: 

Dagmar Jensen, d.jensen@wfg-nf.de 
tlf.: +49 4841 6685 24

Asmus Peter Asmussen, asmus.peter.asmussen@gmail.com 
tlf.: +45 29 26 38 40

Sandy Thornland, sandy@thornland.dk 
tlf.: +45 28 40 58 28



Grundtanken i EXTRACT Innovation Network er prin-
cippet om at „kende nogen, som kender nogen“. Hver 
projektpartner ønsker at finde innovative løsninger til 
et emne – og i stedet for kun at søge løsningerne i sit 
sædvanlige netværk, deler man viden med de andre 
partnere i EXTRACT netværket, som også inddrager 
kompetencer fra deres respektive kontaktflader. På 
den måde vokser partnernes vidensudveksling fra 
deres sædvanlige netværk til at de får nemmere 
adgang til information, kompetencer og samarbejds-
muligheder på tværs af grænsen.

I praksis foregår arbejdet i EXTRACT Innovation Net-
work dels via løbende informationsudveksling og dels 
ved, at hver projektpartner er vært for en workshop i 
efteråret 2021. I hver workshop arbejdes der med alle 
tre emneområder – det kan f.eks. ske via foredrag og 
virksomhedsbesøg. Forud for alle workshops bliver 
der tilrettelagt et program, der skal sikre, at alle del-
tagere får ny viden og nye kontakter, og hver work-
shop vil blive fulgt op med yderligere research og 
kontaktformidling. 

Informationssøgning, møder og workshops un-
derstøttes af et tosproget team. Ekstrakter (heraf 
projekttitlen EXTRACT) af vidensdelingen skal danne 
grundlag for strategiske samarbejder og koncepter, 
der forhåbentligt vil række langt ud over projektets 
etårige forløb og ind i en mere bæredygtig fremtid. 

er et grænseoverskridende netværksprojekt, der skal 
skabe mere bæredygtighed inden for forskellige arbejds-
områder. Det sker ved, at danske og tyske partnere og 
deres respektive kontakter samarbejder og deler deres 
viden med hinanden.

Projektet spænder bredt, såvel geografisk som 
emnemæssigt. Geografisk, idet de tre projektpartnere 
befinder sig i henholdsvis Nordfriesland i Slesvig-Holsten, 
Nyborg på Fyn og Odsherred på Sjælland. Tematisk, fordi 
partnerne sammen vil søge mere bæredygtige løsninger 
for at:

regionale råvarer, bl.a. fåreuld og planteprodukter, kan 
udnyttes og markedsføres på en økologisk og økonomisk 
mere bæredygtig måde.

turismen kan udformes mere økologisk og økonomisk 
bæredygtigt.

der skabes social innovation inden for frivilligt arbejde 
– for at frivillighed endnu bedre kan styrke både 
erhvervslivet og samfundet som helhed.

EXTRACT 
Innovation Network (EIN)
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Projektpartnere

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland
Erhvervsfremmeorganisationen i Nordfriesland, Nordtyskland, 
plejer og udbygger løbende sine regionale og internationale 
netværkskontakter og sit samarbejde med private og offentlige 
organisationer.
www.wfg-nf.de

Fonden Geopark Odsherred
Geopark Odsherred på Sjælland er en UNESCO Global Geopark. 
Både det europæiske og det globale netværk af geoparker er 
oprettet ud fra et ønske om at beskytte, formidle og understøtte 
den geologiske arv, den geologiske mangfoldighed og en bære-
dygtig udvikling. Geopark Odsherred drives og udvikles inden for 
de fire temaer landskab, kulturhistorie, kunst og fødevarer. Det 
sker via undervisning, udstillinger, centre, aktivitetsområder og 
formidling. 
www.geoparkodsherred.dk

Nyborg Kommune
Nyborg Kommune på Fyn er en event- og oplevelseskommune, 
der både erhvervs- og turistmæssigt understøtter den lokale 
bæredygtige udvikling. Kommunen har ca. 32.000 indbyggere og 
omkring 350 foreninger, der på forskellig vis bidrager til oplevel-
seskulturen, velfærden og en øget lokal sammenhængskraft. 
På basis af samarbejdet mellem bl.a. kommune, VisitNyborg og 
Frivilligcenter Nyborg er der skabt en platform for øget civilsam-
fundsdeltagelse. Borgere, frivillige og foreninger involveres, hvor 
det er muligt, og kan samtidigt søge rådgivning og sparring.
www.nyborg.dk 
www.frivilligcenter-nyborg.dk
www.visitnyborg.dk

Netværkspartnere

Region Sønderjylland - Schleswig, Regionskontor & Infocenter
www.region.dk

Wirtschaftsagentur Neumünster GmbH
www.wa-nms.de

Syddansk Universitet (SDU), Det Tekniske Fakultet, Institut for 
Teknologi og Innovation / Technology Entrepreneurship and 
Innovation (TEI)
www.sdu.dk/da
www.sdu.dk/da/forskning/technologyentrepreneurshipandin-
novation/about

Deutsche Zentralbücherei Apenrade (det tyske centralbibliotek 
i Aabenraa)
www.buecherei.dk
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