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En attraktiv region
- Fokus kultur og turisme
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Indtil Europa-Kommissionen officielt har godkendt samarbejdsprogrammet Interreg Deutschland-Danmark, kan 

indholdet stadig ændres. Informationerne er under forbehold og betinget af godkendelsen.



Interreg er et centralt værktøj til 
at…

o løse grænseoverskridende udfordringer

o skabe konkrete resultater til gavn for den 
dansk-tyske region 

o styrke samarbejdet mellem institutioner, 
virksomheder og den offentlig sektor i 
programområdet 

11 stærke
programpartnere 
―én fælles region

Vigtigt:

o Interreg står for mangfoldighed

o mindst 1 DK og 1 DE partner

o mulighed for store samt små projekter

o merværdi for borgerne og erhvervslivet 

o synliggøre og kommunikere resultater



Forenkling & nye tiltag

o ny ansøgningsprocedure

o preparation costs

- op til 19.500 EUR pr. godkendt projekt 

o engelsk muligt i ansøgninger og rapporter

o forenklede omkostningsmuligheder (faste 

timelønsatser)

o og mange flere…



www.sli.do

#917873



Programregionens styrker

o life science, sundhedsinnovation, 

medicinalteknik, medicinsk bioteknologi og 

velfærdsteknologi

o vedvarende energi og energieffektivitet, 

cleantech og grøn bioteknologi

o erhvervsgrenene turisme, kultur og kreativitet

o fødevarer

o maritime erhverv

o mobilitet og logistik

o industri 4.0, robotteknologi og automatisering



En innovativ region En grøn region En attraktiv region En funktionel region

• Anvendt forskning

• Innovation

• Avancerede 

teknologier

• Effektiv offentlig 

forvaltning

• Borgernære

aktiviteter

• Vedvarende energi

og energieffektivitet

• Klimaændringer

• Cirkulær økonomi

• Uddannelse og livslang 

læring

• Kultur

• Bæredygtig turisme

30,8 mio. € = 33% 18,7 mio. € = 20%20,6 mio. € = 22%23,4 mio. € = 25%

93,8 mio. € Interreg-midler

65 % støttesats



Bemærk. Vigtigt.

o et projekt skal kunne henføres til et af de fire 

nye indsatsområder

o inden for dette indsatsområde kan der ydes 

støtte til udvalgte aktiviteter 

o listen over specifikke støtteberettigede 
aktiviteter er komplet - dvs. kun til dem kan der 
opnå støtte 

Tværgående emner

o Sprog

o Bæredygtighed

o Digitalisering

o Ligestilling

o Ikke-diskriminering



Målet for
„en attraktiv region“ (3.2 kultur & turisme)

Hvad ønsker vi at opnå?

o Styrke kulturens og den bæredygtige turismes 

rolle i den økonomisk udvikling, social inklusion 

og social innovation



Passende typer aktiviteter
Udvalgte eksempler

o netværkssamarbejde mellem bæredygtig 

kultur- og naturturismetilbud, f.eks. fælles 

grænseoverskridende turistpakker

o netværkssamarbejde og udvikling af 

bæredygtige kultur- og naturtilbud, der øger 

programområdets attraktivitet 

o udvikling og implementering af nye fælles 

innovative og kreative tilbud (kultur, natur) 

o digitalisering og kompetenceudvikling af 

turisme- og kulturaktører som led i en 

adfærdsændring 



Passende typer aktiviteter
Udvalgte eksempler

o konceptudvikling med henblik på 
bæredygtighed og modstandsdygtighed inden 
for kultur- og turismesektoren med 
udgangspunkt i erfaringerne fra covid-19

o videndeling og -overførsel mellem kultur- og 
turismeaktører over grænsen, især som en 
konsekvens af covid-19

o netværks- og kapacitetsopbygning på tværs af 
grænsen med fokus på aktiviteter, der gennem 
yderligere udvikling og udnyttelse af 
programregionens styrkepositioner inden for 
kultur og natur støtter målsætningen om en 
attraktiv programregion

o udnyttelse af potentialet i kraft af 
programregionens unikke beliggenhed mellem 
Nordsøen og Østersøen ved at fremme en form 
for turisme, der er særlig skånsom med hensyn 
til naturområder og bæredygtighed



Forskellen til Interreg5A

o covid-19 læring som vigtigt aspekt i 6A

o kultur og turisme ligger i samme prioritet (og 
mål) i 6A (var adskilt i 5A)

o kulturemner indgår med forskellige 
målsætninger i 2 prioriteter 

o nye tværgående emner/mål indgår 
→ positivt bidrag belønnes 



Målgrupper
Prioriteten retter sig bl.a. mod

o turisme- og kulturvirksomheder

o kulturinstitutioner

o turismeorganisationer (destinationsselskaber, 
klynger eller nationale udviklingsselskaber for 
turisme)

o videns- og udviklingsinstitutioner

o foreninger på kultur- og turismeområdet

o kommuner og andre offentlige forvaltninger

o turister og borgere



Tidsplan | Proces
Med forbehold af godkendelse af programmet

o december 2021 – Medlemsstaternes samtykke

o december 2021 – Indsendelse af programmet til 
EU-Kommissionen

o forår 2022 – Forventet godkendelse af programmet

o februar/marts – Ny hjemmeside for Interreg6A

o 12. maj 2022 – Planlagt kick-off konference (Korsør, 
Region Sjælland)

o inden sommerferien 2022 – 1. ansøgningsfrist

o efterår 2022 – Godkendelse af projekter

Indtil da:

o implementering Interreg6A fortsætter

o projektgenerering og projektrådgivning



Hovedbudskaber

o attraktivt støtteprogram med 
mange administrative 
forenklinger

o flere penge i kassen! 

o ensartet støttesats på 65% 
- mindre medfinansiering

o mange muligheder inden for
fire tematiske prioriteter



Har du spørgsmål?

 Du kan med fordel bruge chatten

 Du kan også bruge ”ræk-hånd-op”-funktionen 



www.sli.do
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Tak for din deltagelse
Og på gensyn!

 Charlotte H. Andersen
can@rsyd.dk

Fon 0045 2461 1421
Mobil 0045 2461 1421 

 Annika Bock
abo@rsyd.dk
Fon 0045 7663 8230 
Mobil 0045 2461 1118  

www.interreg5a.eu
(indtil den nye hjemmeside er online)

Moin Mojn…


