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Interreg står for regionalt samarbejde og innovative 
projekter med fokus på intelligent, bæredygtig og 
inkluderende vækst i Europa.
Interreg har siden 1991 repræsenteret EU- 
samarbejdet på tværs af landegrænserne med 
 deres konstante fokus på at støtte konkrete 
 grænseoverskridende projekter. 
Det generelle mål for Interreg er at imødekomme 
de økonomiske, sociale og geografiske  udfordringer 
i Europa, som vi i fællesskab kan finde innovative 
løsninger på. Den gensidige erfarings- og 
 vidensdeling skal både komme kooperationer 
 mellem nabolande og trans-og interregionale 
 kooperationer med flere EU lande til gode.  
I  øjeblikket er 28 medlemsstater fra den Europæis-
ke Union involveret i over 70 forskellige Interreg- 
programmer. 
Interreg Deutschland-Danmark er ét af disse 
 mange europæiske Interreg-programmer og har  

i årene 2014-2020 fået et tilskud på knap 672 mio. kr. 
fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling. 
Pengene bruges til at støtte dansk-tyske projekter 
inden for bl.a. innovation, beskæftigelse,  uddannelse, 
grøn energi og kultur, der bidrager til en positiv 
 udvikling i den dansk-tyske grænseregion. Bag 
 Interreg Deutschland-Danmark står 11 program-
partnere fra Danmark og Tyskland. Programpart-
nerne har stor interesse for nye partnerskaber og 
projekter, som langsigtet og konkret kommer 
 borgerne og virksomhederne i regionen til gode.
Det generelle mål for Interreg er at sikre, at   nationale 
grænser ikke udgør en hindring for afbalanceret 
vækst og integration i EU-landene. De mangfoldige 
Interreg-projekter yder et bidrag, idet partnere fra 
begge lande i fællesskab beskæftiger sig med 
 fælles udfordringer. Regioner i grænselandet  vokser 
sammen og det skaber merværdi for Danmark og 
Tyskland.

Interreg Deutschland-Danmark:  
Sammen opnår vi merværdi!

Grænseoverskridende 
samarbejde

Interregionalt  
samarbejde

Grænseoverskridende 
samarbejde
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Støtte gennem Interreg Deutschland-Danmark

I programperioden 2014-2020 råder programmet  
Interreg Deutschland-Danmark over 672 mio. kr. til 
støtte af dansk-tyske projekter. I løbetiden har i alt 84 
forskellige  grænseoverskridende projekter modtaget 
Interreg-tilskud.
Med det formål at videreudvikle den dansk-tyske 
grænseregion og   opnå programmets mål, har 
 programpartnerne fokuseret fremtidige projekter og 

deres aktiviteter inden for fire tematiske prioriteter. 
Tiltagene og målene i Interreg-programmet er 
 baseret på programregionens fælles  styrkepositioner, 
der igennem Interreg-samarbejdet skal styrkes 
 yderligere. Interreg Deutschland-Danmark støtter 
projekter, der skaber en merværdig for program-  
 regionen på følgende områder.

Prioritet  1 –  
Innovation

Prioritet  2 –  
Bæredygtig udvikling

Prioritet  3 –  
Arbejdsmarked, beskæftigelse  

og uddannelse

Prioritet 4 –  
Funktionelt samarbejde
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Programregionen og programpartnerne

Interreg Deutschland-Danmarks programregion 
strækker sig næsten over hele Slesvig-Holsten og 
over store dele af Danmark. På den tyske side 
 omfatter programmet ni partnere og på den danske 
side to partnere.
På den danske side omfatter programmet Region 
Syddanmark og Region Sjælland. Den tyske 
 programregion omfatter kredsene Nordfriesland, 
Schleswig-Flensburg, Rendsburg-Eckernförde, Plön 
og Ostholstein såvel som byerne Flensburg, Kiel, 
 Lübeck og Neumünster. 

Ser man på areal og indbyggertal, kan forskellen 
mellem regionerne, kommunerne, kredsene og 
 byerne i Interreg Deutschland-Danmark ved først 
 øjekast virke ret stort. Med ved nærmere eftersyn 
har områderne både geografisk og demografisk en 
hel del til fælles.
Programregionen byder på flere interessante 
 temaer og problemstillinger, som rummer en  række 
potentialer og udviklingsmuligheder. For Interreg-
projekterne gælder det om at udnytte  netop disse 
forskelle og ligheder for derigennem at udvikle og 
styrke den dansk-tyske region.
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Prioritet 1 
Innovation

STYRKELSE AF FORSKNING, TEKNOLOGISK UDVIKLING OG  
INNOVATION ER AF STOR BETYDNING FOR PROGRAMREGIONEN.

Inden for denne prioritet kan projekter bidrage til at øge regionens 
forsknings- og udviklingsaktiviteter samt til endnu bedre 
 udnyttelse af forskningsresultaterne. Desuden kan der 
 gennemføres projekter inden for bæredygtig vækst – som f.eks. 
sundhedsinnovation – men også inden for en række af regionens 
øvrige styrkepositioner. Flere informationer om styrkepositionerne 
findes i samarbejdsprogrammet.
Et stærkt uddannelsesmiljø med universiteter og andre 
 videregående uddannelsesinstitutioner skaber et større potentiale 

og gør regionen mere attraktiv for højtkvalificerede medarbejdere 
og studerende. Projekter inden for udvikling af grænseoverskri-
dende netværk og klynger vil påvirke væksten positivt og forbedre 
det erhvervsmæssige udgangspunkt. Det samme gælder 
 udviklingen af fælles testfaciliteter og -platforme. Inddragelsen af 
virksomheder i projekterne er derfor ønsket for at opnå en bedre 
videns- og teknologitransfer.

Tilstræbte resultater

•  Etablerede og videreudviklede grænse- og 
 sektoroverskridende netværk og klynger inden for 
 programområdets styrkepositioner

•  Øget udnyttelse og videreudvikling af test- og co- 
creation-faciliteter i programområdet

•  Nyudviklede produkter og serviceydelser inden for 
programområdets styrkepositioner 

Mulige tiltag

•  Udvikling og optimering af grænseoverskridende 
klynge- og netværksaktiviteter

•  Udvikling og implementering af innovative produkter  
og processer

•  Identificering, udvikling og implementering af aktiviteter 
med udgangspunkt i Femern Bælt-byggeriet

•  Udvikling, styrkelse og præsentation af test- og co- 
creation-faciliteter

•  Udvikling og implementering af innovative og 
 bæredygtige løsninger inden for sundheds- og 
 velfærdsområdet bl.a. gennem inddragelse af brugere, 
patienter og borgere (user-driven innovation)

•  Udvikling og implementering af koncepter for 
 innovationsledelse og forandringsprocesser

•  Fremme af entre- og intraprenørskab i offentlige og 
private virksomheder 
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PROJEKTER PRIORITET 1 – INNOVATION
Styrkelse af forskning, teknologisk udvikling og innovation
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www.german-danish-innovation.
eu/da 1.181.861 € 01.10.2019 – 30.09.2022 Erhvervshus Sjælland

GERMAN-DANISH INNOVATION SOM SPRINGBRÆT  
TIL INNOVATIV UDVIKLING

Der er ingen tvivl om, at byggeriet af Femern-forbindelsen vil bidrage til den økonomiske  udvikling 
på begge sider af Bæltet i de kommende år. Men de langsigtede perspektiver for erhvervslivet  
i Femern Bælt-regionen rækker meget længere. Via projektet ’German-Danish Innovation (GDI)’ 
fremmes det økonomiske samarbejde på tværs af Bæltet. 

Både danske og tyske virksomheder hører til blandt nogle af de førende virksomheder på globalt 
plan, hvor ”dansk design” og ”tysk kvalitet” er verdensomspændende kendetegn. På baggrund af 
German-Danish Innovation (GDI)-projektet får danske og tyske virksomheder mulighed for at 
lære erhvervslivet og markedet på den anden side at kende samt tilpasse sine egne rammer for at 
finde fodfæste på det  fremmede marked. Derved bringes virksomheder sammen, der har inter-
esse i at udvikle deres samarbejde på tværs af grænsen. Projektet arbejder med eksperter fra 
begge lande for at takle forskellige udfordringer, herunder juridiske vanskeligheder. Således opnår 
områderne i Bælt-regionen  positiv økonomisk og social udvikling, som begge lande  
kan profitere af.

Der opbygges relationer på tværs og den fælles forståelse og udvikling bygger en handelsbro, 
som rækker langt ud over byggeriet af Femernforbindelsen.

RESULTATER

•  German-Danish Innovation (GDI) har produceret en start-analyse, der beskriver 
 erhvervsstruktur på begge side af Femern Bælt, og hvilke styrkepositioner der kan udvikles 
for at skabe flere arbejdspladser og på længere sigt mere bosætning i regionerne  
der støder op til bæltet

•  Over 50 virksomheder, der har interesse i et samarbejde på tværs af grænsen, har haft 1 eller 
flere møder med GDI projektpartnere, for at udvikle deres plan for grænseoverskridende 
samarbejde

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere 
Technikzentrum- 
Fördergesellschaft mbH
Kieler Wirtschaftsförde-
rungs- und Strukturent-
wicklungs GmbH
Wirtschaftsförderung 
LÜEBCK GmbH

Netværkspartnere
UniTransfer Klinik Lübeck 
GmbH
Nextlabel OHG
MT2IT GmbH & Co. KG
Oncampus GmbH
HanseBent e.V.
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH

Projektpartnere
Business Lolland-Falster
Dansk Industri

Netværkspartnere
Danmarks Tekniske 
Universitet
Sjællands Erhvervsakademi
Contech Automatic ApS
Ossi Connectors A/S
ProNelli I/S
Roskilde Universitet

Flere turister og flere arbejdspladser til vores landsdel, 
det er en god kombination. Det er to parametre, der 
tæller højt på vores tilfredshedsbarometer.“

http://german-danish-innovation.eu/da/
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www.accessinnovation.eu 1.744.033 € 01.03.2019 – 31.03.2022 Syddansk Universitet,  
Mads Clausen Instituttet

SUNDHEDSINNOVATION: PROGRAMREGIONENS STYRKEPOSITION

Både den danske og den tyske sundhedssektor står over for udfordringer og demografiske 
 ændringer, ændrede behandlingsbetingelser og stigende omkostninger. For at imødekomme 
 disse udfordringer og udvikle nye idéer, teknologier og produkter i sundhedssektoren, er en 
 kontinuerlig udveksling mellem virksomheder, hospitaler og forskningsinstitutioner af stor 
 betydning.

I projektet ’ACCESS & ACCELERATION’ går partnerne, herunder universiteter, forskningsenheder og 
erhvervsfremmeorganisationer samt innovative virksomheder fra dansk og tysk side helt nye veje. 

Konkret adresserer ACCESS & ACCELERATION grænseoverskridende udfordringer inden for 
 sundhedsinnovationsområdet, en af programregionens absolutte styrkepositioner. Projektet 
 bidrager til at samle og strukturere nuværende og fremtidige dansk-tyske indsatser på  sundheds- 
og velfærdsinnovationsområdet til gavn for virksomheder, samfundet, patienter og fagpersonale.

Projektet udvikler og etablerer en grænseoverskridende platform, der sætter de vigtige aktører  
i sundhedsbranchen i stand til at komme i kontakt og samarbejde med hinanden for at igangsætte 
innovative processer. ACCESS & ACCELERATION involverer et stort antal centrale sundhedsaktører, 
projektet har et brugerorienteret fokus og strækker sig over samtlige udviklingsfaser af en 
 sundhedsløsning: fra idé til markedsadgang.

RESULTATER

•  Udvikling af bæredygtig innovationsplatform til løbende support af grænseoverskridende 
innovationspartnerskaber

•  Integration af grænseområdets sundhedsserviceydere, virksomheder og universiteter i 
innovationsprocessen

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Stryker Trauma GmbH
Universität zu Lübeck, 
Klinik für Orthopädie  
und Unfallchirurgie
Christian Albrechts 
Universität zu Kiel

Netværkspartnere
Exoprothesennetz.SH
Life Science Nord 
Management GmbH
Kieler 
 Wirtschaftsförderungs- 
und Strukturentwicklungs 
GmbH
Wirtschaftsförderungs-
agentur Kreis Plön GmbH
Hochschule Flensburg

Projektpartnere
Centre for Innovative 
Medical Technology
SDU, Center for Health 
Informatics and 
 Technology
Welfare Tech

Netværkspartnere
Syddansk 
 Sundhedsinnovation
Kalundborgegnens 
Erhvervsråd
Sorø Erhverv, Sorø 
Kommune
Hospital of South  
West Jutland, Unit for 
thrombosis research
SCANBALT

De tyske og danske sundhedssystemer er kendetegnet 
ved grundlæggende forskelle i opsætning og design. 
Det har afgørende betydning at støtte interessenterne i 
forståelsen af det andet sundhedsvæsen.“ 

http://www.accessinnovation.eu/home-dk.html
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www.changingcancercare.eu 2.471.179 € 01.01.2019 – 30.06.2022 Sjællands Universitetshospital, Onkologisk 
Afdeling og Palliative Enheder

KRÆFTBEHANDLING PÅ PATIENTERNES PRÆMISSER
Flere og flere mennesker får desværre kræft. Det skyldes blandt andet, at befolkningen bliver 
 ældre, og flere lever med kræft som en kronisk sygdom. Det indebærer ikke kun konsekvenser for 
kvaliteten af behandlingen for den enkelte kræftpatient, men også for de pårørende og for 
 samfundet. Det stigende antal kræftpatienter sætter sundhedssektoren under pres, både hvad 
angår behandlingskvalitet, antal af behandlede patienter, tilstedeværelse af højtkvalificeret 
 personale og behandlingsomkostninger. For at imødekomme de store udfordringer, denne 
 udvikling medfører, er der brug for nye behandlingsmetoder og produkter.

Universitetshospitaler, en forskningsenhed, uddannelsesinstitutioner, Kræftens Bekæmpelse 
med flere samarbejder i projektet ’Changing Cancer Care (CCC)’ om at bidrage til en ændring på 
områderne kræftdiagnostik og -behandling. 

I rammerne af Changing Cancer Care udvikler partnerne nye kurser til sygeplejersker, som blandt 
andet skal omhandle brugen af ny teknologi og opgaveglidning mellem læger og sygeplejersker 
(dvs. at sygeplejersker overtager nogle af lægernes opgaver). Endvidere arbejder danske og tyske 
forskere sammen om at skræddersy kræftbehandlingen til den enkelte patient ved at inddrage 
patienters egne erfaringer og vurderinger af kræftbehandlingen. Der er også fokus på en  forbedret 
diagnostik og en ny effektiv behandling af metastaser i huden, som bl.a. skal forhindre en særlig 
komplikation i rygmarven ved strålebehandling.

I projektet er der hele vejen igennem et særligt fokus på patientinddragelse i kræftbehandlingen.

RESULTATER

•  CCC har identificeret et lovende apparat til blodprøvetagning i hjemmet. I den forbindelse 
samarbejder projektet med virksomheden Pixcell.

•  CCC har udviklet og testet en kursusplan for sygeplejersker i blandt andet kræftbehandling 
med kalk, kaldet calcium elektroporation.

•  CCC tester nye kræftbehandlinger og -diagnostik, lige nu undersøges det blandt andet om 
behandlingen calcium elektroporation kan bruges for at holde kræften nede, med meget 
små bivirkninger, da kalk er et velkendt stof, som i forvejen findes i kroppen. Modsat for 
eksempel kemoterapi, som er meget hårdt for kroppen.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Universität zu Lübeck, 
Klinik für Strahlentherapie
Universität zu Lübeck, 
Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe
Institut für Krebsepide-
miologie e.V. an der 
Universität zu Lübeck, 
Krebsregister 
 Schleswig-Holstein
Universität zu Lübeck, 
Sektion für Forschung 
und Lehre in der Pflege 
am Institut für 
 Sozialmedizin und 
Epidemiologie
UKSH Kiel, Institut für 
Klinische Molekularbiologie
Ärztezentrum Büsum 
gGmbH

Netværkspartnere
UKSH, Medizinische Klinik, 
Bereich Experimentelle 
Onkologie, Palliativmedi-
zin und Ethik in der 
Onkologie
UKSH, Klinik für Urologie 
und Kinderurologie
UKSH Klinik für Kinder- 
und Jugendmedizin

Projektpartnere
Sjællands Universitetsho-
spital, forskningsprojekter 
og klinisk optimering
Professionshøjskolen 
Absalon
Odense Universitetshospi-
tal, Onkologisk Afdeling
Sygehus Lillebælt,  
Vejle Hospital
Kræftens Bekæmpelse

Netværkspartnere
Bispebjerg Hospital, Klinisk 
Biokemisk Afdeling
Odense Universitetshospi-
tal, Geriatrisk Afdeling og 
Klinisk Institut

De fleste har haft kræft tæt inde på livet, enten som patient eller 
pårørende. I CCC arbejder projektpartnerne på at finde nye og 
skånsomme løsninger i behandlingen af kræft.“

http://changingcancercare.eu/
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www.nordighealth.eu 2.584.510 € 01.01.2019 – 31.12.2021 Sjællands Universitetshospital, Forskning-
sprojekter og Klinisk Optimering

FÆRRE SYGE BORGERE TAKKET VÆRE NORDIGHEALTH

Teknologi spiller en stadig større rolle i vores hverdag. De fleste har en smartphone med apps, som 
fortæller os, hvor langt vi har gået, og ofte er skærmen på vores telefon det sidste, vi ser, inden vi går 
i seng om aftenen. Også inden for sundhedsvæsnet bliver sundhedsteknologi integreret  
i  diagnosticering og behandling af sygdomme. Ved hjælp af den teknologi, som vi bruger i vores 
hverdag, har partnerne bag projektet ’NorDigHealth’ forsket i, hvordan nye teknologier, som 
 smartphones og smarture, kan motivere os til en sundere livsstil.   

I både Danmark og Tyskland er det en stor udfordring for sundhedsvæsenet, at der bliver flere ældre 
og dermed desværre også flere syge. Gennem projektet bliver der etableret to såkaldte ”tech towns” 
i hhv. Næstved og tyske Lübeck, hvor en stor gruppe af både raske borgere og patienter bliver en del 
af to omfattende testforløb. Forskere og læger undersøger bl.a., om nye teknologier kan bidrage til 
at forbedre den enkeltes sundhed ved at motivere til en mere aktiv livsstil og samtidig undersøges 
teknologiens betydning for søvn, stress og motion. Borgernes egne sundhedsdata bliver anvendt til 
at forebygge og konstatere sygdomme på et tidligere stadie, end det hidtil har været tilfældet. 
 Således bidrager NorDigHealth til, at borgerne ikke bliver syge – eller at de er syge i en kortere 
 periode.

I forskellige studier undersøger NorDigHealth, hvordan forskellige sundhedsteknologier virker på 
folk for at kunne forebygge sygdom og forbedre eksisterende behandlinger igennem ny 
 sundhedsteknologi.

RESULTATER

•  NorDigHealth motiverer borgere til at forbedre deres helbred gennem en aktiv livsstil.

•  Projektet motiverer borgere til at blive bevidste om deres helbred og tage aktiv stilling  
til det, blandt andet igennem brugen af sundhedsteknologi.

•  NorDigHealth har sat godt helbred og gode vaner på dagsordenen på Sjælland  
og i Nordtyskland.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Universität zu Lübeck, 
Klinik für Strahlentherapie
Universität zu Lübeck, 
Klinik für Augenheilkunde
NEXTLABEL OHG
UKSH Akademie 
gemeinnützige GmbH
Zentrum für Klinische 
Studien an der Universität 
zu Lübeck

Netværkspartnere
Life Science Nord 
Management GmbH
DAHEIM Pflegedienst & 
Home Care
Institut für Krebs-
epidemiologie e.V. an der 
Universität zu Lübeck
Ärztekammer 
 Schleswig-Holstein
Patienteninformations-
zentrum PIZ
UKSH Campus Lübeck, 
Klinik für Chirurgie
UKSH Campus Lübeck, 
Medizinische Klinik, 
Pneumologie
Schleswig-Holsteinische 
Krebsgesellschaft e.V.
Hansestadt Lübeck, 
Bereich Gesundheitsamt 
Gesundheitsförderung & 
Bereich Soziale Sicherung
Techniker Krankenkasse 
Landesvertretung 
Schleswig-Holstein

Projektpartnere
Sjællands Universitetsho-
spital, Neurologisk 
Afdeling
Roskilde Universitet, 
Institut for Mennesker og 
Teknologi
Cortrium ApS
Sjællands Universitetsho-
spital, Øjneafdelingen
Sjællands Universitetsho-
spital, Kirurgisk Afdeling

Netværkspartnere
Næstved Sundhedscenter
Aarhus University Hospital, 
Department of Oncology
Sjællands Universitetsho-
spital, Medicinsk Afdeling
Garmin Nordic Denmark 
A/S
Scan Vision Limited
WIPP, Interreg 5A project
Novartis Healthcare A/S

Jeg har længe ønsket mig at få en bedre livsstil og 
være mere aktiv. Det var svært uden hjælp, men da 
jeg deltog i NorDigHealth fik jeg skubbet til at gøre 
 forandringerne mere permanente.“ 

http://www.nordighealth.eu/hjem
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www.heracles.care 1.386.034 € 01.09.2018 – 31.08.2021 UKSH, Klinik für Urologie  
und Kinderurologie

VIGTIG KULTURFORANDRING I SUNDHEDSSYSTEMET  
GENNEM KOMMUNIKATION I ØJENHØJDE

Udfordringen for sundhedssystemet på dansk og tysk side ligner meget hinanden: Patienterne 
kan ikke forstå mange af de oplysninger, der vedrører deres sygdom og sygdomsforløb. Projektet 
’Heracles’ ønsker netop at afhjælpe dette. Læger og patienter skal indgå en mere direkte dialog og 
forstå hinanden, således at patienterne kan involveres i vigtige beslutninger hvad deres sygdom 
og behandlingsmuligheder angår. 

På baggrund af teorien om, at velinformerede patienter er tilfredse patienter, har projektet et 
ønske om at motivere patienterne til at tage ansvar og stille spørgsmål. På den anden side skal 
sundhedspersonalet også uddannes i at kommunikere på en nærværende måde i øjenhøjde 
med patienterne. Inden for rammerne af projektet udvikler en lang række partnere fra 
 sundhedssektoren i fællesskab konkrete hjælpemidler. Disse sigter mod en kulturforandring 
 inden for sundhedsvæsnet. Helt konkret betyder det, at sundhedsvæsnet skal gøres mere 
 „menneskeligt“. Der åbnes op for, at både patienter og pårørende foruden sundhedspersonalet, 
under hensyntagen til deres forskellige tanker og følelser, får mulighed for ar blive inddraget – selv 
i svære situationer.

Udviklingen af en digital platform hjælper læger og medicinsk personale til at kommunikere på 
den rigtige måde med patienterne. I et virtuelt klasseværelse får de gennem vedvarende træning 
mulighed for at øve sig i at kommunikere bedre med patienterne. Her hjælper retningslinjer og 
direkte feedback. Derudover er der blevet udviklet et „Patient Empowerment Kit“. En 
 selvhjælpskuffert med materiale, øvelser og gode råd, der giver kræftpatienter mulighed for bedre 
at udnytte håndteringsstrategier og selvhjælp i kombination med den medicinske behandling. 

Hos Heracles spiller patienterne en central rolle for udviklingen af produkter, og begrebet „patient 
empowerment“ er motoren i det grænseoverskridende samarbejde.

RESULTATER

•  Oprettelse af en digital læringsplatform inden for patientkommunikation for læger og 
medicinsk personale, herunder VR-træning

• Udvikling af en digital informations- og empowerment-platform for patienter

• Udvikling af en selvhjælpskuffert til brug for patienter og pårørende

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Binary Molecule

Netværkspartnere
DiWiSH 
Prostatakrebs Selbsthilfe-
gruppe Schleswig
Selbsthilfebund Blasen-
krebs e.V.
FH Kiel, 
Department of Media 
Hochschule Flensburg,
Mamazone Ostholstein 
Schleswig-Holsteinische 
Krebsgesellschaft e.V.
Imland Klinik Rendsburg 
Friedrich-Ebert-Kranken-
haus Neumünster
Patientenombudsmann/-
frau S-H e.V.
Prostatakrebshilfe 
Travemünde/Lübeck,
DRK Landesverband S-H e.V. 
Prostatakrebs Selbsthilfe-
gruppe Rendbsurg-
Eckernförde
Prostatakrebs Selbsthilfe-
gruppe Husum
Ärztekammer Schleswig-
Holstein  

Projektpartnere
SDU
Sygehus Lillebaelt 
(ab 01.01.2021 OUH)

Netværkspartnere
Welfare Tech 
Caretoons
Region Sjaelland
SDU Robotics 
Insoft Digital ApS 
Sygehus Sonderjylland 
Woh
Region Syddanmark 
Basssett Consulting
Syddansk Sundhedsinno-
vation

Patient empowerment stopper ikke ved grænsen.  
Og det gør Heracles heller ikke.“

http://www.heracles.care


17

1
Prio

www.checknano.eu 1.024.283 € 01.08.2018 – 31.12.2021 Syddansk Universitet,  
Mads Clausen Instituttet

NANO: USYNLIG MED STOR EFFEKT 

De er over alt, selvom vi ikke kan se dem. Der er tale om nanopartikler. De bittesmå partikler er typisk 
indeholdt i produkter, som vi bruger dagligt. Mens nogle af dem har et stort potentiale på det 
 medicinske område og letter vores hverdag, kan de selvsamme partikler også medføre risici for vores 
sundhed og miljøet. Projektet ’CheckNano’ udvikler en kviktest til påvisning af skadelige nanopartikler.  

Det har imidlertid vist sig, at nanopartikler i kosmetik og medicin kan være sundhedsskadelige. Jo 
mindre nanopartiklerne er, des mere skadelige kan de være. Mange materialer er farlige inden for 
spændet på 10-20 nm. Forskere og projektpartnere undersøger de små partikler. På samme tid 
udvikler de en metode, der kan bruges til at påvise meget små og dermed skadelige nanopartikler 
i kosmetik og fødevarer. 

Industrien opfordres til at raffinere sine produktionsprocesser, således at der anvendes partikler i en 
størrelse, der ikke er forbundet med farer. I dag bliver der brugt materialer af forskellige størrelser. 
Dette medfører en fare for, at der er for mange giftige partikler, der siver ud i miljøet. Vi ved endnu 
ikke, om de mængder, vi udsættes for, allerede indebærer en fare.  Desto vigtigere er det netop at 
have en test til hurtig identificering af farlige partikler.

RESULTATER

•  CheckNano får skabt bevidsthed omkring noget, som kun meget få er klar over: 
 Nanopartikler på under ca. 50 nm har en toksisk virkning på celler.

•  CheckNano arbejder på forskellige test og kombinerer filter og påvisningsmetoder med 
henblik på at udvikle en kviktest til brug på forskellige partikelstørrelser.

•  Sammen med partnerne har CheckNano arrangeret en udstilling på nanoområdet i 
 Phänomenta i Flensburg, som fra 2021 også kan ses i Universe i Nordborg.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Fachhochschule Kiel
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH
Hochschule Flensburg
Coherent LaserSystems 
GmbH & Co. KG

Netværkspartnere
Life Science Nord 
Management GmbH
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH
Microfulidic Chipshop
Wöhlk Contactlinsen 
GmbH
Norddeutsche Initiative 
Nanotechnologie 
Schleswig-Holstein e.V.

Projektpartnere
Syddansk Universitet, 
Nano Optics
Neplipp IVS
CCM electronic engineering

Netværkspartnere
Danish Food Cluster
Biopeople
Newtec

Når vi kommer ned under de 20 nm,  
er mange materialer forbundet med farer.“

http://www.checknano.eu
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www.vekselwirk.eu 1.531.405 € 01.07.2017 – 31.03.2021 Heinrich Böll Stiftung Schleswig-Holstein

KREATIVITETEN STARTER MED FANTASIEN

Kreativiteten spiller en stadig mere afgørende rolle i fremtiden. Det kreative erhverv er globalt set 
en af de vigtigste sektorer for fremtidens økonomi. Vidste du, at kreative iværksættere opnår større 
vækst med færre arbejdspladser sammenlignet med andre virksomheder med flere 
 arbejdspladser? Derudover sørger kreative virksomheder tilmed også for mere vækst i andre virk-
somheder. Projektet ’VekselWirk’ beskæftiger sig med alle emner inden for kreativitet og det 
 kreative erhverv. 

VekselWirk har navnlig til formål at synliggøre de kreative kompetencer i den dansk-tyske 
 grænseregion. Dette opnås blandt andet ved direkte at støtte og motivere kreative virksomheder 
og iværksættere. Man siger tit, at kun fantasien sætter grænser. Og fantasien er jo nok 
 hovedelementet i kreativiteten. Nogle af de tendenser, der tages op i projektet, er konkrete 
 løsninger og idéer inden for bæredygtighed, cirkulær økonomi og design thinking. 

Nøglen til succes ligger muligvis i den gensidige støtte til kreative virksomheder på begge sider af 
grænsen. Produktidéer og effekter opnår en større synlighed ved hjælp af showrooms og  festivaler. 
Verden har store forventninger til det potentiale, der ligger gemt i det kreative erhverv. Men 
 VekselWirk skaber i fællesskab hen over grænsen en ny kreativ fremtid, hvor alt er åbent.

RESULTATER

•  Gennemførelse af 2 vellykkede innovationsfestivaler i Kiel med over 2000 deltagere og 
besøgende

•  Succesfuld etablering af 3 nye og udvidelse af 2 eksisterende coworking-spaces i Kiel, 
Kolding, Lübeck og Roskilde.

•  10 showrooms med over 5000 besøgende og deltagere i de fire partnerbyer, hvor en lang 
række startups, stiftere og selvstændige inden for erhvervsgrenene kultur og kreativitet, 
bæredygtighed og innovation præsenterer sig selv og deres produkter/ydelser og har 
mulighed for at netværke.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere 
Muthesius  
Kunsthochschule
Anschar Kultur- und 
Kreativwirtschaft 
Projektentwicklungs-  
und Geschäftsführungs- 
GmbH
Kiel Region GmbH
Kieler Wirtschaftsför- 
derungs- und Struktur-
entwicklungsgesellschaft 
mbH 
Technikzentrum Lübeck 
Fördergesellschaft mbh

Netværkspartnere
Landeshauptstadt Kiel
Stiftung Drachensee
Kunstverein Haus 8 e.V.
Anschar 1 e.V.
Interreg VA  
Projekt Spice 2.0
Cloudster  
Unternehmergesellschaft
Wirtschaftsförderung 
LÜBECK GmbH
UniTransferKlinik Lübeck 
GmbH
Industrie- und Handels-
kammer zu Lübeck
Hansestadt Lübeck – 
Stabsstelle Wissenschaft
Bachorskidesign
Entwicklungsgesellschaft 
Ostholstein mbH (EGOH)

Projektpartnere
Kolding Kommune
Business Kolding
DDC - Danish Design 
Center
Designskolen Kolding
Roskilde Handelsskole

Netværkspartnere
Roskilde Kommune
Syddansk Universitet

Navnlig de impulser, der udsendes i fællesskab gennem  VekselWirk 
inden for det kreative erhverv, lover godt i forhold til at yde et 
 frugtbart bidrag til den fremtidssikre udvikling af grænseregionen 
og en forankring af det grænseoverskridende samarbejde.“

http://www.vekselwirk.eu
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www.celltom.eu 1.551.753 € 01.03.2017 – 31.03.2020 Institut für Biomedizinische Optik  
Universität zu Lübeck 

MODERNE MEDICINTEKNIK FOR EN BEDRE KRÆFTDIAGNOSTICERING

I kampen mod kræft udvikler innovationsprojektet ’CellTom’ en metode, som muliggør en 
 visualisering af mikroskopiske forandringer i de menneskelige celler forbundet med  kræftsygdomme. 
Visualiseringen ved hjælp af moderne billeddannelse er af afgørende betydning, da det herved 
 bliver muligt at undersøge forandringerne hurtigt og pålideligt. Dette spille endvidere en vigtig 
rolle for den forbedrede diagnosticering og behandling. 

De involverede universitetshospitaler i Odense og Lübeck samt andre forsknings- og udviklings-
partnere kombinerer deres komplementære mikroskopiteknikker og ekspertiseområder, hvilket er 
til gavn for sundhedssektoren, forskningen og patienterne. 

Det grænseoverskridende og tværfaglige samarbejde skaber forudsætningerne for udviklingen af 
nye og pålidelige diagnosemetoder, der gør det muligt for lægerne under operationen at  kontrollere, 
hvorvidt svulsten er blevet fjernet helt. Det bliver således muligt at handle hurtigt. 

CellTom har oprettet et virtuelt servicecenter (VISION) som centralt kontaktsted inden for 
 mikroskopisk billeddannelse, således at projektets metoder og valide resultater kan stilles til 
 rådighed for andre interesserede forskningsinstitutioner, læger og virksomheder. Servicecentret 
 sikrer (international) vidensudveksling og anses for at være et innovationsknudepunkt.

RESULTATER

• Udvikling af en medicinsk metode til billeddannelse til hurtig svulstdetektering

•  Oprettelse af et grænseoverskridende servicecenter, VISION, som centralt kontaktsted for 
interesserede forskningsinstitutioner, læger og virksomheder

• Mere effektiv kræftbehandling gennem tidlig svulstdetektering

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Medizinisches Laser- 
zentrum Lübeck GmbH
Klinik für Hals-, Nasen-, 
und Ohrenheilkunde / 
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein 

Netværkspartnere
Thorlabs GmbH
OptoMedical Technologies 
GmbH 
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH 
Life Science Nord 
Euroimmun AG 
TANDEM

Projektpartnere
Mads Clausen Instituttet / 
Syddansk Universitet 
Afdeling for Klinisk 
Patologi / Odense 
Universitetshospital 

Netværkspartnere
Sygehus Sønderjylland 
Patologiafdelingen 
Region Sjælland 
Danish Molecular 
Bioimaging Center 
Science Ventures 
Denmark A/S 
Norlase ApS
SDU Business 
Syddansk Fødevareklynge 
Welfare Tech 

Kampen mod kræft er langt fra afsluttet endnu, men vi har ikke 
desto mindre en forventning om, at det bliver muligt hurtigere at 
kunne detektere svulster og undersøge det angrebne væv, hvilket 
kan sikre en mere effektiv behandling.“ 

http://www.celltom.eu/stottehenvisning/
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Universitätsklinikum Schleswig-Holstein
Klinik für Ophthalmologie, Trauma Surgery01.02.2017 – 31.08.20202.183.375 €www.fucosan.eu

FUCOSAN – SUNDHED FRA HAVET

Havets planter har hidtil uudnyttede og lidt kendte kræfter og indvirkninger på menneskets 
 sundhed. Projektet ’FucoSan’ er på sporet af algerne i Nord- og Østersøen, mere specifikt:  fucoidan, 
der er indeholdt i brunalger. Disse algekomponenter kan anvendes til mange formål inden for det 
medicinske og kosmetiske område. I tre pilotprojekter søges der efter konkrete anvendelsesmu-
ligheder: Fucoidan har den virkning, at den kan beskytte menneskerne mod  celleskadende på-
virkninger. I hudcremer med anti aging-effekt får fucoidan eksempelvis huden til at ældes lang-
sommere. Fucoidan kan også anvendes i regenerativ medicin. De  immunregulerende og 
betændelseshæmmende egenskaber betyder, at helingsprocessen kan understøttes i forbindel-
se med knoglebrud. De nyttige egenskaber er desuden blevet undersøgt inden for oftalmologien. 
Ved øjensygdommen AMD (aldersbetinget makuladegeneration), der i værste fald kan føre til 
blindhed, er en specifik vækstfaktor skyld i den mest alvorlige form af denne sygdom. Fucoidan 
fremviser en hæmmende virkning på denne vækstfaktor og kan endvidere beskytte celler fra øjet 
mod beskadigelse. Fucoidan er derfor yderst interessant i forbindelse med behandling  
eller forebyggelse.

FucoSan har oprettet et database for at give andre videnskabsfolk adgang til projektresultaterne. 
Databasen indeholder alle tidligere undersøgelsesresultater, som vil kunne danne udgangspunk-
tet for yderligere forskning på området.

RESULTATER

•  Økonomisk og økologisk bæredygtige processer til tilvejebringelse af brunalger fra 
Østersøen 

•  Udvikling af en infrastruktur til undersøgelse af fucoidan og styrkelse af den videnskabelige 
udveksling i grænseregionen

• Etablering af et dansk-tysk innovationsnetværk 

• Oprettelse af en database med information om forskellige typer fucoidan

• Karakterisering af fucoidan og identificering af særligt lovende typer

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel (CAU)/ 
Pharmazeutische Biologie 
und Technology  
Management
CRM – Coastal Research & 
Management oHG
OceanBasis GmbH
GEOMAR Helmholtz 
Zentrum für  
Ozeanforschung/ 
Forschungseinheit  
Marine Naturstoffchemie

Netværkspartnere
Life Science Nord 
Management GmbH
SUBMARINER Network for 
Blue Growth EEIG
Bundesverband  
Aquakultur e.V.
Fraunhofer-Gesellschaft zur 
Förderung der angewand-
ten Forschung e.V.
Dr. Willmar Schwabe 
GmbH & Co. KG

Projektpartnere
DTU Technical University 
of Denmark/ Department 
for Chemical and 
Biochemical Engineering/ 
Center for Bioprocess 
Engineering
Southern Denmark 
University/ Faculty of 
Engineering/ Department 
of Chemical Engineering, 
Biotechnology and 
Environmental Technology 
and Mads Clausen 
Institute/ Section of SDU 
Innovation and Design 
Engineering
Odense Universitetshospital/ 
Orthopädiechirurgische 
Forschungseinheit

Netværkspartnere
European Society for 
Marine Biotechnology
Biopeople, Denmark’s life 
Science Cluster, Faculty of 
Health and Medical 
Sciences, University of 
Copenhagen
Roskilde Universitet, 
Department of Science and 
Environment, Section of 
Environmental Dynamics

Vi har opnået stor viden om fucoidans egenskaber og  mulige 
 anvendelsesområder. I den forbindelse har det dansk-tyske 
 samarbejde været nøglen til succes.“

http://www.fucosan.eu
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Syddansk Universitet,  
Mærsk Mc-Kinney Møller Institut01.02.2017 – 15.11.20201.670.993 €

MERE TID TIL PATIENTERNE TAKKET VÆRE ROBOTTER

Hvad har de følgende ting til fælles? Fordeling af måltider på sygehuse og plejefaciliteter,  afhentning 
af sprøjter, kanyler og plastre samt blodtryksmålinger hos patienter? Ovenstående er alle opgaver, 
der er en del af plejepersonalets daglige arbejdsliv. Opgaverne er dog meget tidskrævende. Og 
 plejepersonalet vil, kan og skal meget hellere bruge denne tid på patienterne. Projektet ’Health-CAT’ 
tager denne udfordring op og arbejder på understøttende teknologier, der skal kunne aflaste 
 plejepersonalet.

Det er dog ikke en hvilken som helst teknologi, der er tale om. Health-CAT fokuserer på brugen af 
robotter, der skal hjælpe sundheds- og plejepersonalet i forbindelse med tidskrævende, 
 tilbagevendende opgaver. Health-CAT-projektpartnerne beskæftiger sig med to forskellige 
 robotvarianter for at afprøve brugen under reelle betingelser. I det første eksempel er der tale om 
prototypen „Det kørende skab“: I stedet for at jage plejepersonalet rundt til forskellige depoter for at 
hente vigtigt behandlingsudstyr, kommer depotet kørende hen til personalet i form af et kørende 
depotskab. Skabet indeholder alt det, personalet har brug for i det daglige. Robotten tilkaldes med 
et enkelt tryk på en knap. I det andet eksempel bliver der brugt et apparat, der via Bluetooth- 
teknologi er i stand til at lokalisere vigtige hjælpemidler på et sygehus. Plejepersonalet taber på den 
måde ikke værdifuld tid, der bruges på at lede efter udstyr, der ikke ligger på sin rigtige plads. Og al 
den tid, der spares ved hjælp af robotterne, kommer patienterne til gode. Plejepersonalet bliver 
nemlig aflastet og kan fokusere på den egentlige pleje.

RESULTATER

•  Det var muligt at identificere behovet i sundhedssektoren.

• Afprøvning af en robot-prototype i en sygehushverdag med fokus på brugervenlighed

•  Aflastning af sundhedspersonalet takket være robotter

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Fachhochschule Kiel, FB 
Medien
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH
Universität zu Lübeck, 
Klinik für Orthopädie  
und Unfallchirurgie

Netværkspartnere
macio GmbH
UKSH Campus Kiel
Life Science Nord
AWO Schleswig-Holstein 
gGmbH Unternehmens-
bereich Pflege
Alten- und Pflegeheim 
TABEA gGmbH

Projektpartnere
Region Syddanmark, 
Syddansk Sundhedsinno-
vation
Robotize ApS
Sygehus Sønderjylland, 
Lærings- & forskningshuset
Blue Ocean Robotics ApS
Region Sjælland, 
Produktion, Forskning og 
Innovation

Netværkspartnere
Patientforeningen
Væksthus Syddanmark
Væksthus Sjælland
RoboCluster
Welfare Tech
University College 
Sjælland
Welfare Medico

Robotløsningen betyder, at plejepersonalet understøttes og aflastes 
i nogle af deres daglige opgaver, hvilket betyder, at personalet får 
mere tid til kontakten med borgerne eller patienterne. Det er ikke 
 hensigten, at robotter skal erstatte mennesker – det ville robotter slet 
ikke være i stand til.“ 

www.healthcat.eu

http://www.healthcat.eu/da/
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Syddansk Universitet, Mads Clausen 
Instituttet01.01.2017 – 30.06.20211.840.636 €www.inproreg.eu

INTELLIGENTE LØSNINGER SKABER ARBEJDSPLADSER
Made in… – sådan står der på rigtig mange af produkterne på hylderne i butikker i både Danmark 
og Tyskland. Det har længe været en tendens, at flere og flere virksomheder flytter deres 
 produktion til udlandet for at spare penge. Spørgsmålet er, om vi kan acceptere, at vi stort set er et 
videnssamfund, der udvikler, men kun i beskedent omfang producerer selv? Kan det overhovedet 
lade sig gøre at have en konkurrencedygtig produktion i den dansk-tyske region på trods af  højere 
lønomkostninger?

I projektet ’InProReg – Innovativ produktionsregion’ arbejder man på at finde løsninger på, 
 hvordan nuværende produktioner – og dermed også arbejdspladser – kan fastholdes, og hvordan 
produktioner kan hentes ”hjem” fra udlandet.

InProReg skaber en platform, hvor virksomheder får adgang til viden på tværs af den dansk-tyske 
grænse. Gennem innovative automationsløsninger skal virksomhederne blive mere 
 konkurrencedygtige. Energi, fødevarer og velfærdsteknologi er nogle af de områder, hvor  Danmark 
og Nordtyskland har særlig gode muligheder for en konkurrencedygtig produktion.

I samarbejde med lokale virksomheder fra begge sider af grænsen identificerer, projektpartnerne 
hvilke behov der efterspørges i produktionsvirksomhederne. I den forbindelse er det bl.a. blevet 
klart, at medarbejderne bør uddannes i nye automatiseringsteknologier, som er relevante, hvis 
virksomhederne skal producere mere effektivt. 

Det høje faglige niveau i Danmark og Tyskland giver virksomhederne muligheden for at 
 effektivisere logistikken og samtidig gøre vejen fra råvare til produkt hurtigere ved at forkorte 
transporttiden for derved at spare penge.

RESULTATER

•  4 primære demonstratorer om lean automation, digitale tvillinger, produktionskontrol, 
ressourceplanlægning og digitale designredskaber er blevet udviklet, der omfatter 15 
konkrete sager i samarbejde med 16 virksomheder fra Danmark og Tyskland.

•  23 forslag til eksisterende og/eller nye kurser og efteruddannelsesprogrammer blev modtaget.
•  2 udvekslingsforløb blev afholdt på SDU og Hochschule Flensburg med i alt 69 studerende 

og undervisere fra SDU, Hochschule Flensburg og CAU.
•  1 database blev udviklet, der giver et overblik over 49 laboratorier  

fra 8 forskellige organisationer.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere 
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
Fachhochschule 
Flensburg, Maschinenbau, 
Verfahrenstechnik und 
maritime Technologien
Eckener-Schule Flensburg
KiWi GmbH
Kiel Region GmbH
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Kreises 
RD-ECK mbH & Co. Kg

Netværkspartnere
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH
Fachhochschule Lübeck
Wirtschaftsförderungs-
agentur Kreis Plön
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde 
mbH & Co. KG
Maritime Cluster Northern 
Germany
Digitale Wirtschaft 
Schleswig-Holstein 
Clustermanagement
Anthon GmbH
North-Tec Industry GmbH
EDUR-Pumpenfabrik 
Eduard Redlien GmbH & 
Co. KG
Element 22 GmbH
Danisco Deutschland 
GmbH
ALP-Service UG

Projektpartnere
RoboCluster, Syddansk 
Universitet 
EUC Syd
Erhvervsakademi SydVest
Erhvervsakademi Sjælland
 Sønderborg Vækstråd
Easy Robotics ApS
Universal Bar Feeder ApS

Netværkspartnere
Danish Technological 
Institute
Contech Automatic ApS
Automatic Syd A/S
Pehama Productions A/S
Alsmatik A/S
Hannemann Engineering 
ApS

Projektet skal gennem videndeling og udvikling af nye  innovative 
løsninger skabe troen på og demonstrere, at der kan beholdes 
og udvikles produktion i vores region af verden. Et af vores mål er 
at få virksomhedernes øjne op for, at det i det lange løb kan være 
 rentabelt at have sin produktion regionalt.“

http://inproreg.eu/da/inproreg-startside-ny/
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1.567.776 €www.wipp-online.eu 01.10.2016 – 31.10.2020 Syddansk Universitet - Institut for Idræt og Bio-
mekanik, Center for Active and Healthy Ageing

FLERE SUNDE LEVEÅR MED WIPP
Gennemsnitslevealderen stiger over hele verden. Det er i sig selv positivt, men det er vigtigt, at 
 sundheden og livskvaliteten samtidig følger med. I fremtiden bliver der flere ældre mennesker 
 samtidig med at der bliver færre unge borgere. Væksten af ældre borgere er særlig høj for gruppen 
over 80 år. Desværre stiger hyppigheden af funktionsnedsættelse med stigende alder og resulterer 
ofte i nedsat livskvalitet med høje sundhedsomkostninger til følge. Projektet ’WIPP’ udvikler  metoder 
til at kunne identificere en specifik gruppe af ældre borgere med højere risiko for funktionstab på et 
tidligt stadie. Screeningerne bliver implementeret som en del af det forebyggende hjemmebesøg. 
De har fokus på hvordan den ældre borger fungerer i dagligdagen inden for vigtige sociale og 
 fysiske risikofaktorer (f.eks. ensomhed eller nedsat gangfunktion). 

Til gruppen med forhøjet risiko udvikler WIPP-partnerne en række skræddersyede interventioner 
herunder virtuel træning, kombineret kost- og træningsforløb og to komplekse livsstilsforløb, der 
begge foregår i grupper, men som tager udgangspunkt i den enkelte deltager. I det ene forløb 
”Form dit liv” deltager de ældre borgere jævnligt i gruppesamtaler, laver hjemmetræningsøvelser, 
får viden om risikofaktorer og er på fællesbesøg hos lokale aktivitets- og træningstilbud. Alt sammen 
med henblik på at få større indsigt i egen sundhed samt handlekraft og redskaber til selv at 
 igangsætte en forandring. 

I det andet forløb, ”Træn din form”, mødes deltagerne også i samtalegrupper, men ikke så ofte. Til 
gengæld er de til træning to gange ugentlig. Træningsprogrammet bygger på den nyeste evidens 
for at bevare og øge den fysiske funktion og sigter samtidig på at lære deltagerne selv at varetage 
effektiv træning, når forløbet er slut.

RESULTATER

•  I alt har mere end 1700 ældre borgere deltaget i WIPP-projektet

•  Deltagende ældre borgere nævner, at de har øget deres fysiske og mentale sundhed samt 
fundet nye venner

•  Kommuner, undervisere og sygekasser er inspireret af WIPPs arbejde og enkelte dele skal 
integreres i de eksisterende tilbud.

•  Etableret et fortsættende netværk WIPP-360, som arbejder for at øge ældre borgeres sunde 
leveår og færre udgifter til sundhedsydelser

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
Europa-Universität 
Flensburg 
AOK Nordwest
Landeshauptstadt Kiel
Howe Fiedler Stiftung Kiel

Netværkspartnere
Universitätsklinikum 
Schleswig Holstein
Kieler Wirtschaft 
Förderung
Fachbereich Soziale Arbeit 
und Gesundheit – Fach-
hochschule Kiel
Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung e.V.
Diakonisches Werk 
Altholstein
LandesSportsverband 
Schleswig‐Holstein e.V
Deutsche Rentenver- 
sicherung Nord
Gesundheitsamt 
Hansestadt Luebeck
Forschungsabteilung 
Albertinen‐Haus, Zentrum 
für Geriatrie und 
Gerontologie
Forschungsgruppe 
Geriatrie Lübeck am 
Krankenhaus Rotes Kreuz
PME FamilienService GMBH

Projektpartnere
Fredericia Kommune
Esbjerg Kommune
Slagelse Kommune
Odense Kommune
Arla Foods – Danmark

Netværkspartnere
Frivilligcenter Slagelse
Bolig Korsør
Faaborg MidtFyn 
Kommune
Social- og Sundhedssko-
len Fredericia, Vejle, 
Horsens
University College 
Lillebælt
Ældresagen Fredericia
Forskningsenheden for 
sundhedsfremme, SDU
UC – Syd Syddanmark
Rehfeld A/S
Archimed A/S
Syddansk Sundhedsinno-
vation
Gentofte Kommune
WelfareTech
Foreningen Multikulturelle 
Plejehjem
Holbæk Kommune

WIPP åbner op for et grænseoverskridende og unikt samspil 
mellem danske og tyske sundhedsaktører på tværs af program-
regionen. Kombinationen af borgerinddragelse, kompetencer 
fra  sygekasser, kommuner og universiteter skaber et erfarings, 
lærings – og  innovationsmiljø, der ikke tidligere er set inden for 
 sundhedsforebyggelse af ældre borgere.“ 

http://www.wipp-online.eu/da/wipp-projekt-en-oversigt/
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Fachhochschule Kiel01.07.2016 – 30.09.2019449.764 €www.interreg5a.eu/reliables-offshore

HØJERE FORVENTET LEVETID FOR OFFSHORE-ANLÆG

Broer, vindmøller, skibe, motorkøretøjer og tog belastes i høj grad af eksempelvis massiv trafik 
og naturens kræfter. Forholdsvis tit sker det, at vedvarende og gentagende belastninger fører til 
katastrofale (livstruende) skader for både menneske og økonomi. Der opstår en farlig 
 materialesvækkelse som følge af belastningen i form af revner, f.eks. i svejsesømme. Køretøjer og 
andre konstruktioner, som vi anser for en selvfølge i vores dagligdag, har en vis „forventet  levetid“. 
Den beregnede forventede levetid og dermed funktionsdygtigheden kan dog reduceres som 
følge af skader. Dette skal forhindres eller som minimum opdages i tide, så der kan gribes tidligt 
ind for at undgå en forværring. Partnerne bag projektet „RELIABLES Offshore“ har arbejdet på 
en løsning på den beskrevne udfordring. Gennem samarbejdet er man på vej mod en øget 
 „forventet levetid“ for offshore-anlæg. Hvordan går det til? Ude midt i Nordsøen, omkring 80 
 kilometer fra Sylts kyst, midt i den kommende tyske offshore-vindmøllepark, står 
 forskningsplatformen FINO3, som projektpartnerne bruger i deres forskning. På denne platform 
 videreudvikles den såkaldte „Structural Health Monitoring (SHM)“-metode i fællesskab –  
en  metode til  bestemmelse og kontrol af konstruktioners tilstand og modstandsdygtighed ved 
drift, herunder for broer og vindmøller. Projektet fører til en mere miljøvenlig, fail-safe og i givet 
fald billigere  produktion af konstruktionerne.

RESULTATER

• Mere miljøvenlig, fail-safe og billigere konstruktionsproduktion

• Etablering af et grænseoverskridende testcenter for modstandsdygtighed ved drift

•  Udvikling af et system til muliggørelse af pålidelige udsagn om status for opstået materiales-
vækkelse i dynamisk belastede anlæg

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH (FuE)

Netværkspartnere
Flensburger Schiffbau 
Gesellschaft mbH & Co. KG 
(FSG)
Nobiskrug GmbH
DW-ShipConsult GmbH
MacGregor Hatlapa 
GmbH  
& Co. KG
Maritimes Cluster 
Norddeutschland, 
Geschäftsstelle 
 Schleswig-Holstein
ARCTOS Industriekälte AG
Center for Maritime 
Technologies e.V. (CMT)
Projekt Netzwerkagentur 
Erneuerbare Energien 
Schleswig-Holstein, c/o 
Wirtschaftsförderung 
Nordfriesland mbH
FURGY IHK Flensburg, 
Geschäftsstelle Nordfries-
land

Projektpartnere
Syddansk Universitet 
(SDU)

Netværkspartnere
Ramboll Oil & Gas, Ramboll 
Offshore Wind
Ib Andresen Industri A/S
Dinex A/S
Offshoreenergy.dk
DONG Energy A/S
LM Wind Power A/S

Partnerne glæder sig over resultaterne og den videnskabelige 
succes. Det har heldigvis betydet, at vi sammen kan fortsætte 
 vores  forskning og udviklingen af SHM-metoden (Structural Health 
 Monitoring) efter projektets afslutning.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/reliables-offshore/
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Aalborg University Esbjerg,  
Department of Energy Technology01.06.2016 – 31.05.2019878.481 €www.de.lsbl.et.aau.dk

DANSK-TYSK GRÆNSEREGION SOM PIONER INDEN FOR BÆREDYGTIG 
BIOGASPRODUKTION

Klimaet kender ingen grænser. Netop derfor er det vigtigt, at der også arbejdes med miljøvenlig 
 energiproduktion på et grænseoverskridende plan. Biogassektoren har oplevet en betydelig udvikling 
de seneste årtier. Udviklingen har dog været vidt forskellig på dansk og tysk side. Begge lande står dog 
ikke desto mindre over for de samme udfordringer. 

’Large Scale Bioenergy Lab 2’ ser netop nærmere på disse udfordringer. Projektet sigter efter at yde et 
bidrag til en økonomisk, økologisk og miljøvenlig biogassektor. Derudover har det til formål at styrke 
programregionen med henblik på at sikre en bæredygtig biogasproduktion.

Erfarne partnere arbejder på en proces- og teknologioptimering, der kan sikre, at biogassektoren  
i programregionen kan imødegå fremtidens udfordringer. Slutprodukterne spiller en afgørende rolle 
i den henseende. Det skal sikres, at biogassen og gødningsmidlerne er bæredygtige. Kun i det tilfælde, 
hvor produktionen af vedvarende energi foregår på en miljøvenlig måde, vil der kunne blive ydet et 
bidrag til bæredygtigheden.

Ved at inddrage energisystemet som helhed – bestående af vind-, sol- og biogasenergi – ydes der 
gennem Large Scale Bioenergy Lab 2 et bidrag til et solidt, effektivt og fleksibelt system for  vedvarende 
energi. Disse effekter kan mærkes i dagligdagen. Allerede i dag integreres en del af biogassen på 
 effektiv vis i energinettet.

RESULTATER

• Egen afdeling på biogasmessen „NutriFair“ med over 4.500 besøgende

• 8 virksomheder, der som led i projektet var i stand til at udvikle nye grønne produkter 

• Gødningsmiddel fra biogasproduktion kunne optimeres og dermed gøres mere bæredygtigt

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Fachhochschule 
Flensburg, Fachbereich 
für Maschinenbau,  
Verfahrenstechnik und 
maritime Technologie
North Tec Maschinenbau 
GmbH

Netværkspartnere
Industrie- und Handels-
kammer Flensburg
Watt 2.0 e.V.
ZVO Energie GmbH
Biogas Akademie Campus 
GmbH
Kompetenzzentrum 
Erneuerbare Energien 
und Klimaschutz  
Schleswig-Holstein c/o 
FuE-Zentrum FH Kiel 
GmbH

Projektpartnere
Roskilde Universitet (RUC)
Ribe Biogas A/S
CirTech A/S
Solrød Biogas A/S
Linkogas

Netværkspartnere
Dansk Fagcenter for 
Biogas, Ikke- 
erhvervsdrivende forening
Vejen Kommune
Køng/Lundbye Biogas 
Agro Tech A/S - Holeby

Den programregion, vi lever i, er en af de førende regioner inden 
for udvikling af biogassektoren og grøn energi. Med Large Scale 
 Bioenergy 2 ønsker vi at skabe en mere bæredygtig biogassektor. Vi 
rykker en smule tættere på dette mål ved at samle al vores viden og 
alle vores erfaringer og bruger dette som  
grundlag for nye produkter.“

http://www.de.lsbl.et.aau.dk
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IEMG/ Hochschule Flensburg01.03.2016 – 31.08.20201.885.040 €www.interreg5a.eu/demantec

MERE LIVSKVALITET FOR DEMENTE

Der er med stigende alder også en hyppigere forekomst af sygdomme. Demens er navnlig blandt 
de ældre en af de mest hyppige psykiske sygdomme, som desværre ikke kan helbredes (endnu). 
Denne alvorlige sygdom kræver en særligt intensiv pleje af patienterne. Denne realitet passer ikke 
sammen med den stigende mangel på fagligt uddannet plejepersonale på dansk og tysk side. 
 Dette forværres af, at der allerede er indført optagelsesstop på plejehjem, eller at ventetiderne indtil 
optagelsen er utrolig lange. Projektet ’Demantec – demens og innovative teknologier i plejehjem’ 
ønsker netop at ændre ved disse forhold og sikre pleje ved pårørende i eget hjem.

Demantec sigter mod at forbedre dementes livskvalitet. På baggrund af optimerede forløb  
i  plejefaciliteterne og brug af digitale muligheder skabes der de bedst mulige kendte og familiære 
omgivelser for demente i plejehjemmene. Plejepersonalet har netop brug for at trække på disse, når 
en beboer f.eks. grundet sin sygdom ingen motivation har til at bevæge sig og deltage aktivt. Netop 
fysisk aktivitet har en positiv effekt og skal fremmes hos demente. Demantec-projektet har på et 
dansk plejehjem netop muliggjort virtuelle cykelture, uden at beboerne skal forlade plejehjemmet. 
Beboerne kan holde sig i form på kondicyklen, samtidig med at der på en skærm vises billeder  
fra deres tidligere bopæl. Demantec har dermed slået to fluer med ét smæk: For det første bliver 
 bevægelsesbehovet opfyldt, og for det andet vækkes tidligere erindringer hos patienten, som 
 skaber en lykkefølelse. Et positivt resultat: øget mobilitet, bevægelighed, kropsbevidsthed 
 kombineret med en positiv effekt på patientens mentale tilstand.

RESULTATER

•  Præsentation af implementringsinstruksen „Implementing Assisted Living Technologies  
in a Dementia Context: A Go-To-Guide for your Implementation Journey”: Instruksen tager 
udgangspunkt i behovsstudier og testundersøgelser af teknologier i danske og tyske plejehjem.

•  Demantec var blandt de innovative vindere af konkurrencen „Ausgezeichnete Orte im Land 
der Ideen“ 2018

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Gesundheitsregion NORD 
e.V.
DIAKO Soziale Einrichtun-
gen GmbH – Einrichtung: 
Gotthard-und-Anna 
Hansen Stift
Pflegeheim „unter dem 
Regenbogen“ Techau

Netværkspartnere
Alzheimergesellschaft 
Flensburg und 
 Umgebung e.V.
Malteser Krankenhaus St. 
Franziskus Hospital 
gGmbH
MedComm Regional- 
management Gesundheit 
Südholstein on economic 
support by: Wirtschafts-
entwicklungsgesellschaft 
des Kreises Segeberg 
mbH
Deutsch-Dänisches 
eHealth Innovation Center
Alzheimer Gesellschaft 
Schleswig-Holstein e.V.
Datendienst Kiel Uwe 
Grigat und Oliver Seegatz 
GbR
Imland GmbH

Projektpartnere
Welfare Tech
Health Innovation Center 
of Southern Denmark 
(CoLab)
University College 
Absalon/ Research and 
Innovation
Life-Partners A/S
ANYgroup ApS
Municipality of 
 Aabenraade “Rise 
Plejecenter”
Boblber.dk by Shark INC. 
ApS

Netværkspartnere
Human Tech
Ergolet Tårnborgvej
e-mergency ApS
Well Nordic
Mobilize Me
DoseSystem
Aplicator
Tele Call
Sundhed & Omsorg
Health Sciences Research 
Center
Nationalt Videncenter for 
Demens
Ældresagen

Vi ønsker at hjælpe mennesker, der befinder sig i udfordrende 
og belastende situationer – navnlig når der ikke findes nogen 
 regionale støttetilbud.“ 

http://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/demantec/
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TRYKTE SOLCELLER OG LYSELEMENTER  
SOM RETNINGSVISENDE FREMTIDSTEKNOLOGI

Grænseregionen Danmark-Tyskland er en pioner inden for teknologisk udvikling og formidling af 
energieffektive løsninger til det moderne samfund. Elementer i form af solceller og organiske lys-
dioder fremstillet af organiske materialer kan blive banebrydende inden for disse teknologier. 

Innovationsprojektet ’RollFlex’ bidrager til at reducere grænseregionens CO2-udledning: både ved 
at formidle grøn energiproduktionsteknologi (organiske solceller) og producere energieffektive og 
råstoffattige lyskilder (organiske lysdioder). Almindelige solceller består af halvledermaterialer 
 såsom silicium eller galliumarsenid, som er forholdsvis dyrt og belastende for miljøet, samtidig 
med at der bruges meget energi til stoffernes udvinding og forarbejdning. I modsætning hertil 
består organiske solceller af ultratynde folier af kulstofbaserede molekyler, som kan forarbejdes på 
en energifattig måde. Solcelleaggregaternes effektive løbetid, der skal til for at generere energi fra 
sollyset, og som benyttes til produktionen, er i tilfælde med de konventionelle silicium-solceller 
mindst et år, mens organiske solceller kan nøjes med nogle få uger.   

I RollFlex-innovationscentret produceres der både solceller og lyselementer inden for rammerne 
af det grænseoverskridende samarbejde med en innovativ, vakuumbaseret rulle til rulle (R2R)- 
teknologi. Denne unikke teknologi, der er blevet udviklet i Danmark, eksporteres gennem 
 projektet til Nordtyskland, hvor den i samarbejde med en virksomhed med speciale inden for 
 intelligente materialer udvikles til brug i nye anvendelser. Slutresultatet er kraftigt lysende, 
 optimerede organiske lysdioder, trykte og fleksible samt halvgennemsigtige solcellefolier, der 
 eksempelvis kan  integreres i vinduer og således er af interesse for yderligere  
erhvervsgrene i grænseområdet.

RESULTATER

•  Tryk af halvgennemsigtige solcellefolier med betydeligt forbedret levetid

•  Organiske lysdioder med optimeret strålingskarakteristik

•  Integration af holoprint til solcelletryk

•  Basisfolier med mikrostrukturerede optiske strøelementer

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere 
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
Phi-Stone AG

Netværkspartnere
Fraunhofer-Institut für 
Organische Elektronik, 
Elektronenstrahl- und 
Plasmatechnik
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH
Max Steier GmbH & Co. KG
Industrie- und Handels-
kammer Flensburg
Norddeutsche Initiative 
Nanotechnologie SH e.V.
RAKO-Etiketten GmbH
OPVIUS GmbH
Altona Diagnostics GmbH
Fraunhofer-Institut für 
Siliziumtechnologie
Krämer Engineering 
GmbH
Adolf Müller GmbH & Co. KG
Byonoy GmbH
Nissen GmbH

Projektpartnere
Stensborg A/S

Netværkspartnere
Polyteknik A/S
CLEAN
UdviklingsRåd Sønderjyl-
land
Sønderborg Vækstråd
LEAP Technology ApS
InnoCell ApS
LEGO
STENI A/S

RollFlex-projektet samler kompetencerne inden for R2R-tryk og 
 optimerede organiske komponenter. Ved at forbinde mange års 
 erfaringer fra videnskabens og industriens verden vil vi de kommende år 
videreudvikle de organiske komponenter til markedet.“

Syddansk Universitet,  
Mads Clausen Instituttet01.04.2016 – 31.12.20202.400.572 €www.rollflex.eu

http://rollflex.eu/rollflex-et-innovationsprojektcenter/
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Næstved Krankenhaus 
Onkologische Abteilung01.07.2015 – 31.12.2018403.059 €www.handirob.eu

ROBOTTEREN FØLGER MIG MED SINE ØJNE

Desinfektion af hænder er af stor betydning for hospitaler. Det er en anerkendt måde at 
 forebygge smitsomme sygdomme på, både under pandemier og i almindelige tider.  Besøgende 
på hospitaler og andre offentlige steder overholder måske ikke altid kravene om desinfektion. 
Projektet HanDiRob har designet et mobilt, modulært robotsystem til at motivere folk til at 
 desinficere deres hænder. Systemet består af en mobil robotbase og en række intelligente 
hånddesinfektionsstandere, som robotten kan samle op og transportere. Standeren kan 
 transporteres enten for at bringe den tættere på folk, så de kan benytte den, eller af logistiske 
årsager. De logistiske formål omfatter genopfyldning af desinfektionsvæske, genopladning af 
batteriet og flytning af standeren afhængigt af det daglige behov. Standeren vil detektere 
 personer i nærheden, vende sig mod dem og forsigtigt minde dem om at desinficere deres 
hænder. Skærmen på standeren viser et par øjne, der følger folk rundt, da dette har vist sig at 
være en effektiv måde at påvirke folk til at desinficere deres hænder. Der gennemføres forsøg på 
vores partnerinstitutioner for at vurdere fordelene ved HanDiRob..

RESULTATER

•  Der blev udviklet og bygget en mobil robotbase og en række intelligente 
 hånddesinfektionsstandere

•  Der blev udviklet interaktiv robotadfærd til den mobile robot og standeren

•   Test forventes at vise, at overholdelsen af håndhygiejnebestemmelserne forbedres ved brug 
af HanDiRob

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Universität zu Lübeck / 
Klinik für Orthopädie und 
Unfallchirurgie (UZL) | 
Lübeck universitet / 
Hospital for ortopædi og 
ulykkeskirurgi (UZL)
Fachhochschule Kiel
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH | Forsknings- og 
udviklingscenter 
Fachhochschule Kiel 
GmbH

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Universitätsklinikum 
Odense | Universitet- 
hospital Odense
Abena A/S

Hånddesinfektion er en hjørnesten  
i forebyggelse af infektionssygdomme."

http://www.handirob.eu/da/startseite-dansk/
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01.09.2015 – 31.08.2018 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für 
Urologie und Kinderurologie am Campus Kiel1.299.685 €www.prometheus.care

PATIENTER OG LÆGER I ØJENHØJDE TAKKET VÆRE PROMETHEUS

Begrebet „patient empowerment“ er hjertet i samarbejdet mellem patienter, pårørende og 
 fagpersonale i projektet ’PROMETHEUS’. Fokus er en ærlig og åben kommunikation i øjenhøjde 
mellem patienter og læger. Patienterne skal have formidlet den information, der vedrører deres 
sundhedstilstand, på en forståelig måde af det medicinske fagpersonale. På trods af sygdom, 
 uanede mængder information og overvældende følelser skal patienterne forstå deres sygdom og 
kunne træffe beslutninger. For at lette en kommunikation i øjenhøjde har projektpartnerne 
 udviklet forskellige hjælpemidler, der kan hjælpe fagpersonalet og patienterne. Der er blandt 
 andet blevet udviklet et blærekræft-pas. Patienter med blærekræft får ofte fjernet deres blære ved 
en operation, hvilket medfører en stor omvæltning i hverdagen og nødvendige kontroller hos 
 lægen. Der findes flere omfattende opslagsværker (371 sider) med forskellige oplysninger om 
 blærekræft og efterbehandlingen heraf. Logisk nok er fagpersonalet ikke i stand til at forklare hele 
indholdet, og omvendt kan patienterne ikke læse/forstå det hele. PROMETHEUS har udviklet et 
blærekræft-efterbehandlingspas (56 sider) med centrale oplysninger. Patienterne kan have hæftet 
på sig hele tiden, skrive noter og data ind til brug ved lægebesøg. Hæftet danner således et 
 informativt grundlag for samtalen mellem de to parter og fungerer som patienternes  hukommelse.

RESULTATER

•  Ændring i indstillinger og holdninger hos et utal af læger, plejere, patienter og pårørende

•  Digitalt og interaktivt oplysningsmateriale for patienter og pårørende

•  Revision og forbedring af blærekræft-efterbehandlingspasset med central information

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, Klinik 
für Urologie und 
Kinderurologie am 
Campus Kiel

Netværkspartnere
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH
Landesverband 
 Prostatakrebs Selbsthilfe 
 Schleswig-Holstein
Selbsthilfe-Bund 
 Blasenkrebs e.V.
Fachhochschule Kiel 
University of Applied 
Sciences, Department of 
Media

Projektpartnere
Sygehus Lillebælt, Vejle
Syddansk Universitet, 
Design, Kolding
Arkitektskolen Aarhus

Netværkspartnere
Welfare Tech, Odense
Sundhedsinnovation 
Syddanmark
Region Sjælland

Jeg er dybt taknemmelig for, at så mange engagerede mennesker 
lytter til os. De har en ærlig interesse i vores historie, i at forstå vores 
behov og gør en indsats for at hjælpe os videre med vores sygdom.“

http://www.prometheus.care
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UKDH – Campus Lübeck01.09.2015 – 31.08.20202.102.135 €www.bonebank.eu

STAMCELLER: DEN VÆRDIFULDE RESSOURCE I VORES KROP

Stamcellerne er cellesystemets „multitalent“. De formerer og specialiserer sig – alt efter deres 
funktion i kroppen. Denne værdifulde bioressource findes i knoglemateriale, som eksempelvis 
fremkommer i forbindelse med rutineoperationer på knogler, men som indtil videre er blevet 
bortskaffet som affald. Projektideen bag ’BONEBANK’ er at udvinde og lagre disse stamceller 
med henblik på udnyttelse heraf. 

Der er blevet udviklet en ny medicinsk enhed til brug ved udvindingen. De udvundne  stamceller 
opbevares ved -1700C og undersøges for deres egenskaber. Via en dansk-tysk database bliver 
prøverne tilgængelige for læger og forskere, der kan bruge dem i deres forskning og udvikling 
af nye behandlingsformer. Et udbytterigt mål for fremtiden er at bruge stamcellerne til mulige 
behandlinger på patienten selv eller som donation til andre patienter. De kan dermed bidrage 
til helingsprocessen ved knoglebrud, som p.t. forsinkes grundet komplikationer hos en femtedel 
af patienterne. Inden for rammerne af projektet er der blevet udviklet en injektionsenhed til 
brug ved denne behandling. Derudover har projektpartnerne påtaget sig alle formalia til 
 gennemførelse af en klinisk undersøgelse på testpersoner. Databasen kommer til at overleve 
projektet med henblik på stamcellernes udnyttelse. Virksomheder og sygehuse kan fortsat 
 engagere sig i emnet stamceller gennem det nyetablerede BONEBANK-interessefællesskab.

RESULTATER

•  Standardprocedure til udvinding af stamceller i forbindelse med rutineoperationer

•  Oprettelse af en dansk-tysk biobank

•  Udvikling af et stamcelleprodukt

•  Kvalitetskontrol af de udvundne stamceller

•  Endelig forberedelse af gennemførelsen af en klinisk undersøgelse

•  Oprettelse af et interessefællesskab, som også kommer til at beskæftige sig  
med emnet i fremtiden

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Stryker Trauma GmbH & 
Co. KG
soventec GmbH 
Life Science Nord 
Management GmbH
Universität zu Lübeck 
– Interdisziplinäres 
Centrum für Biobanking 
– Lübeck   
und Sektion für Translatio-
nale Chirurgische 
Onkologie und 
 Biomaterialbanken

Netværkspartnere
Industrie- und Handels- 
kammer zu Lübeck

Projektpartnere
Odense Universitets- 
hospital
Næstved Hospital, 
Department of Clinical 
Immunology

Netværkspartnere
Syddansk Sundhedsinnova-
tion
WelfareTech

Vi har i samarbejde med partnerne udviklet en procedure til  udvinding 
og lagring af stamceller ved rutineoperationer som erstatning for en 
bortskaffelse som medicinsk affald. Vi viderefører arbejdet i form af 
den nyetablerede BONEBANK Interest Group og undersøger fortsat 
 anvendelsesmulighederne i forbindelse med innovative knogleterapier.“

http://www.bonebank.eu
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IDEA Entrepreneurship Centre  
Syddansk Universitet01.08.2015 – 31.07.2018952.500 €

GRÆNSEOVERSKRIDENDE INNOVATIONSKULTUR MED SPICE

Innovation, produktudvikling, øget samarbejde og bedre konkurrenceevne. Dette er eksempler på 
nøgleord, når det gælder om at fremtidssikre programregionens økonomi. 

For at imødekomme grænseregionens behov, har projektet ’SPICE’ sat sig for at fremme en 
 grænseoverskridende innovationskultur samt entre- og intraprenørskabskultur. Det er nogle 
 tunge ord. Men lad os forklare, hvad det hele går ud på. Uddannelsesinstitutioner, 
 erhvervsfremmeorganisationer og andre partnere har i SPICE-projektet fokus på at skabe bånd 
mellem små og mellemstore virksomheder, institutioner og studerende fra de videregående 
 uddannelser for at skabe rammer og formater, der udvikler og motiverer interessen for innovation 
og entreprenørskab. Konkret betyder det, at interessen for at starte egen virksomhed skal vækkes 
og iværksætterne får hjælp til at komme godt fra start.  Netop ved at skabe et fælles bånd på tværs 
af grænsen, har SPICE kunnet realisere flere, større og kvalitativt bedre arrangementer og formater. 

Et eksempel på et succesfuldt format er ’Womens Entrepreneurship’, som er et mentornetværk for 
kvindelige iværksættere. Med vidensdeling- og erfaringsudveksling inden for SPICE-netværket, 
som omfavner både iværksættere, virksomhedsejere, uddannelses- og erhvervsfremmeinstitutio-
ner, hjælper erfarne og succesrige mentorer kvinder med at starte egen virksomhed.  

SPICE har sat rammerne for en vidensopbygning og en professionel netværksdannelse, som skal 
fortsætte efter projektets afslutning og omsættes fremadrettet i nye tiltag og aktiviteter.

RESULTATER

•  Samlet set institutionaliseres en lang række af de centrale emner og tiltag fra  
SPICE-projektet i nye og eksisterende konstellationer.

•  Aktiv bidrag til udvikling og etablering af ’Innovation Lab’ på SDU i Sønderborg og  
et innovationsmiljø i Kiel

•  Initiativerne omkring ’Womens Entrepreneurship’ fortætter og tiltagene omkring 
 mentorforløbene udbygges

•  etableret start-up initiativ mellem Sønderborg og Flensborg - VentureWærft. Fagligt bygger 
det videre på de emner, der har været omdrejningspunkt for SPICE, og er en naturlig 
forlængelse af SPICE-projektet.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Europa-Universität 
Flensburg, Institut für 
International Manage-
ment und ökonomische 
Bildung, Professur für 
Wirtschaftswissen- 
schaften und ihre Didaktik
Fachhochschule 
Flensburg
Campus Business Box e.V.
Wissenschaftszentrum Kiel 
GmbH

Netværkspartnere
Nordzentren WKS 
Wirtschaftsentwicklungs-
gesellschaft des Kreises 
Segeberg mbH
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein GmbH
Fachhochschule Lübeck 
– Institut für 
 Entrepreneurship und 
Business Development
Universität zu Lübeck – 
 Institut für 
 Entrepreneurship und 
Business Development
Investitionsbank 
Schleswig-Holstein IB.SH 
Förderlotsen

Projektpartnere
Mads Clausen Institute, 
Innovation & Business 
Group, Syddansk 
Universitet

Netværkspartnere
Udviklingsråd 
 Sønderjylland
Videnregion
CLEAN
Spinderihallerne
RUCinnovation, Roskilde 
Universitet

Vi styrker dynamikken i den regionale innovation idet 
 vi  målrettet fører små og mellemstore  virksomheder, 
 universiteter og studerende fra begge sider af 
 programregionen sammen, for først at identificere og derefter 
virkeliggøre uudnyttet potentiale.“

www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/spice

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/spice
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Næstved Krankenhaus 
Onkologische Abteilung01.07.2015 – 31.12.20182.563.174 €www.innocan.org

SAMMEN I KAMPEN MOD KRÆFT FOR BEDRE KRÆFTBEHANDLINGER

Kræft. En sygdom, der desværre rammer alt for mange mennesker. En sygdom, der kræver 
 forskning for at kunne forbedre, forkorte og forenkle behandlingen. 

’InnoCan’-projektet involverer aktivt kræftpatienterne og deres pårørende i kræftbehandlingen. 
Det er netop vigtigt at give kræftpatienterne livskvalitet tilbage.  Samarbejdet mellem mange 
universitetshospitaler, sygehuse og andre vigtige partnere på dansk og tysk side har en effekt. 

Kræftpatienter lider ofte af træthed, ugidelighed og har et svækket immunforsvar. De skal 
 undgå unødig stress. HemoCue, der er en enhed til blodprøvetagning, er inden for rammerne af 
InnoCan-projektet blevet afprøvet på brystkræftpatienter og har vist sig at være en succes. 
 Enheden kan bruges til på baggrund af blodprøver taget af patienten allerede derhjemme at få 
vist, hvorvidt forudsætningerne for kemoterapi er til stede. Dette kan spare patienterne for 
unødig transport og lange ventetider. Og sundhedspersonalet kan bruge kapaciteten effektivt. 
HemoCue-enheden er blot ét af fire innovative enheder, der er blevet afprøvet.

Viden er magt. Dette gælder også i kampen mod kræft. Registrerede data fra helbredte 
 kræftpatienter bruges således til på effektiv vis at optimere behandlingerne på lang sigt. 
 Sygdommen rammer nemlig alle. Netop dette er grunden til, at det er helt afgørende med 
grænseoverskridende forskning, der samler kompetencerne i jagten på løsninger.

RESULTATER

•  Udvikling af produkt med CE-mærkning til brug på det tyske marked

•  Udvikling af en komplet værktøjskasse på dansk og tysk med dokumenter,  
videoer og erfaringer

•  Kvalitetsforbedring af kræftbehandlingen gennem aktiv inddragelse af patienten

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Klinik für Strahlen- 
therapie, Universität zu 
Lübeck/ Universitäts- 
klinikum Schleswig- 
Holstein, Campus Lübeck
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein, 
Campus Kiel/ Christian- 
Albrechts-Universität Kiel, 
Klinik für Strahlen- 
therapie/ Radioonkologie
Institut für Krebs- 
epidemiologie e.V. an der 
Universität zu Lübeck, 
Krebsregister Schleswig-
Holstein (IKE)

Netværkspartnere
Philips Group Innovation
WTSH – Wirtschafts- 
förderung und Techno- 
logietransfer Schleswig-
Holstein GmbH 
Life Science Nord (LSN) 
Management GmbH

Projektpartnere
Sundhedsinnovation 
Sjælland
Odense Universitets- 
hospital, Onkologisk 
Afdeling
Professionshøjskolen 
Absalon
Designskolen Kolding 
(DSK)
Cortrium ApS
Kræftens Bekæmpelse

Netværkspartnere
Welfare Tech

Vi oplever, at kræftpatienter gerne vil bidrage til udviklingen af 
ny viden og nye løsninger for bl.a. at kunne hjælpe  fremtidige 
patienter. Dette skal forbedre kræftbehandlingen og give 
 patienterne livskvalitet tilbage.“

http://www.innocan.org/de
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01.07.2015 – 30.06.2019 Industrie- und Handelskammer Flensburg, 
Kompetenzzentrum Energie1.718.801 €

www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/
furgy-clean-innovation

DANSKE OG TYSKE VIRKSOMHEDER FOR EN GRØNNERE FREMTID

Produktion af vedvarende energi har i mange år været et politisk fokusområde. Vedvarende 
 energikilder, herunder vind- og solenergi, er stærkt forankrede i den dansk-tyske region. En stor del 
af energien produceres allerede i dag med brug af vedvarende energikilder. De regionale 
 virksomheder nyder også godt af dette, idet mange af dem arbejder inden for energisektoren. Der 
findes dog et stort uudnyttet potentiale, hvad virksomhedernes innovationskapacitet angår. 
 Årsagen hertil er bl.a. et manglende samarbejde på tværs af grænsen. Projektet ’FURGY Clean 
 Innovation’ arbejder på netop dette.

Det fokuserer på intelligente energisystemer, energieffektivitet og energilagring. Projektet hjælper 
virksomhederne på netop disse områder i form af rådgivning og kontaktformidling. FURGY har 
indtil videre hjulpet 20 virksomheder videre. Virksomhederne tilpasser sig fremtidens teknologi. 
Målet: at blive markedsførende inden for bæredygtige, konkurrencedygtige og grønne løsninger. 
Og dette på tværs af grænsen. Der vil således kunne opstå en arv, der vil kunne overdrages til de 
efterfølgende generationer med god samvittighed.

Selve projektet har allerede bevist at være på rette spor i forhold til vedvarende energi. Projektets 
medarbejdere sikrede sig i 2018 førstepladsen ved en international E-Mobil Rally i Kina inden for 
reduktion af energiforbrug.

RESULTATER

•  Over 30 deltagende virksomheder i et grænseoverskridende strategisk partnerskab

•  En nyoprettet facilitet til grænseoverskridende forskning

•  Tre grænseoverskridende energikongresser

•  Flere publikationer vedrørende energieffektivitet af relevans for det dansk-tyske område,  
bl.a. digitalisering inden for clean energy-sektoren, en foresight-guide, en undersøgelse af 
husholdningers energiforståelse, udbredelse af den industrielle energisymbiose 

•  Publikation af casestudier vedrørende kommunale varmekoncepter

•  Udarbejdelse af en digital EnergyMap

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH
Fachhochschule Kiel

Netværkspartnere
Zentrum für nachhaltige 
Energiesysteme, 
Europa-Universität 
Flensburg
Klimapakt Flensburg e.V.
Industrie- und Handels-
kammer zu Kiel
Industrie- und Handels-
kammer zu Lübeck

Projektpartnere
CLEAN, South Denmark
UdviklingsRåd Sønderjyl-
land
Kalundborg Forsyning

Netværkspartnere
Det Syddanske EU-Kontor
EVV (Erhverv + Viden = 
Vækst)
Project Zero
Innovationsnetværket 
Smart Energy (Inno-SE)
Mads Clausen Instituttet, 
Syddansk Universitet
Dansk SymbioseCenter

FURGY Clean Innovation har vist, at mange innovative 
 virksomheder i vores grænseregion beskæftiger sig med 
 fremtidens energi og kan lære af hinanden.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/furgy-clean-innovation
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VEDRØRER BEVARELSE OG BESKYTTELSE AF MILJØET  
OG FREMME AF RESSOURCEEFFEKTIVITET.
I denne prioritet kan projekter f.eks. beskæftige sig med nye ener-
gieffektive løsninger inden for regionale styrkepositioner som 
 logistik, sundhedsøkonomi m.v., der kan bidrage til at øge virksom-
hedernes konkurrenceevne. Den kan støtte strategiske projekter 
inden for områderne vedvarende energi, energieffektivisering og 
bæredygtighed.
Ligeledes tillader prioriteten udviklingen af projekter inden for 
 natur- og kulturturisme med særligt fokus på natur- og  kulturarven, 

der kan yde bidrag til styrkelse af bæredygtig turisme i regionen. 
Via særligt fokus på miljøbeskyttelse og bæredygtighed kan der 
med fremtidige Interreg-projekter skabes vigtige synergieffekter 
inden for turismen, hvorved regionens stærke “brand” på turis-
meområdet bevares og fremmes. Samlet set øger bæredygtighed 
og beskyttelse af natur- og kulturarven regionens attraktivitet for 
både indbyggere og besøgende.
Denne prioritet er opdelt i to mål (2.1 og 2.2).

Tilstræbt resultat 2.1 – Udvikling af grønne  
løsninger til optimeret ressourceanvendelse  
og bedre energiudnyttelse 

•   Nye, miljøvenlige øko-innovative løsninger, som kan optimere 
og minimere energi- og ressourceforbruget for virksom-
hederne i programområdet

•   Opnåelse af større synlighed af programregionens 
 kompetencer og styrker inden for grønne teknologier uden 
for programregionen

•   Øget grad af bevidsthed og viden om mulighederne for 
energi- og ressourceoptimering blandt virksomhederne i 
regionen, særligt SMV

Mulige tiltag 2.1 – Sammenfattende er følgende 
foranstaltninger mulige og relevante i prioritet 2.1

•  Udvikling af miljøvenlige og øko-innovative løsninger til 
optimeret udnyttelse af ressourcer og råstoffer

•  Fremme af grænseoverskridende samarbejder med fokus  
på energioptimering

•  Udvikling og test af bæredygtige og miljøvenlige logistik-  
og trafikløsninger

•  Styrkelse af forretnings- og kommercialiseringspotentialet i 
nye og eksisterende virksomheder i hele programområdet

2.1

Prioritet 2
Bæredygtig udvikling
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PROJEKTER PRIORITET 2 – Bæredygtig udvikling
BEVARELSE OG BESKYTTELSE AF MILJØET OG FREMME AF RESSOURCEEFFEKTIVITET 

Tilstræbt resultat 2.2 – Udvikling af grønne  
løsninger til optimeret ressourceanvendelse  
og bedre energiudnyttelse

•   Et grænseoverskridende strategisk fokus på bæredygtig 
turisme og en optimal afbalancering af beskyttelse og 
benyttelse af kulturelle og naturlige ressourcer 

•   Et højere antal og kvalitativ forbedring af grænseoverskriden-
de produkter inden for bæredygtig maritim kultur- og 
naturturisme 

•   tyrkelse af turismeaktørernes grænseoverskridende samar-
bejde særligt miljøundervisningscentre og kulturinstitutioner

Mulige tiltag 2.2 – Sammenfattende er følgende 
foranstaltninger mulige og relevante i prioritet 2.2

•  Udvikling og implementering af en grænseoverskridende 
”strategi- og handlingsplan for bæredygtig turisme”

•  Fremme af bæredygtig udvikling af turismepotentialet inden 
for den fælles dansk-tyske kulturarv

•  Fremme af aktiv ferie og maritim turisme 

2.2
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EFFEKTIVT STRØMFORBRUG I GRÆNSEREGIONENS HUSHOLDNINGER

Der bliver produceret stadig mere vedvarende energi fra sol, vind og vand. Forbrugernes 
strømbehov er dog ikke konstant set hen over en dag. Det betyder, at den vedvarende energi 
ikke altid produceres på samme tid, som den forbruges. Ofte går den producerede strøm derfor 
tabt. Projektet ’IntelliGrid’ sigter mod en mere effektiv udnyttelse af den vedvarende energi.

På solrige dage kan der tilføres masser af energi fra solen. Det samme gør sig gældende for 
vindenergi på blæsende dage. Men hvad sker der, hvis der produceres mere energi, end 
strømnettet kan optage? Her er der ikke balance mellem produktion og efterspørgsel. IntelliGrid 
tager direkte fat i denne udfordring for husholdningerne i den dansk-tyske region. Ved hjælp af 
smart home-løsninger skal strømforbruget i private husholdninger tilpasses strømnettet. 
 Husholdningsapparater såsom vaske- og opvaskemaskiner skal eksempelvis startes automatisk, 
når der produceres meget strøm, men der kun bliver brugt lidt af den. Dette kan afhjælpe 
 spidsbelastninger senere på dagen.

For at opnå dette mål udvikler IntelliGrid et „IntelliGrid-stik“, som takket være en integreret 
 afbryder kan fjernstyre husholdningsapparater. Husholdningsapparaternes aktivitet tilpasses 
ved hjælp af stikket automatisk til den pågældende strømkapacitet. Strømforbruget i de danske 
og tyske husholdninger kan således tilpasses på effektiv vis.

RESULTATER

•   I rundspørger har lead users angivet forskellige årsager til, hvorfor de ville gøre brug af det 
præsenterede IntelliGrid-system. I den forbindelse er det ikke altid, at en 
 omkostningsbesparelse er det vigtigste. Ofte spiller miljøbeskyttelsen også ind.

•  Miljøbeskyttelse gennem en effektiv udnyttelse af vedvarende energi blev angivet som vigtig 
af de adspurgte, også hvis dette indebærer højere omkostninger.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Fachhochschule Kiel
AttractSoft GmbH

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
GEA-SAT ApS
Roskilde Universitet, 
Institut for Mennesker og 
Teknologi

Netværkspartnere
Actee
Svendborg Kommune
Go2Green
Sydfyns Elforsyning
TecPoint
Whitebox
Newtek ApS

Løsninger skal være brugervenlige og på samme tid motivere 
 fobrugerne til at bruge strømmen på det rigtige tidspunkt –  
ikke alene med en personlig gevinst for øje, men til gavn for 
 fællesskabet.“

Forschungs- und Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel GmbH01.08.2019 – 31.07.20221.202.748 €www.intelligrid.eu

http://www.intelligrid.eu/?lang=da
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2.11.477.989 € 01.02.2019 – 31.01.2022 Erhvervshus Sjælland v

BÆREDYGTIGE FØDEVARER I DEN DANSK-TYSKE GRÆNSEREGION

Hvordan skåner jeg kloden igennem mine madvaner? Hvorfor er det svært at bage et 100% 
 bæredygtigt brød? Hvad kan man som producent egentlig gøre for at producere mere 
 bæredygtigt? Dette er bare få af de spørgsmål partnergruppen bag udviklingsprojektet ’Positively 
Produced’ sætter fokus på.  

Projektpartnerne går forrest i jagten på at finde bæredygtige løsninger indenfor  fødevarebranchen. 
Gruppen, som består af fødevareproducenter og vidensinstitutioner vil dele ud af deres viden om 
bæredygtige tiltag i produktioner, indenfor emballage, madspild og meget mere. De vil sætte 
 bæredygtig mad på skoleskemaet i Danmark og Tyskland og tage helt konkret fat i problemet. 
Fremover skal det være nemmere for både forbrugere og producenter at træffe de rigtige valg. 

Forbrugere skal kunne finde transparens når det kommer til at vælge varerne ved køledisken. For 
at kunne skabe denne transparens om produktionen af fødevarerne, udvikles et måleredskab, som 
undersøger hvor bæredygtig produktionen er, om der er plads til forbedringer og hvor  producenten 
er i gang med at forbedre sig.

For at forbrugerne har en chance for at vælge de bæredygtige varer, udarbejder projektet et nyt 
brand, der skal give viden og indsigt i hvilke produkter der er fremstillet med bæredygtige  initiativer. 
De kan således direkte, med et hurtigt kik på emballagen, se, om varerne lever op til deres ønsker 
om bæredygtighed.

Projektet bidrager til, at det bliver nemmere for forbrugerne at sætte gaflen i fødevarer, som er 
bæredygtige – og i bedste tilfælde også regionalt – produceret.

RESULTATER

•  Udvikling af rammen for et madkompas

•  En stor række bæredygtige optimeringer i fødevareproduktioner som fører til mindre 
udledning af CO2

•  Dannelse af nyt brand

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Hochschule Flensburg
Nordfriesisches Lamm-
kontor
Backensholzer Hofkäserei
Bäckerei Lorenzen

Netværkspartnere
Feinheimisch

Projektpartnere
Madkulturen
Skærtoft
Naturmælk
Tvedemose Økologi ApS
Fireball

Netværkspartnere
Nordisk Center for Lokale 
Fødevarer

Jeg beundrer Positively Produced. Projektet er så åbent, at man kan 
se en ny fremtid for landbrugsvirksomhed og fødevareproduktion. 
Gør man det rigtigt, kan de revolutionere den måde, vi producerer 
fødevarer. Det er meget elegant.“

https://www.sustainable-taste.eu
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Gate 21, Horslunde afdeling01.01.2020 – 31.12.20221.135.823 €www.DG-STORE.eu 

HVORDAN KAN VI SKABE BALANCE I ET FREMTIDIGT ENERGISYSTEM, 
DER ER BASERET 100% PÅ VEDVARENDE ENERGIKILDER?

Den danske og tyske energiproduktion er grønnere end nogensinde, og begge lande har sat 
ambitiøse mål for at reducere CO2-udledningen. Men overgangen til 100% vedvarende energi 
skaber nye udfordringer for vores energisystem. Når produktionen af energi er afhængig af vind 
og sol, produceres der i perioder mere energi, end der umiddelbart er behov for, mens det på 
andre tidspunkter, hvor vind og sol ikke rækker, er nødvendigt at supplere med mindre 
 bæredygtige energikilder. Vi har derfor brug for at finde nye løsninger til at skabe balance i et 
fremtidigt energisystem baseret på 100% vedvarende energi.

Det er udgangspunktet for projektet Danish German STorage of Renewable Energy, DG STORE. 
Et dansk- tysk samarbejde med afsæt i geografien omkring Lolland og Flensborg, som deler 
flere af de samme udfordringer på energiområdet. Gennem syv innovative case-samarbejder på 
begge sider af grænsen, vil projektet bl.a. afdække potentialet ved øget elektrificering af 
 fjernvarmen, fleksibel opladning af elbiler og busser samt mulighederne for fleksibelt 
 energiforbrug i detailhandlen og i private og offentlige bygninger.

RESULTATER

•  Analyse og simulering af potentialerne for energilagrings- og fleksibilitetsløsninger i 
 Slesvig-Holsten og Danmark i et grænseoverskridende energisystem

•  Udvikling og demonstration af nye energilagrings- og fleksibilitetsløsninger, som er tilpasset 
forholdene i programregionen

•  Udvikling og udbredelse af policy-implikationer og forretningsmodeller for øgede 
 investeringer i energilagrings- og fleksibilitetsløsninger for at sikre ’real-world’-anvendelse af 
løsninger og policy-tilpasning

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
SCS Hohmeyer Partner 
GmbH
Stadtwerke Flensburg 
GmbH
Selbsthilfe-Bauverein eG 
Flensburg
AktivBus Flensburg 
GmbH

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
Lolland Forsyning A/S
Neogrid Technologies ApS
Vitani Energy Systems A/S
Lolland kommune, Service 
og Bygninger

Netværkspartnere
Energinet.dk
Salling Group A/S
Region Syddanmark
Dansk Erhverv 

I DG STORE finder vi løsninger, der balancerer energiproduktion og 
-forbrug, så vi kan udnytte vores grønne energikilder mere effektivt 
og undgå at skrue ned for produktionen af vedvarende energi.”

http://www.dg-store.eu/
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2.1 CLEAN, Danish Environmental Cluster01.03.2020 – 31.05.20231.752.605 EURwww.neptun-wasser.de

EN PLATFORM FOR INNOVATIVE VAND- OG  
KLIMATILPASNINGSTEKNOLOGIER OG –LØSNINGER

Klimaforandringer med stigende temperaturer og stigende vandstand betyder, at der kan opleves 
både vandmangel, mens der andre steder er stigende grundvand og oversvømmelse af lavtliggende 
bygninger og marker. Kloakkerne i byerne udfordres af ekstrem regn og manglende kapacitet  
i  kloaksystemet, hvilket forårsager forurening af vandmiljøet og oversvømmelse af bygninger og veje.

Projektet ”NEPTUN” samler vandvirksomheder, universiteter, kommuner og forsyningsselskaber fra 
både Tyskland og Danmark og bruger deres ekspertise til at skabe vækst og robusthed over for 
 fremtidens vand- og klimaudfordringer.

Gennem 10 innovationssamarbejder udvikles og skabes der prototyper, som skal bidrage til løsning af 
fælles udfordringer til gavn for tyske og danske forsyningsselskaber og kommuner. De fælles tekniske 
udfordringer på tværs af grænsen er.

1.   Mangel på modeller og teknologier til at håndtere stigende/faldende grundvand 

2.   Behov for bedre varslingssystemer og hydrauliske modeller til at forudsige risiko  
g effekter af oversvømmelse 

3.   Behov for robuste sensorer og droner til at måle vandkvalitet og vandniveau  
ved ekstrem regn

4.   Mangel på up-to-date-data og modelresultater til at håndtere vandstrømme i byer  
og afløbssystemer.

For den menige borger skaber ”NEPTUN” energi- og ressourceeffektive vandløsninger, som kan sikre, 
at borgere kan have tilstrækkeligt med drikkevand og derudover advare mod oversvømmelser og 
mindske risikoen for at kloakvand og regnvand trænger ind i kældre.

RESULTATER

•  8 dansk-tyske innovationssamarbejder er i gang, som involverer 24 vandaktører herunder 13 
vandvirksomheder og 7 problemejere 

•  Skabt nye modeller og metoder til at identificere og håndtere overløb og 
fejltilslutninger i kloakkerne

•  Skabt modeller til early-warning systems ved stormflod, optimering af kloaksystemer, optimering 
af digepumpesystem samt forståelse af faldende grundvandsstand i Tyskland

•  I gang med at udvikle metoder til at rense mikroplast i spildevand og sikre større ressou-
rcegenanvendelse af fosfor i spildevandsslam

•  Deltagelse i webinarer, seminarer, fysiske events og udstillinger og workshops om innovations- 
samarbejder eller klimaudfordringer med deltagelse fra virksomheder  

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel (CAU)
Stadt Flensburg
Kreis Nordfriesland

Netværkspartnere
TBZ Flensburg
IHK Flensburg
Maritimes Cluster 
Norddeutschland
FBR – Bundesverband für 
Betriebs- und Regenwas-
ser
WFG Kreis Rendsburg-
Eckernförde
Kreis Schleswig-Flensburg
Deich- und Hauptsielver-
band Südwesthörn-Bong-
siel 
Deich- und Hauptsielver-
band Eiderstedt 
HGSim GmbH

Projektpartnere
Syddansk Universitet
Green Tech Center
Region Syddanmark
BlueKolding A/S
Middelfart Kommune
Learnmark
Aalborg Universitet
Fredericia Spildevand og 
Energi,

Netværkspartnere
Sønderborg Forsyning 
Region Sjælland
Aquasense
Hydrosystems 2018 ApS

Gennem NEPTUN har en dør til et nyt marked åbnet sig! Det har 
givet os rigtig meget viden og inputs, som vi ikke havde i forvejen –  
det er fedt!”

http://wwww.neptun-vand.dk/da/
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Institut for Mekanik og Elektronik Syd-
dansk Universitet01.01.2020 – 31.12.20221.488.113www.pe-regionplatform.eu 

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel, Chair of 
Power Electronics
Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer 
Schleswig-Holstein 
GmbH, Abteilung: 
Innovationsberatung
Fachhochschule Kiel, 
Institut für Mechatronik
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH

Netværkspartnere
Kendrion Kuhnke 
Automation GmbH
Danfoss Silicon Power 
GmbH
Fraunhofer Institut für 
Siliziumtechnologie ISIT
FTCAP GmbH
GP Joule Connect GmbH 
& Co. KG
IHK Flensburg
KONZEPT Energietechnik 
GmbH
Kristronics GmbH
Liacon GmbH
MOTEG GmbH
NORD Eletronic 
 Drivesystems GmbH
Reese + Thies Industrie-
elektronik GmbH
VISHAY BCcomponents 
Beyschlag GmbH
Weier Antriebe und 
Energietechnik GmbH

Projektpartnere
Sønderborg Vækstråd

Netværkspartnere
Banke ApS
Sidis Robotics ApS
CLEAN
Converdan A/S
Danfoss Drivers A/S
LINAK A/S
Lithiun Balance A/S
BITZER Electronics A/S
LS Control A/S
OJ Eletronics A/S

Effektelektronik skal gøres billigere, bedre, mindre og smartere. 
For det SKAL være kompakt!”

EN GRÆNSEOVERSKRIDENDE PLATFORM FOR ENERGIEFFEKTIV 
 EFFEKTELEKTRONIK FOR AT ANVENDE EL OPTIMALT

Elektrificering er et vigtigt og nødvendigt element i den bæredygtige udvikling og håndtering 
af globale miljø- og klimaforandringer. Elektrificeringen kræver dog, at vi anvender  energieffektiv 
effektelektronik - en teknologi anvendt til effektiv regulering og omstilling af elektricitet. 

Uden at tænke over det, drager vi mennesker dagligt nytte af effektelektronik, der indgår  
i  mange elektriske løsninger, husholdningsapparater, belysning, ventilations- og varmesyste-
mer til bygninger, e-mobilitet, industriel fremstilling og vedvarende energikilder som solceller 
og vindmøller. Det er f.eks. takket være effektelektronik, at elbiler er blevet en realitet. Industrien 
i den dansk-tyske grænseregion indtager stærke markedspositioner på adskillige 
 effektelektroniske områder. Der er behov for ny viden og et stærkere samarbejde på tværs af 
den dansk-tyske grænse for at opretholde udviklingsinitiativerne på området. Udfordringerne 
håndteres bedst i en fælles grænseoverskridende indsats, da kritisk masse og  innovationssynergier 
bedst opnås på en interregional skala. Desuden giver det mulighed for at integrere et nordisk 
center for effektelektronik. 

Målsætningen for projektet PE-Region Platform er at understøtte bæredygtig udvikling 
 gennem nye grønne produkter og løsninger inden for energirigtig effektelektronik. Projektet er 
således med til at opretholde og underbygge den dansk-tyske styrkeposition på området. 
 Projektmålet er forskning og udvikling inden for effektelektronik samt etableringen af en 
 innovationsplatform. 

RESULTATER

•  Optimering af virkningsgraden af effektelektroniske moduler til bl.a. elbiler ved at anvende 
nye materialer. Der stræbes efter at kunne undgå aktiv køling (ventilatorer etc.), så der kan 
spares på kølesystemer i f.eks. elbiler. 

•  Udvikling af optimerede styringsteknikker til kontrol af højhastighedsmotorer (over 30.000 
omdr. /min.), der har stigende anvendelse i industrien. 

•  Der arbejdes på at generere et optimeret udviklingsmiljø inden for effektelektronik i 
regionen. I de første 2 år er der afholdt 14 seminarer, konferencer, workshops mm. med 
deltagelse fra industrien.

http://www.pe-regionplatform.eu/
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2.1Mads-Clausen Institut01.04.2016 – 30.09.20191.554.369 €www.project-carpediem.eu

GRØNNE IDÉER HOS CARPEDIEM

En stor succes for Dörpum og et vigtigt skridt i kampen for klimaet. Landsbyen i Nordfriesland 
med sine omkring 2000 indbyggere er nemlig overvejende selvforsynende med energi fra 
 vedvarende kilder. I den forbindelse har projektet ’carpeDIEM’ spillet en afgørende rolle.  Projektet 
har nemlig vist, at beskyttelsen af vores livsgrundlag starter lige uden for vores hoveddør. I dag 
arbejder landsbyen for lokalt at udnytte den energi, der findes lokalt, uden at belaste  strømnettet. 
På baggrund af resultaterne fra carpeDIEM-projektet er der således blevet igangsat 
 investeringsprojekter.

Dörpum, som ligger i et område præget af vind, har dermed fået en signalværdi. De 
 energiressourcer, der findes lokalt, herunder vindenergi, vil i fremtiden blive udnyttet på  optimal 
vis. Landsbyen kommer i kombination med biogasanlæg og solcelleanlæg installeret på private 
hustage til selv at producere den mængde energi, som de efterfølgende selv bruger. Der vil ikke 
længere være brug for eksterne energikilder. Det er dog ikke det hele. Som vigtig komponent 
for det lokale energiskifte står elektromobilitet også helt øverst på carpeDIEMs dagsorden, idet 
en elbil udelukkende kører klimaneutralt, når også den energi, der bruges til dens opladning, er 
grøn. Disse lagringsteknologier til grøn strøm er afgørende for at kunne sikre stadig flere 
 klimavenlige livsområder på det lokale plan. En tredjedel af den strøm, der produceres i  Tyskland, 
og 50 procent af strømmen i Danmark produceres allerede i dag med brug af vedvarende 
 energikilder. Ambitionen om en fuldstændig forsyning med klimavenlig energi kræver dog 
 lagringsenheder såsom batterier til elbiler. Landsbyen Dörpum er absolut på rette spor.

RESULTATER

•  På baggrund af projektet er der blevet etableret et berigende, bæredygtigt og meget 
omfattende netværk, hvor forskellige netværkspartnere spiller en yderst aktiv og vigtig rolle.

•  Der er på baggrund af langsigtede bevillinger blevet realiseret og oprettet demonstrations-
steder for intelligent laststyring for elbiler på den danske og tyske side af grænseregionen.

•  carpeDIEM bidrager i lyset af oprettelsen af demonstrationssteder til en øget bevidsthed 
omkring teknologiens muligheder og udviklingens aktuelle stand.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Wissenschaftszentrum für 
intelligente Energie- 
nutzung (Hochschule 
Lübeck)
cbb Software GmbH
Zentrum für Nachhaltige 
Energiesysteme, Europa 
Universität Flensburg - 
Energie- und Umwelt- 
management

Netværkspartnere
FURGY Clean Innovation: 
The Crossborder Clean 
Energy Cluster
Industrie- und Handels-
kammer Flensburg
Wirtschaftsförderungsge-
sellschaft Nordfriesland 
mbH
Kreis Ostholstein 
Fachdienst Regionale 
Planung
H-TEC EDUCATION GmbH
GreenTEC Campus GmbH
Nordgröön Energie GmbH 
& Co. KG
Green Water Research 
Project
Schwartauer Werke 
GmbH & Co. KGaA

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
SEAS-NVE Holding A/S, 
Udvikling
Kalundborg Kommune
DanSolar ApS
AT Solar
Danfoss Power Electronics
Project Zero A/S

Vores mål er at øge egenforbrugsandelen mest muligt for at  
kunne udnytte det optimale energiforbrug i hele programregionen 
på en mere bæredygtig måde.“

http://www.th-luebeck.de/dk/carpediem/
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2.2 Stadt Flensburg01.07.2019 – 30.06.20221.839.188 €www.bbbprojekt.eu

GRÆNSEOVERSKRIDENDE „GARTENSCHAU“  
SKABER ATTRAKTIV TURISTDESTINATION

Fastlandet omkring den dansk-tyske fjord udgør på mange måder en attraktiv turistdestination. 
Den fælles historie, forbindende traditioner og en kultur og sproglig samhørighed er blot nogle 
eksempler herpå. Projektet „Blomster bygger broer“ har til formål at skabe et grundlag for en 
 sammenhængende turistdestination. 

Konceptet „Gartenschau“ (haveskue), der er kendt i Tyskland, kombineres inden for rammerne af 
projektet med konceptet aktiv turisme, der er populært i Danmark. Med udgangspunkt  
i  eksisterende slotte og haver på begge sider af grænsen forbindes decentrale Gartenschau- 
elementer ved hjælp af forbindelsesruter og en fælles fortælling. Nyoprettede formidlingshaver – 
herunder en have som en flydende bro med tilstødende blomsterøer – udgør yderligere møde- og 
oplevelsessteder inden for emnerne havekultur, natur og maritime oplevelser. 

Et af projektets fokusområder er inddragelsen af de mange turisme- og haveaktører. Dette sker 
gennem workshopper. Med forskellige arrangementer vækkes offentlighedens interesse for 
 projektet og dets indhold. Målet er at udvikle konkrete turismetilbud og produkter, der gør den 
dansk-tyske region attraktiv som sammenhængende, grænseoverskridende og bæredygtigt 
 rejsemål.

„Blomster bygger broer“ udvikler navnlig kultur- og naturturismen på bæredygtighedsområdet på 
en fremtidsorienteret måde.

RESULTATER

•  Grænseoverskridende cykel- og vandreruter baseret på eksisterende ruter  
med yderligere tilføjelser

•  Grænseoverskridende vandrekort

•  Oprettelse af en egen turportal med fokus på slots- og haveruten og en attraktiv  
og underholdende „storytelling“

• Fælles markedsføring af turisttilbud på begge sider af grænsen under et fælles navn

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Tourismus Agentur 
Flensburger Förde GmbH
Stadt Glücksburg

Netværkspartnere
Tourismus-Agentur 
Schleswig-Holstein GmbH
Stiftung Schleswig-Hol-
steinische Landesmuseen 
Schloss Gottorf
Stiftung Schloss Glücks-
burg
Danevirke Museum
Ostseefjord Schlei GmbH
Gebietsgemeinschaft 
Grünes Binnenland e.V.
Arbeitsgemeinschaft 
Landesgartenschau 
Schleswig-Holstein e.V.
Gemeinde Gelting
Stadt Schleswig
Stadtpark Norderstedt 
GmbH
Stadt Kiel
Gemeinde Handewitt
Stadt Eutin
Kreis Schleswig-Flensburg
Gemeinde Harrislee
Akademie für die 
Ländlichen Räume S.-H. e.V.

Projektpartnere
Sønderborg Kommune
Aabenraa Kommune
Destination Sønderjylland

Netværkspartnere
Slots- og Kulturstyrelsen, 
Kongelig Køkkenhave 
Graasten
Haveselskabet
Visit Sønderborg, 
Sønderborg Turistbureau
Gråsten Forum
Turistforeningen for 
Aabenraa & Grænselandet 
(Visit Aabenraa)
Museum Sønderjylland
Dansk Cykelturisme
UdviklingsRåd Sønderjyl-
land
Visit Denmark
Dansk Kyst- og Naturturisme

Blomster udfolder sig og danner nye frø. På samme måde bygger 
det „voksende haveskue“ broer, ikke blot mellem Danmark og 
 Tyskland, men på samme tid også mellem turismeaktører, borgere 
og turister samt mellem menneske og natur.“

https://www.bbbprojekt.eu/da/
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Wirtschaftsförderungsagentur  
Kreis Plön GmbH01.07.2019 – 30.06.20222.031.575 €www.tour-bo.eu

BÆREDYGTIG TURISME HEN OVER GRÆNSEN

Den dansk-tyske grænseregion er et yndet rejsemål for turister. For at gøre regionen endnu 
mere attraktiv og opnå tilfredse og interesserede turister, der kommer igen, vil der fremover 
blive fokuseret på den bæredygtige turisme. ’Tourism Cross-Border (TOUR-BO)’ arbejder netop 
med dette for øje.

TOUR-BO realiserer bæredygtighedstanken inden for tre kategorier: Ud over det 
 grænseoverskridende netværk bestående af forskellige turismeaktører spiller fødevareturismen 
og formidlingsturismen en afgørende rolle. TOUR-BO giver turister mulighed for natur- og 
 kulturoplevelser på en anderledes måde og for at udbygge deres viden om regionen. 
 Indkvarteringssteder tæt på naturen, de mange formidlingstilbud og et fokus på regionale 
 produkter sikrer helt særlige erfaringer, som i sidste ende også kommer den lokale befolkning til 
gode. De oprettede „fødevareruter“ viser, hvordan natur og gastronomi kan forbindes. Turisterne 
får langs forskellige stationer på den danske og tyske side med regionalt producerede fødevarer 
ug udskænkningssteder mulighed for at gå på opdagelse i regionen. I den forbindelse sigter 
TOUR-BO til stadighed på at have en intens dialog med private og offentlige aktører for at styrke 
grænseoverskridende innovative turismeudviklinger.

RESULTATER

•  20 virksomheder og deres bæredygtige indkvarteringssteder præsenteres i filmklip

• Udvikling af 4 tematiske grænseoverskridende fødevareruter

• Over 35 restauranter på danske og tyske øer vises i et øpas

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
akadmie am see 
Koppelsberg
FEINHEIMISCH Genuss 
aus Schleswig-Holstein 
e.V.
Kreis Plön
Kreis Schleswig-Flensburg

Netværkspartnere
Touristinformation 
Gebietsgemeinschaft 
Grünes Binnenland e.V.
Wikinger Museum 
Haithabu
Ostseefjord Schlei GmbH
Verein Danewerk
Danevirke Museum
Tourismuszentrale 
 Holsteinische Schweiz
Stadt Fehmarn
Welterbebüro und Site 
Management Haithabu 
und Danewerk
Tourismus Agentur 
Flensburger Förde GmbH
Clusteragentur 
 Schleswig-Holstein
Ostsee-Holstein- 
Tourismus e.V.
Nordsee Tourismus 
Service GmbH
Fachhochschule 
Westküste
Nordbauern 
 Schleswig-Holstein e.V.

Projektpartnere
Guldborgsund Kommune
Landdistrikternes 
Fællesråd
Lolland Kommune
Sønderborg Kommune

Netværkspartnere
Billund ErhvervsFremme – 
Visit Billund
Destination Sønderjylland
Landsbylauget i Brusnæs
Tøndermarsk Initiativet
Business Lolland-Falster
Dansk Kyst- og Naturturisme
Kongernes Jelling
Højskoleprojekt Lolland-
Falster
Museum Lolland-Falster
Christiansfeld Centeret
Højskolen Marielyst
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig

TOUR-BO reagerer på den øgede efterspørgsel efter  autentiske 
ferietilbud med et lokalt fingeraftryk, idet der skabes nye 
 grænseoverskridende produkter, regionale oplevelsesruter og 
 tilbud inden for natur- og kulturturisme.“

http://www.tour-bo.eu/dk/
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2.2 Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland 
(BUND), Landesverband Schleswig-Holstein e.V.01.01.2017 – 31.12.20191.098.103 €www.undine-baltic.eu

PÅ OPDAGELSESREJSE UNDER HAVETS OVERFLADE:  
DEN EKSOTISKE ØSTERSØ

Lysende lilla søstjerner og nysgerrige kulørte fisk. En dykkeoplevelse som i drømme, der 
 formodentlig kræver en flyrejse? Faktisk ikke. Alt dette kan nemlig også opleves ud for Østersøens 
danske og tyske kyst. Østersøen er nemlig under overfladen langt mere eksotisk, end mange 
egentlig regner med.

Projektet UNDINE II følger mottoet „Man beskytter kun det, man kender og holder af“ og får 
således borgerne og turisterne til at få øjnene op for naturarven under vandet. Det kan nemlig 
betale sig at tage et kig under vandoverfladen. Store som små får mulighed for at opleve 
 undervandsverdenen helt tæt på i forbindelse med guidede dykke- og snorkleture på dansk og 
tysk side. Hvis man er meget heldig, kan man på en bådtur endda møde det hjemmehørende 
marsvin i sine naturlige omgivelser. Men Østersøen kan også opleves tørskoet. Plancher på 
strandpromenader, oplevelsesstationer på anløbsbroer og interaktive søkort giver mulighed  
for oplevelser på land.

UNDINE II er på lang sigt med til at styrke miljøbevidstheden omkring det nationale marine 
økosystem og beskyttelsen heraf.

RESULTATER

•  222 steder i programregionen, hvor UNDINE II offentligt præsenterer den fascinerende 
undervandsverden i den vestlige Østersø

• 360 nye og forbedrede naturture til og i Østersøens undervandsverden

•  142 dykke- og snorklesteder, som projektet har udarbejdet nye eller  
forbedrede beskrivelser af

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Tourismus-Agentur 
Lübecker Bucht AöR, 
Infrastruktur & Projektent-
wicklung
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel (CAU), 
Geographisches Institut, 
AG GeoMedien
Geobytes KG
Umwelt Technik Soziales 
(UTS) e.V. / Träger des 
„Ostsee Info-Center 
Eckernförde“ (OIC) 

Netværkspartnere
Das Museum für Natur 
und Umwelt Lübeck
Ostsee-Holstein-Touris-
mus e.V. (OHT)
WTSH GmbH

Projektpartnere
Vordingborg Kommune/ 
Afdeling Strategi og 
Implementering 
GeoCenter Møns Klint/ 
ledelse, formidling
Naturturisme I/S
Fjord & Bælt

Netværkspartnere
Destination Lillebælt
Naturama
VisitNyborg
VisitSydsjælland-Møn
Trente Mølle

Havet tilhører os alle og stopper ikke ved grænsen. Kystturismen 
er stigende – også på Østersøkysten. Heldigvis bliver vi også mere 
bevidste omkring den bæredygtige udvikling. UNDINE II oplyser om 
undervandsverdenen og om, hvordan vi beskytter den.“

http://www.undine-baltic.eu/da/
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Business Region Esbjerg01.04.2017 – 31.12.20201.091.244 €www.interreg5a.eu/nakuwa

UNESCO VERDENSARV I DEN DANSK-TYSKE GRÆNSEREGION

Er du klar over, hvad Vadehavet, Great Barrier Reef og Dolomiterne har til fælles? Alle tre steder står 
på UNESCOs verdensarvsliste. Det kendetegner, hvilken enestående natur vi har lige i  strandkanten 
af vores programregion. Turismeudviklingsprojektet ’NAKUWA’ arbejder på, at vi er mange, der kan 
opleve og nyde naturen ved Vadehavet, uden derved at ødelægge den. Det handler altså om at 
finde balancen mellem benyttelse og beskyttelse.

Vadehavets område rummer et stort potentiale for turismebranchen – et potentiale, der endnu 
ikke er fuldt udnyttet. Derfor tager NAKUWA udgangspunkt i forskellige slags turismeområder: 
cykel-, kultur-, fugle- og vandreturisme. På området fugleturisme (Birdwatching) klæder NAKUWA 
folk på til at kunne fortælle om fuglene i nationalparken i Vadehavsområdet. En fugleguide tager 
turister og lokalbefolkningen med ud på individuelle fugleture, så de kan opleve og mærke  naturen.

Vidste du, at der er mange forskellige fuglearter i den dansk-tyske region? De lever her, men det er 
langt fra alle, der overvintrer her hos os. NAKUWA fremhæver vigtigheden af trækfuglene  
i  Vadehavsområdet.  Vadehavet er hjemsted for mange levende væsener og tiltrækker årligt 
 tusindvis af trækfugle, der tilbringer en del af året i disse næringsrige områder, inden de begiver sig 
ud på den lange rejse mod nord eller syd.

NAKUWA-projektet spreder, støtter og lever budskabet: bæredygtighed er vigtig for vores natur! 
Det handler om, at vi har et fælles ansvar for at passe på miljøet. 

Med blandt andet fugleturismen bidrager NAKUWA til, at både den danske og den tyske del af 
Vadehavet kan tiltrække flere turister, der kan opleve den enestående natur. Det fører til en 
 bæredygtig turisme både i miljømæssig og økonomisk sammenhæng og til gavn  
for  lokalbefolkningen.

RESULTATER

•  40 organisationer på tværs af den dansk/tyske grænse har deltaget i projektet 

•  Der er udviklet mere end 50 nye tilbud indenfor natur- og kulturturisme

•  Der er udviklet 40 nye træningsprogrammer til servicemedarbejdere 

•  Der er opkvalificeret næsten 1.000 medarbejdere hos aktørerne i Vadehavet

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Nordsee-Tourismus- 
Service (NTS)
Nationalparkverwaltung 
Schleswig-Holsteinisches 
Wattenmeer
WWF Deutschland

Netværkspartnere
Naturschutzgesellschaft 
Schutzstation 
 Wattenmeer e.V.
Common Wadden Sea 
Secretariat
Sylter  
Verkehrsgesellschaft
Tourismus-Zentrale St. 
Peter-Ording
Genossenschaft eE4mobil
Adler Schiffe
neg Norddeutsche 
Eisenbahngesellschaft 
Niebüll GmbH
Rømø-Sylt Linie GmbH & 
Co. KG
Museumsberatung und 
–zertifizierung in 
Schleswig-Holstein
Erlebe Nordfriesland – 
Gästeführungen
Förderverein für Kunst 
und Kultur Eiderstedt

Projektpartnere
Nationalpark Vadehavet

Netværkspartnere
VisitDenmark
Dansk Cykelturisme c/o 
Cyklistforbundet
Dansk Kyst og Naturturisme
REACT
Tøndermarsk Initiativet

Vadehavet er et kæmpe spisekammer for fugle, der raster når de 
trækker til og fra yngleområderne.
Med NAKUWA har vi gjort det muligt at opleve vadens liv på tætteste 
hold, med vandreruter, cykelruter og lettilgængelige fortællinger.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/nakuwa/
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2.2 Holbæk Kommune 01.01.20 - 31.12.221.604.130 €www.naturaaktiv.com

TURISME UDEN ØKOLOGISKE SKADER MED REACT 1.2

React 1.2 er et projekt, der handler om at øge mængden af cykelturister i udvalgte  geografier 
i kystnære områder i Danmark og Tyskland.  

Turister efterspørger i højere grad unikke, autentiske og miljøvenlige rejseoplevelser og 
 disse kan man opleve som cykelturist. 

I projektet fokuseres der på at hjælpe små turistudbydere med at opkvalificere deres  digitale 
profiler, markedsføringsmuligheder og forretningsudvikling, og derudover at skabe rum og 
mulighed for at virksomheder kan mødes og lave fælles oplevelsespakker, som kan komme 
turister til gavn og glæde. 

Derudover laver projektet en ”Magic Moment”-kampagne, der fremhæver nogle af de 
 vidunderlige områder, som man kan besøge som cykelturist i Danmark og Tyskland, men 
under en fælles fortælling om magiske ferieoplevelser. ”Magic Moments”-kampagnen fører 
til en hjemmeside, hvor turister enten kan få viden og inspiration til at organisere deres 
egen tur eller benytte sig af nogle af de tilbud, som virksomheder har skabt i fællesskab. 
”Magic moments”-kampagnen bruger både digitale og analoge virkemidler. 

Sidst, men ikke mindst arbejdes der i projektet på at opbygge netværk på tværs af grænser, 
både fysiske, men også digitale netværk, så der i fremtiden vil være bedre 
 samarbejdsmuligheder for turisme- og regionsudvikling.

RESULTATER

•  Gennemførsel af workshopforløb for virksomheder på Sjælland, Lolland-Falster, Møn 
og Fyn samt tyske virksomheder i kystnære områder i Slesvig-Holsten

•  Udvikling og gennemførsel af en ”Magic Moment”-kampagne, der markedsfører 
regionen som en samlet turistdestination

•  Gennemført analyser for udviklingspotentialer for fremtidige cykelruter

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Ostsee-Holstein- 
Tourismus e.V.
Stadt Fehmarn
Wirtschaftsförderungs-
agentur Kreis Plön (WFA)

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
Erhvervshus Sjælland
Landdistrikternes 
Fællesråd (LDF)
Lejre kommune

Netværkspartnere
-

Nu ved vi, hvad der rører sig hos hinanden, ideerne begynder at 
pible frem til, hvordan vi kan gøre os attraktive for turister ved at 
tænke i nye oplevelser sammen med andre virksomheder.”
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Naturturisme I/S01.11.2015 – 31.12.20183.166.179 €www.naturaaktiv.com

AKTIV FERIE VED DEN DANSK-TYSKE ØSTERSØ

For mange er en swimmingpool, kolde drikke på stranden og 30 grader i skyggen indbegrebet af 
den vellykkede ferie. Det gælder dog ikke for alle. Der findes også folk, der ønsker at være aktive, 
opleve naturen og bevæge sig. Det er i denne kontekst, at projektet ’REACT’ spiller ind.

Ifølge prognoser udgør turismen en af de største sektorer. Den dansk- tyske grænseregion er ingen 
undtagelse i den henseende. Den vestlige Østersø på dansk og tysk side er en yndet  feriedestination, 
hvad den aktive kystferie angår. Så hvorfor ikke udvikle en fælles grænseoverskridende 
 turistdestination? REACT har fokus på fem former for aktiv ferie, nemlig vandsport, fiskeri, cykling, 
vandring og strandliv. Der udvikles nye produkter og turismetilbud inden for disse områder. 
 Vandre- og cykelruter samt fiskesteder og strande til både vandsport og afslapning langs Østersøen 
samles i et virtuelt kort. På den måde får de aktive turister direkte et overblik over, hvilke områder  
i regionen der opfylder deres behov. Der er endvidere oprettet servicestationer langs cykelruterne 
til brug for cykelturisterne. Her får de adgang til luftpumper og værktøj.

Takket være REACT står intet i vejen for den aktive ferie længere. Og hvad vejret i vores dansk-tyske 
region angår: „Der findes ikke dårligt vejr, kun dårlig påklædning.“

RESULTATER

•  Nye turismeprodukter og -tilbud med fokus på kvalitet, bæredygtighed og service

•  Udvikling af 62 lokale certificerede cykelruter langs den fælles Østersø

•  Servicestationer for cyklister i programregionen udstyret med værktøj og luftpumper

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Ostsee-Holstein- 
Tourismus e.V.
Stadt Fehmarn/Umweltrat
Timmendorder Strand 
Niendorf Tourismus 
GmbH
Tourismus-Agentur 
Lübecker Bucht
Wirtschaftsförderungs-
agentur Kreis Plön GmbH
Entwicklungsgesellschaft 
Ostholstein mbH

Netværkspartnere
VisitDenmark
IHK Flensburg
Kiel-Marketing GmbH
Ostseefjord Schlei GmbH 
Gesellschaft für Touris-
mus-, Regional- und 
Stadtmarketing
LTO Eckernförder Bucht
Hohwachter Bucht 
Touristik GmbH
Landessportfischerver-
band Schleswig-Holstein 
e.V.
Tourismus Agentur 
Flensburger Förde GmbH
Deutscher Wanderver-
band Service GmbH

Projektpartnere
Destination Sønderjylland
Destination Lillebælt
Dansk Kyst- og 
 Naturturisme, 
 Partnerskabet for 
Østersøturisme
Business LF
Udvikling Fyn – 
 Destination Fyn

Netværkspartnere
Sønderborg Kommune
Visit Sydsjælland – Møn
Destination Odsherred 
– VisitOdsherred
Destination Vestsjælland 
– VisitVestsjælland A/S
Dansk Cykelturisme
Havørred Fyn/Seatrout
Dansk Vandrelaug

Det har siden projektstart været vores mål at gøre den vestlige 
Østersø til Nordeuropas bedste resort for moderne aktiv kystturisme. 
Vores fokusområder er i den forbindelse vandsport, fiskeri, cykelsport 
og vandring samt strandliv – der er noget for enhver.“

http://www.naturaaktiv.com
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PROJEKTER, SOM ARBEJDER MED TILTAG TIL AT ØGE BESKÆFTIGELSEN  
OG ARBEJDSKRAFTENS MOBILITET, SKAL MODVIRKE MANGELEN PÅ  
KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT VED AT TILTRÆKKE KVALIFICERET  
ARBEJDSKRAFT TIL REGIONEN.

Arbejdskraftens grænseoverskridende mobilitet skal øges og 
 uddannelseskvaliteten skal forbedres. Projektaktiviteter inden for 
denne prioritet skal føre til, at unge højtuddannede bliver  
i  regionen, og at flere kan tiltrækkes. Derved ydes også et bidrag til 
at imødegå den demografiske udvikling. Sammenfattende vurde-
res det, at prioriteten i høj grad er i overensstemmelse med de 

 regionale behov. Ved hjælp af Interreg-projekter vil der kunne 
 tages hensyn til udfordringer inden for geografi og demografi, 
 erhvervsudvikling og konkurrenceevne, arbejdsmarked, 
 beskæftigelse og uddannelse samt kultur og sprog.

Denne prioritet er opdelt i to indsatsområder (3.1 og 3.2).

Tilstræbt resultat 3.1 – Forbedrede muligheder  
på arbejdsmarkedet

•   Forbedrede muligheder for at tiltrække og fastholde kvalifi-
ceret arbejdskraft inden for styrkepositionerne 

•  Øget grænseoverskridende mobilitet af arbejdskraft

•   Reduktion af barrierer på det grænseoverskridende  
arbejdsmarked

Mulige tiltag 3.1 – Sammenfattende er 
følgende foranstaltninger mulige og  
relevante i prioritet 3.1

•   Fremme af det grænseoverskridende  
arbejdsmarkeds attraktivitet

•   Udbredelse af nationale arbejdsmarkedsordninger

•  Fremme af informations- og rådgivningstiltag

•  Lette den grænseoverskridende jobsøgning

•   Nedbrydning af tekniske og juridiske barrierer på 
arbejdsmarkedet

•   Synliggørelse af jobmuligheder i programområdet

3.1

Prioritet 3
Arbejdsmarked, beskæftigelse 

og uddannelse
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Projekter PRIORITET 3 –  
Arbejdsmarked, beskæftigelse og uddannelse
Fremme af beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet

Tilstræbt resultat 3.2 – Udvidede uddannelses-
muligheder

•   Udviklede og afprøvede uddannelsestiltag, som styrker de 
grænseoverskridende kompetencer – særligt inden for 
styrkepositionerne 

•  Styrket kompetenceudvikling af unges arbejdskraft 

•   Øget grænseoverskridende udveksling af personale  
og elever/studerende/lærlinge m.v. 

•   Reduktion af barrierer ved gensidig anerkendelse  
af opnåede eksamensresultater

Mulige tiltag 3.2 – Sammenfattende er følgende 
foranstaltninger mulige og  
relevante i prioritet 3.2

•   Fremme af det grænseoverskridende samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner

•   Etablering af fælles kandidatuddannelser

3.2
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3.1 CELF01.01.2020 – 30.06.2023  1.162.464 €www.rebal-projekt.eu

STYRKELSE AF ARBEJDSMARKEDET PÅ TVÆRS AF GRÆNSEN  
FOR EN REGION I BALANCE

Vi – 11 danske og tyske partnere inden for områderne arbejdsmarked og uddannelse – 
 arbejder sammen for at styrke Femern Bælt-regionen.  Vi vil sammen informere og gøre 
opmærksom på uddannelses- og arbejdsmuligheder i nabolandet. 

Samtidig er vi med til at nedbryde mentale og bureaukratiske barrierer samt udnytte 
 synergier på tværs af landegrænserne. Gennem aktiviteter i projektet bidrager vi til en 
 ”REgion i BALance”. Vi skaber nye kontakter mellem virksomheder, elever, medarbejdere og 
mange flere.  Gennem workshops, praktikophold, ved arrangementer og besøg lærer vi af 
 hinanden. Vores mål er at nedbryde fordomme om hinanden. Det gør vi gennem 
 information, rådgivning, sprogkurser og personlig udveksling.

På den måde vil partnerne i RE-BAL-projektet sammen styrke uddannelsesmulighederne 
og arbejdsmarkedet i Femern-Bælt-regionen.

RESULTATER

•  Gøre opmærksom på arbejds- og uddannelsesmulighederne  
i nabolandet via korte film 

•  Gennemføre workshops – digitalt og analog – for elever 

•  Danne virksomhedsnetværk gennem sprogkurser, virksomhedsbesøg og 
 elevudveksling

•  Udbygning af samarbejdet mellem jobcentrene og fokus på nedbrydning af  
juridisk og tekniske barriere

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Berufliche Schule des 
Kreises Ostholstein in 
Oldenburg
Berufsbildungzentrum 
Plön
Grone Bildungszentren 
Schleswig-Holstein
Handwerkskammer 
Lübeck
Hanse-Schule für 
Wirtschaft und Verwal-
tung
Industrie- und Handels-
kammer zu Lübeck

Netværkspartnere
Agentur für Arbeit Lübeck
Industrie- und Handels-
kammer Flensburg
Handwerkskammer 
Lübeck – Berufsbildungs-
zentrum Kiel

Projektpartnere
Jobcenter Guldborgsund
Jobcenter Lolland
Køge Handelsskole
SOSU Nykøbing F.

Netværkspartnere
Tønder Handelsskole
Regionskontor Sønderjyl-
land-Slesvig

I Femern Bælt-regionen er der mangel på faglært arbejdskraft på 
begge sider af grænsen. RE-BAL bidrager med nye netværk til et 
mere sammenhængende grænseoverskridende arbejdsmarked.”

http://www.rebal-projekt.eu/da/velkommen/
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CELF01.02.2017 – 31.12.2019763.670 €www.interreg5a.eu/dk/blog/ 
projekt/boost

BOOST - FOR ET GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDDANNELSES-  
OG ARBEJDSMARKED

Så tæt på og alligevel så fremmed: Særligt hvad betingelserne på uddannelses- og  arbejdsmarkedet 
angår, ved de færreste, hvad der gælder på den anden side af den dansk-tyske grænse. Det er 
 netop i den kontekst, at ’BOOST’ spiller ind. Hvad skal man bruge et CPR-nummer til i Danmark? 
Siger man „du“ til de foresatte? Kan et praktikophold i nabolandet blive godkendt som led i min 
uddannelse? BOOST giver svar på disse og andre spørgsmål. 

I projektperioden har 362 danskere og tyskere, der hhv. arbejder eller tager en del af deres 
 uddannelse på den anden side af Femern Bælt, haft gavn af dette. Også virksomhederne  
i  grænselandet har draget fordel heraf. Lærlingene og praktikanterne kommer for det første med 
et frisk indspark fra nabolandet. For det andet styrker det grænseoverskridende fællesskab de 
 pågældende sektorer, ud over at der opnås et endnu bedre indblik i den anden kultur.  BOOST 
byder ind med mange forskellige aktiviteter: udveksling af lærlinge, workshops til elever, 
 informationsmøder til arbejdssøgende og meget mere. Målet med BOOST: at overkomme 
 grænsen som forhindring for arbejdsmarkedet for at styrke alles muligheder i deres arbejdsliv. 
 Projektet har en effekt. Dette bevidnes af det faktum, at over 600 personer de seneste tre år har 
søgt information om chancer og muligheder i nabolandet hos jobcentret i Danmark og det tyske 
Agentur für Arbeit. Derudover har 25 personer aktivt søgt et job i nabolandet. Meget mere er  
i  vente. Jo flere mennesker, der lærer, hvordan uddannelses- og arbejdsmarkedet på den anden 
side fungerer, des oftere vil de fremover også udnytte mulighederne.

RESULTATER

•  Skabelse af bevidstheden hos unge om muligheden for at komme i praktik i nabolandet

•  Styrkelse af bevidstheden om jobmulighederne i nabolandet for arbejdssøgende  
og arbejdsgivere og derved øgning af den grænseoverskridende mobilitet

•  362 personer har arbejdet eller været i praktik på den anden side af grænsen

•  171 projektdeltagere med øget interesse for at søge arbejdsplads i nabolandet

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Handwerkskammer 
Lübeck
Industrie- und Handels-
kammer zu Lübeck
Agentur für Arbeit Lübeck
Grone-Bildungszentren 
für Gesundheits- und 
Sozialberufe
Berufliche Schule des 
Kreises Ostholstein in 
Oldenburg

Netværkspartnere
Industrie- und Handels-
kammer zu Flensburg, 
Abteilung Aus- und 
Weiterbildung
Bundesagentur für Arbeit 
Zentrale Auslands- und 
Fachvermittlung (ZAV)

Projektpartnere
Jobcenter Lolland
Jobcenter Guldborgsund
SOSU Nykøbing F.

Netværkspartnere
Infocenter der Region 
Sønderjylland-Schleswig 
in Padborg/ Pendlerbüro 
Padborg
Region Sjælland, Regional 
Udvikling
LO Lolland Falster
Work in Denmark EAST

Det interessante i dette projekt er frem for alt udveksling,  
læring og videreuddannelse, at samle erfaringer.  
Og at tænke i større perspektiver.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/boost
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3.1 Tønder Kommune01.03.2018 – 30.06.20221.594.464 €www.f4j.de

VESTKYST-GRÆNSEREGION SOM SAMMENSMELTENDE,  
ATTRAKTIVT ARBEJDSMARKED

Hvilke tanker får du, når du hører ordet „Vadehav“? Næppe tanker om innovation og attraktive 
arbejdspladser. Det vil projektet ’Fit4Jobs@WaddenC’ lave om på.

Mange regioner i landdistrikter omkring den dansk-tyske grænse, f.eks. kommunerne Tønder 
og Nordfriesland, står over for følgerne af den demografiske forandring. Dette kommer blandt 
andet til udtryk i en mangel på uddannet arbejdskraft og uddannelsesinstitutioner. 
 Udefrakommende ved ofte kun meget lidt om regionen og kender ikke til regionens 
 uddannelsesinstitutioner, virksomheder og organisationer. Det opståede grænseoverskridende 
samarbejde skal afhjælpe dette. Videndelingen mellem virksomheder, ledere, 
 uddannelsesinstitutioner og fremtidige arbejdstagere styrkes på begge sider af grænsen. På 
den måde får Vestkyst-grænseregionen mulighed for at gøre sig selv synlig over for potentielt 
fagpersonale og virksomheder/ledere. Projektet Fit4Jobs øger Vadehavs-grænseregionens 
 attraktivitet som bosted og arbejdsmarked. Gennem kurser og netværksmøder får danske og 
tyske virksomheder i regionen mulighed for at positionere sig bedst muligt med fokus på 
 innovation, mens lærlinge og studerende får tilbudt erhvervsorienterede kurser og 
 virksomhedsbesøg. Disse tilbud og aktiviteter er med til at lette det grænseoverskridende 
 arbejde på langt sigt.

RESULTATER

•  Gennemførelse af to store eksportnetværkskonferencer med over 100 deltagere

• Gennemførelse af seks populære digitaliseringskurser for SMV‘er med omkring 70 deltagere

• Fem grænseoverskridende B2B-virksomhedsbesøg med over 100 deltagere

•  Gennemførelse af fire ekskursioner over grænsen med over 70 elever,  
lærlinge og studerende

•  To nye samarbejder mellem danske og tyske virksomheder gennem seminarer  
og samarbejdsmøder, der fører til nye arbejdspladser

• Tre kurser: Gæstfrihed & service, Turisme & markedsføring, Udvikling & innovationsprocesser

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Kreis Nordfriesland
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft Nordfriesland mbH
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft des Kreises Rendsburg-
Eckernförde GmbH & Co. KG
Wirtschaftsförderungsagentur 
Kreis Plön GmbH

Netværkspartnere
Unternehmensverband 
Unterelbe Westküste e.V.
Clustermanagement Digitale 
Wirtschaft Schleswig-Holstein 
GmbH
Handwerkskammer Flensburg
KHW NF Süd KHW NF Nord
Wirtschaftsförderungsagentur 
Kreis Plön GmbH
Nordfriesisches Innovations-
Center
Netzwerkagentur Erneuerbare 
Energien Schleswig-Holstein
NorNetz Bildung
Wirtschaftsagentur 
Neumünster GmbH
Dansk Centralbibliotek for 
Sydslesvig e.V.
Industrie- und Handels- 
kammer zu Flensburg
Stadt Flensburg
Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft des Kreises Rendsburg-
Eckernförde mbH & Co. KG
Wirtschaftsförderung Stadt 
Lübeck
Mittelstand 4.0 Agentur 
Kommunikation
Hochschule Flensburg
Stadt Kiel

Projektpartnere
Syddansk Universitet, Mads 
Clausen Instituttet
Tønder Handelsskole
Fonden Business Kolding
Mind Factory by Ecco

Netværkspartnere
Region Sønderjylland-Schleswig 
Regionskontor & Infocenter
Erhvervsakademi SydVest
EUC Syd
Det Blå Gymnasium – Tønder 
Handelsskole
WorkLiveStay
UdviklingsRåd Sønderjylland
Dansk Industri Sønderjylland c/o 
Eegholm A/S
Akademikernes A-Kasse
Arbejdsgiverne
Business Aabenraa
CELF
Esbjerg Erhvervsudvikling
DJØF
Jobcenter Guldborgsund
MindFactory by Ecco
ProVarde Erhvervsudvikling
Roskilde Universitet
Syddansk Universitet
Sorø Kommune
Tønder Gymnasium
Tøndermarsk Initiativet
Væksthus Syddanmark
Region Syddanmark
Sønderborg Vækstråd

Grænseregionen rummer særlige fordele og muligheder, som vi 
skal blive bedre til at fremme og udnytte. Ikke alle kender til disse 
fordele og muligheder, og det er vigtigt at synliggøre nabolandets 
erhvervsliv, arbejdskultur og arbejdsmarked.“

http://www.f4j.dk/index.php/da/
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Berufliche Schule  
des Kreises Ostholstein in Eutin

01.08.2016 – 31.07.2019160.072 €www.belteurope.eu

MED B.E.L.T. PÅ TVÆRS AF BÆLTET

Der er 19 kilometer i luftlinje fra den danske til den tyske kyst i Femern Bælt-regionen. 
 Kysterne er hverken forbundet med en bro eller en tunnel. Alligevel skal denne fysiske 
 afstand ikke medføre forhindringer for de unge. Der skal ikke bygges mentale broer. Netop 
dette har projektet ’B.E.L.T.- Be Europe – Learn Together’ arbejdet på.

Projektet har givet 60 erhvervsskoleelever mulighed for et praktikforløb i nabolandet og 
dermed for at knytte dansk-tyske kontakter. Disse kontakter er navnlig vigtige for 
 „naboskabsplejen“. Gennem tæt kontakt og samarbejde vækkes nysgerrigheden for 
 naboregionen. Dette kommer begge lande til gode. En yderligere sammensmeltning af 
Femern Bælt-regionen kræver en tolerant, forstående og venskabelig omgang med 
 hinanden. Et af B.E.L.T.‘s fokusområder er den omfattende udveksling mellem danske og 
tyske elever og undervisere. Og på trods af den geografiske nærhed er de sociale og 
 kulturelle forskelle tydelige. Disse forskelle udgør dog ikke en grænse. Derimod skaber de 
nye muligheder for begge sider. Muligheden for at lære af hinanden og slå kompetencer 
sammen. Navnlig uddannelsesområdet i grænseregionen kan få gavn af disse  
direkte  forbindelser på lang sigt.

RESULTATER

•  Omfattende udveksling mellem danske og tyske elever samt undervisere

•  Nedbrydning af fordomme gennem sammenkomster

•  60 erhvervsskoleelever, der har været i praktik i nabolandet

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Famila Eutin
EDEKA Eutin
LMK Eutin
Gemeinschaftsschule an 
den Auewiesen
Handwerkskammer 
Lübeck
Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein GmbH
Industrie- und Handels-
kammer (IHK) Flensburg

Projektpartnere
Zealand Business College

Netværkspartnere
Praktisk Service
REMA 1000
Kvickly Vordingborg+
Møn Skole

På begge sider af grænsen har det vist sig, at den afstand, der 
måtte eksistere i hovederne på folk, kan overkommes ved at udvise 
velvilje i mødet med hinanden. Alle er klar over de egne rødder, og 
alligevel har de kulturelle forskelle haft en positiv indvirkning på 
samarbejdet og det gode naboskab.“

http://www.belteurope.eu/font-dansk/
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Prio

3.1 Korsør Produktions Højskole01.08.2016 – 31.07.20191.186.907 €
www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/

center-for-practical-learning

FØRST PRAKSIS – SÅ TEORI

Begge lande står over for samme udfordring: Der er mangel på faguddannede i både Danmark 
og Tyskland. Interreg har sat projektet ’CPL’ (Center for Practical Learning) i søen for i fællesskab 
at vinde unge til en karriere, der kræver en faguddannelse. Projektet udvikler  grænseoverskridende 
uddannelsestilbud og udbygger på den måde de unges muligheder på begge sider af grænsen. 
På universiteterne indgår der typisk et udlandsophold som fast del af studiet, men også inden for 
den praktiske erhvervsuddannelse ville et sådant åbne nye horisonter. CPL fremmer netop dette 
gennem et virtuelt læringscenter udviklet inden for rammerne af projektet. Her kan  interesserede 
indhente oplysninger om mulige uddannelsessteder på den anden side af grænsen. 
 Udlandsopholdet kan eksempelvis tage form af et praktikforløb. Under mottoet „Først  praksis – 
så teori“ kan elever få et indtryk af de forskellige erhverv for netop at finde frem til, hvilken 
 uddannelse der passer dem. På den måde opbygger de unge ikke blot personlig erfaring, men 
styrker også deres faglige og sociale kompetencer. Derudover får de øjnene op for nabolandets 
uddannelses- og arbejdsmuligheder for deres fremtid. Det virtuelle læringscenter skal fortsat 
eksistere efter projektets afslutning, således at de unge vedvarende kan indhente oplysninger 
om mulighederne og opbygge praktisk erhvervserfaring i det pågældende andet land.

RESULTATER

•  Anerkendelse af praksispædagogik som undervisningsform

•  180 deltagere i fælles uddannelsestiltag

•  144 kvalifikationscertifikater for gennemført erhvervsorienteret kompetenceudvikling

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Stadt Flensburg Fachbe-
reich Jugend, Soziales und 
Gesundheit/    
Jugendaufbauwerk
CJD Schleswig-Holstein, 
Produktionsschule 
Ostholstein/Plön

Netværkspartnere
DeHoGa Deutscher 
Hotel- und Gaststättenver-
band SL-FL
Industrie- und Handels-
kammer zu Flensburg
Lebensmittelüberwa-
chung Stadt Flensburg
RBZ Hannah-Ahrendt-
Schule AöR (Berufliche 
Schulen für gastronomi-
sche Berufe)
SENATOR Senioren- 
Residenz Godenblick
Mühlenbergklinik 
– Holsteinische Schweiz
Berufliche Schulen des 
Kreises Ostholstein
Berufsausbildungs- und 
Qualifizierungsagentur 
Lübeck (BQL) GmbH

Projektpartnere
Haderslev  
Produktionsskole
Kalundborgegnens 
Produktionsskole

Netværkspartnere
RødbyHavn Bådeværft
Erhvervsskolen  
Nordsjælland
Anlægsgartner FH Sten
Kold College
CG Jensen A/S
Den selvejende institution 
Museum Vestsjælland
Den private virksomhed 
Selchausdal Gods
Fonden Fugledegård
Den selvejende institution 
EUC Nordvestsjælland

Vi er gode til at lære af og supplere hinanden. Og vi skal  blive 
 endnu bedre til at udnytte de frie uddannelsessteder og 
 arbejdspladser på tværs af grænsen.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/center-for-practical-learning
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IHK Flensburg01.07.2015 – 30.04.2021 1.764.601 €www.ddk-starforce.de

GRÆNSEOVERSKRIDENDE UDDANNELSESMARKED MULIGGØR DET 
DOBBELTE UDDANNELSESBEVIS

Mens det nord for den dansk-tyske grænse er svært for mange unge at finde et  uddannelsessted, 
er det syd for grænsen virksomhederne, der sukker efter kvalificerede lærlinge, elever og 
 praktikanter.  Dette giver et meget godt billede af arbejds- og uddannelsesmarkedet i Danmark 
og Tyskland. 

For at modvirke denne realitet har partnere fra begge sider af grænsen besluttet sig for at 
 samarbejde inden for rammerne af projektet ’STaRForCE - Strong Talents Ready For Crossborder 
Education’ for at dække behovet på den ene side og afhjælpe manglen på den anden. 

Projektpartnerne, herunder danske og tyske tekniske skoler og uddannelsesinstitutioner samt 
Industrie- und Handelskammer zu Flensburg, muliggør den grænseoverskridende 
 erhvervsuddannelse. Navnlig internationale og sprogligt-kulturelle kompetencer er værdifulde 
og meget efterspurgte hos mange virksomheder – ikke mindst i grænseområdet. 

STaRForCE betyder, at danske og tyske lærlinge og elever har en unik mulighed for at få et 
 dobbelt uddannelsesbevis. Inden for erhvervsuddannelsesfelterne detail, elektronik, lager, 
 gastronomi og it (systemintegration) er dette allerede en realitet. Og flere erhvervsuddannelser 
følger.  

STaRForCE følger en praksisorienteret tilgang. Der skabes fælles uddannelsestilbud på danske 
og tyske tekniske skoler, som betyder, at eleverne efter endt uddannelse står med to 
 erhvervsuddannelsesbeviser i hånden. Efter endt uddannelse vil de unge opleve, at døren  
til  arbejdsmarkedet står åben både i Danmark og Tyskland.

RESULTATER

•  40 danske og tyske lærlinge, elever og praktikanter har afsluttet en grænseoverskridende 
uddannelse eller et grænseoverskridende praktikforløb. 

•  Et åbent og løsningsorienteret samarbejde mellem de danske og tyske partnere. Partnerne 
samarbejder allerede i dag ud over projektets rammer.

•  Mere attraktive dobbelte uddannelsesforløb samt grænseoverskridende mobilitet

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
HLA – Die Flensburger 
Wirtschaftsschule, 
Regional Berufsbildungs-
zentrum
Hannah-Ahrendt-Schule 
Flensburg
Regionales Berufsbil-
dungszentrum Eckener-
Schule Flensburg AöR
Kreis Nordfriesland
Berufsbildungszentrum 
Schleswig, Regionales 
Berufsbildungszentrum 
des Kreises Schleswig-
Flensburg
Duale Hochschule 
Schleswig-Holstein

Netværkspartnere
Handwerkskammer  
Flensburg
Kreis Ostholstein
RBZ 1

Projektpartnere
EUC Syd
IBC Aabenraa
University College 
Lillebælt
Tietgen-Tietgen  
KompetenceCenter

Netværkspartnere
Region Sønderjylland-
Schleswig Regionskontor & 
Infocenter
Styrelsen for Forskning og 
Uddannelse
CELF
Vækstrådet Sønderborg
Svendborg Erhvervsskole
Region Syddanmark

Det er lykkedes STaRForCE at få danske og tyske institutioner til 
at være åbne over for gensidig læring, udvide deres horisont og 
påskønne og vedvarende udnytte det etablerede samarbejde.“

http://www.dk.ddk-starforce.de/
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3.2 Berufsausbildungs- und Qualifizierungs-
agentur Lübeck (BQL) GmbH01.02.2016 – 30.09.20201.723.789 €www.jump-projekt.eu

JUMP SOM SPRINGBRÆT TIL ARBEJDSLIVET

Unge har ofte svært ved at finde deres vej i uddannelseslivet og finde fodfæste på arbejdsmarkedet. 

Fokus for projektet ’JUMP – jobs gennem udveksling, mobilitet og praksis’ er gradvist at sende 
elever ud på ukendt terræn for at styrke dem personligt, fagligt og socialt. 

Hvordan fungerer det? I første omgang aflægger de danske elever et besøg af en dags varighed 
på de tyske projektskoler. Derefter besøger eleverne et af værkstederne på de tyske 
 produktionsskoler i tre til fem dage for at få et reelt indblik i, hvordan hverdagen på den anden 
side af Femern Bælt ser ud. Endelig får eleverne gennem et praktikophold på to uger mulighed 
for at lære en typisk arbejdsdag at kende hos en af de 13 virksomheder, der deltager i JUMP.  Dette 
er den reelle prøvelse i ukendte omgivelser. De tyske elever får mulighed for det  
samme i  Danmark.

Parallelt med de lærerige aktiviteter, hvor ikke-uddannelsesegnede unge støttes aktivt, 
 gennemføres der videnskabelige evalueringer. Dette skaber en bedre forståelse for, hvilke 
 metoder der fungerer i praksis, og hvilke der ikke gør. De praksisnære erfaringer og den viden, 
der ligger hos de involverede virksomheder, er ydermere værdifuld. Formålet med dette er at 
nedbringe barriererne og udstyre de unge med kompetencer, således at de bliver bedre til at 
navigere i uddannelsesverdenen og på arbejdsmarkedet. 

RESULTATER

•  I alt 542 unge og medarbejdere har deltaget i aktiviteterne.

•  Der er blevet afholdt 6 „Future Camps“ for unge og 3 for medarbejdere. Her blev der bl.a.  
i workshopper arbejdet med idéer og realiseringsstrategier for beskæftigelsesmuligheder på 
begge sider af grænsen.

•  Der er blevet gennemført 34 besøg med en varighed på en dag eller flere dage hos partnere  
i det respektive andet land.

• 8 praktikophold hos samarbejdspartnere i det andet land.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Europa-Universität 
Flensburg (EUF)
Bildungs- und Arbeits-
werkstatt Südtondern 
gGmbH (BAW)

Netværkspartnere
Baltic Facility Solutions 
GmbH & Co. KG
CVJM Lübeck e.V.
Service 2 Solution GmbH
Die Kreishandwerker-
schaft Nordfriesland-Nord
NORTH-TEC BIOGAS
Landgasthof Achtruper 
Stuben
HGV Niebüll
DEHOGA Bezirksverband 
Südtondern e.V.
The Pigeon Plan e.V.
Fit4Jobs@WaddenC – Fit 
for Jobs in the Danish-
German Wadden Sea 
Region

Projektpartnere
MultiCenter Syd (MCS)
Produktionshøjskolen 
Klemmenstrupgård, Køge 
(KPS)
Universitet Roskilde (RUC)

Netværkspartnere
StaySail.Danmark
MFA a/s Lakering & skilte
Herfølge Kleinsmedie
Scandiloc
Hotel Niels Juul
Korsør 
 ProduktionsHøjskole
CELF – Center for 
erhvervsrettede uddan-
nelser Lolland-Falster
Dansk Cykelturisme c/o 
Cyklistforbund
Guldborgsund Kommune

Når man én gang har turdet kaste sig ud i det kolde vand, 
 bliver det langt nemmere næste gang. Det samme gælder, når 
unge tager til udlandet. Det er ikke alene spændende at møde 
 fremmede, det er også med til at udvikle den enkeltes personlighed 
og kan være af meget stor betydning for den langsigtede udvikling 
af den enkelte unges liv.“

http://www.jump-projekt.eu/cms/profuture1-2/
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Erhvervsakademi Sjælland01.02.2017 – 31.01.2020823.187 €www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/
maker-startups

STARTING BY MAKING

Det kan være svært at forstå mulighederne i en ny opfindelse, hvis man ikke kan tage den 
”nye dims” i hænderne og vende og dreje den, mens man får forklaringen på hvad ”dimsen” 
kan. Dertil kommer, at det kan være en udfordring at komme fra ide til produktion. 
 ”STARTING BY MAKING” er mottoet i uddannelsesprojektet ’Maker Startups’, der bidrager til 
en styrket iværksætterkultur gennem et øget grænseoverskridende samarbejde mellem 
uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

De deltagende danske og tyske uddannelsesinstitutioner uddanner studerende til at 
 springe ud som iværksættere. Det gør de bl.a. ved at hjælpe dem med at producere fysiske 
prototyper, undervise i moderne produktionsteknologier og innovationsprocesser. Således 
rykker de studerende sig fra idegenrering til et konkret produkt og får indblik i, hvad det 
betyder at drive egen virksomhed. 

I alt har 580 studerende gennem projektet lært at designe og producere deres egne 
 produkter, og 152 studerende har fået mere praktisk viden om, hvad det betyder at starte 
egen virksomhed. Alt i alt er 10 nye virksomheder startet op som følge af ’Maker Startups’-
projektet under mottoet ”STARTING BY MAKING”.

RESULTATER

•  580 studerende har lært at designe og producere prototyper med  
moderne  fremstillingsteknologier

•  10 startups er udsprunget af Maker Startups

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Technikzentrum Lübeck 
(TZL)
Fachhochschule Kiel
Opencampus c/o Campus 
Business Box e.V.
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH

Netværkspartnere
BioMedTech Wissen-
schaftscampus Lübeck 
– Gründercube
IHK zu Lübeck

Projektpartnere
Erhvervsakademiet 
Lillebælt

Netværkspartnere
CAMPUS Køge
Væksthus Syddanmark
Business Kolding

Nu kan jeg gøre mine ideer håndgribelige. 
Jeg kan tegne dem i 3d og derefter printe eller skære dem.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/maker-startups
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3.2 VUC Storstrøm01.09.2015 – 28.02.2019662.031 €
www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/

global-company-training

VIDEREUDDANNELSER UAFHÆNGIGE AF STED OG TID TAKKET VÆRE 
DIGITALE MULIGHEDER

Der er dage og øjeblikke, man aldrig glemmer. For de fleste vil det være det øjeblik, hvor man 
efter mange år på skolebænken endelig står med papiret på endt uddannelse. Men hvem siger 
egentlig, at man nogensinde bliver udlært? Samfundet forandrer sig hele tiden. Gennem  
videreuddannelse er det netop muligt at følge med i udviklingen inden for mange områder. Men 
hvem skal finansiere efter- og videreuddannelsen? Særligt små og mellemstore virksomheder 
har ofte ikke mulighed for at betale de omkostninger, der er forbundet hermed. Interreg-projektet 
Global Company Training (GCT) har en løsning på dette. Grænser kan nedbrydes ved at udnytte 
digitale muligheder. Gennem digitale medier får medarbejderne mulighed for at deltage i efter- 
og videreuddannelse uafhængigt af sted og tid. Også lærlinge og elever får adgang til dele af 
undervisningen i forbindelse med uddannelsen fra deres arbejdsplads. I forbindelse med 
 projektet spiller deltagernes kompetencer en afgørende rolle. På trods af de fysiske afstande 
samt  kulturelle og sproglige udfordringer kan deltagerne lære meget af hinanden. Der blev 
 allerede ved projektets start spurgt ind til virksomhedernes behov for at skabe en merværdi 
 navnlig for virksomhederne med udgangspunkt i de nye teknologier. Helt øverst på  dagsordenen 
står de digitale læringsstrategier. Det var således muligt at udvikle en platform, som stadig i dag 
kan benyttes til (erfarings-)udveksling for elever, studerende, lærlinge og medarbejdere på 
 begge  sider af den dansk-tyske grænse.

RESULTATER

•  Udvikling af et læringssystem, der kan bruges til at undervise unge studerende  
og videreuddanne medarbejdere i virksomheder

•  32 kurser for virksomheder og et kompetencekursus for unge studerende

•  Etablering af den gamificerede platform „Global Academy“, hvor undervisere selv  
kan uploade passende indhold, som elever, studerende og medarbejdere kan bruge  
som led i deres videreuddannelse

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Wirtschaftsakademie 
Schleswig-Holstein 
GmbH, Niederlassung 
Lübeck (WAK)

Netværkspartnere
Industrie- und Handels- 
kammer zu Lübeck
Handwerkskammer  
Flensburg

Projektpartnere
VUC Syd
HF & VUC Fyn

Netværkspartnere
Udviklingsråd Sønderjyl-
land/ Entwicklungsrat 
Südjütland
3F Vojens
LO Haderslev
DI Lolland-Falster  
(Dansk Industri)
FEMERNBELT  
Development

Vi ved, at de små og mellemstore virksomheder rent  kulturelt 
og sprogligt kan lære meget af hinanden og dermed kan 
styrke  medarbejdernes kompetencer. Gennem kurser og 
 efteruddannelse kan der formidles kompetencer, der kan udnyttes 
direkte i  virksomheden – dette fungerer også på tværs af  fysiske 
 afstande, idet deltagerne kan inspirere hinanden ved brug af 
 videokonferencer.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/global-company-training
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3.2
Prio

Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
 Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel01.08.2015 – 31.07.20201.010.139 €www.panama-project.eu

PERSPEKTIVER PÅ ARBEJDSMARKEDET MED PANAMA

Robotplæneklippere til haven, robotstøvsugere til hjemmet, malkerobotter til intelligent 
 malkning. Dette er et par tekniske eksempler, der i form af robotter allerede er en del af vores 
hverdag, uden at vi tænker synderligt over det. 

Ofte har elever svært ved at se, hvad de skal bruge matematik, naturvidenskab og tekniske fag 
til i deres fremtidige arbejdsliv. Projektet ’PANaMa’ vil skabe en mere erhvervsorienteret tilgang 
og forbinde denne med undervisningsindholdet. Samtidig vil projektet modvirke manglen på 
fagpersonale i den dansk-tyske region. Elever og lærere præsenteres gennem skoleprojekter og 
-udstillinger vedrørende bæredygtig energi, forskningslejre inden for robotter og  automatisering, 
erfaringsudveksling samt virksomhedsbesøg for perspektiverne på arbejdsmarkedet. 

Den moderne arbejdsverden er i stigende grad præget af digitale processer, og der er et behov 
for uddannet fagpersonale inden for matematik, teknik og naturvidenskab. Den dansk-tyske 
region rummer desuden et enormt potentiale hvad angår robotteknologi, højteknologisk 
 materiale og kompetente brancher inden for bl.a. energi og landbrug. Eleverne skal forberedes 
på netop dette til deres liv efter skolen. Projektet PANaMa fokuserer derfor også på formidlingen 
af disse digitale kompetencer. På forskningslejre uden for skoleregi formidles der viden om 
 robotteknologi og andre digitale teknikker, der sikrer de unge en teoretisk og praktisk forståelse 
for digitale medier.

PANaMa får virkeligheden ind i klasseværelset og giver elever og undervisere et indblik  
i  virksomhedernes verden, hvilket skaber en forbindelse mellem undervisningen og arbejdslivet 
– en forbindelse, der ofte mangler.

RESULTATER

•  Samarbejde med 105 undervisere, 39 skoler og 30 regionale virksomheder i  
Danmark og Tyskland.

• Ca. 1100 elever, der har deltaget i arrangementer og projekter

• Gennemførelse af 31 elevprojekter, 9 workshopper og 9 forskningslejre

•  Der er online-adgang til alle undervisnings- og læringskoncepter,  
som fortsat bruges af undervisere

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Leibniz-Institut für die 
Pädagogik der Natur- 
wissenschaften und 
Mathematik, Kiel

Netværkspartnere
Industrie- und Handels-
kammer zu Kiel
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
Handwerkskammer 
Lübeck
NORDMETALL – Verband 
der Metall- und Elektro-
industrie e.V.
Projekt STaRForCE –  
vertreten durch die 
Industrie und Handels-
kammer zu Flensburg

Projektpartnere
Syddansk Universitet –  
Laboratorium for 
Sammenhængende 
Uddannelse og Læring

Netværkspartnere
Technical University of 
Denmark – Department 
of Energy Conversion  
and Storage
House of Science –  
Sønderborg Kommune
NTS-center Øst –  
Vordingborg
NTS-center Syddanmark
Dansk Industri,  
Sønderjylland
Fynsk Erhverv

Robotteknik udgør en god introduktion til den digitale  arbejdsverden. 
Også elever kan på den måde opleve, at en „maskine“ netop gør 
det, man beder den om. Det er et legende eksperiment inden for 
processen og sikrer, at alle tør være med – også dem, der ikke har den 
tekniske tilgang til faget.“

http://www.panama-project.eu/index.php/da/
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Prio

3.2 Technische Hochschule Lübeck01.04.2020 – 31.03.2023695.000 €www.mmt-project.eu

ANVENDELSE OG STYRKELSE AF FÆLLES VIDEN MED EN  
GRÆNSEOVERSKRIDENDE MASTERUDDANNELSE

Indenfor MikroMedTech-projektet udvikler Lübecks Tekniske Universitet, Lübeck Universitet og 
Syddansk Universitet i Sønderborg i fællesskab masteruddannelsen Medical Microtechnology 
(MMT). Formålet med denne uddannelse er at kombinere styrkepositionerne fra begge steder – 
medicinsk teknologi i Lübeck og mikroteknologi i Sønderborg. Med opbakning fra et netværk af 
hospitaler og producenter af medicinsk udstyr i Interreg-programregionen vil uddannelsen 
 resultere i kvalificerede unge fagfolk og medføre synergier inden for medicinsk teknologi  
i  regionen.

Med henblik på at skabe et grænseoverskridende nyt studiekoncept vil eksisterende  uddannelser 
på Lübecks Tekniske Universitet, Lübeck Universitet og Syddansk Universitet i Sønderborg blive 
kombineret og suppleret med yderligere forløb. Med inddragelse af regionale virksomheder 
 inden for medicinsk teknologi og regionale hospitaler vil indholdet af uddannelsen sidenhen 
blive tilpasset til praksis. 

Formålet er at udvikle Medical Microtechnology som en højere uddannelse, at få den certificeret 
samt at optage de første studerende. Efterfølgende skal de første resultater af det tilbudte 
 uddannelsesforløb evalueres.

RESULTATER

•  Udformning af den første grænseoverskridende tekniske masteruddannelse

•  Udvikling af et curriculum, herunder fastlæggelse af alle undervisningsmoduler

•  Opfyldelse af alle formelle betingelser for påbegyndelse af undervisningen (certificering 
gennem det tyske akkrediteringsråd, godkendelse af de kompetente myndigheder)

•  Optagelse af de første studerende, som skal gennemføre og evaluere uddannelsen som en 
del af projektet, mens dette endnu pågår

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Universität zu Lübeck

Netværkspartnere
Life Science Nord 
Management GmbH
Industrie- und Handels-
kammer zu Lübeck
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein 
- Campus Lübeck
Olympus Surgical 
Technologies Europe,
Eschweiler GmbH & Co. 
KG

Projektpartnere
Syddansk Universitet 
(SDU) / Mads Clausen 
Instituttet (MCI)

Netværkspartnere
Dansk Gigthospital
Odense University 
Hospital
Sydvest Sygehus Esbjerg

Denne uddannelse opfylder de medicoteknologiske behov på 
en fremragende måde; en kombination af ingeniørviden med 
 metoder inden for mikroteknologi og viden om humanbiologi.”

http://www.mmt-project.eu/da
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Prio

IPN Leibniz-Institut für die Pädagogik der 
Naturwissenschaften und Mathematik01.08.2020 – 30.06.2023615.638 €www.diasper-project.eu

KOM I GANG DIGITALT OG BRUG POTENTIALER MED DIASPER

Et godt kendskab til digitale medier er et grundlæggende krav til unge mennesker, når de 
 skifter fra uddannelse til job. Disse digitale og tekniske kompetencer er i dag uundværlige  
i  arbejdslivet, som i stigende grad er præget af computere, automatiserede processer og  digitale 
værktøjer. Derfor er det så meget desto vigtigere, at eleverne forberedes og ‚klædes på‘ på til 
dette. 

Det er her, DiASper-projektet (Digital arbejdsverden fra skoleperspektivet) kommer ind i billedet 
med idéer og koncepter, der skal supplere den almindelige undervisning inden for matematik 
og teknologi. Det nye ved disse koncepter er, at de integrerer aspekter af den moderne 
 arbejdsverdens digitale teknologier i de eksisterende undervisningsplaner på danske og tyske 
skoler. På lang sigt giver dette lærerne mulighed for at kombinere emner fra den  erhvervsmæssige 
praksis med læringsindhold og dermed tilrettelægge deres undervisning på en  praksisorienteret 
måde og samtidig give de unge mennesker nogle perspektiver på at komme ud i arbejdslivet. 

Koncepterne er koordineret med både lærere og repræsentanter fra industri og håndværk og 
indeholder realistiske referencer til kravene inden for en bred vifte af erhverv. Fokusområder er 
på den ene side en bedre forståelse af teknologier og på den anden side 3D-printning som et 
konkret eksempel i forbindelse med matematik. Begge emneområder udvider de unges viden 
om digitale processer og tekniske arbejdsgange og skaber en sammenhæng med det, de har 
lært i skolen.

RESULTATER

•  Innovative erhvervsorienterede undervisningskoncepter for fagene matematik og teknologi, 
som også er tilgængelige for danske og tyske lærere via specifikke platforme 

•  Netværk af skoler og lærere, der beskæftiger sig med digitale erhvervsmæssige  
referencer i undervisningen

• Flere erhvervsperspektiver og kompetencer til den digitale arbejdsverden blandt unge 

•  Modernisering af STEM-skoleundervisningen i programregionen

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Institut für Qualitäts- 
entwicklung an Schulen 
in Schleswig-Holstein 
(IQSH), Kiel
Industrie- und Handels-
kammern in 
 Schleswig-Holstein
Basler AG, Ahrensburg
Gemeinschaftsschule am 
Brook, Kiel
Leibniz-Gymnasium, Bad 
Schwartau
Katharineum, Lübeck
Otto-Hahn-Gymnasium, 
Geesthacht
Lilli-Martius-Schule, Kiel
Klaus-Groth-Schulen, Kiel 
und Neumünster
Friedrich-Paulsen-Schule, 
Niebüll
A.P. Møller-Skolen, 
Schleswig
Chr.-Albrechts-Universität, 
Kiel
RBZ Wirtschaft, Kiel
Trave-Gymnasium, 
Lübeck
Auguste-Viktoria-Schule, 
Flensburg

Projektpartnere
Maersk Mc-Kinney 
Møller-Institut der 
Syddansk Universität, 
Odense

Netværkspartnere
House of Science, 
Sønderborg
Verdens Bedste Robotby, 
Odense Kommune
Antvorskov Skole, Slagelse
Agedrup Skole, Agedrup

At fremme digitale kompetencer blandt unge er bydende nødvendigt 
og gavnligt for fremtidens arbejdsliv – og det skal starte i skolen.”

http://diasper-project.eu/da


66

Prio

3

Billeder fra projekterne



67

3
Prio



4.1

Prioritet 4
Funktionelt samarbejde

DET ER OPLAGT AT STYRKE DEN INSTITUTIONELLE KAPACITET OG AT STØTTE 
EN EFFEKTIV OFFENTLIG FORVALTNING I INTERREG DEUTSCHLAND-DAN-
MARK-PROGRAMMET, HVOR TO TIDLIGERE PROGRAMREGIONER ER BLEVET 
SLÅET SAMMEN

Prioritet 4 ”funktionelt samarbejde” gør det muligt at skabe plat-
forme, hvor aktørerne på tværs af de to tidligere programregioner 
kan mødes og danne netværk.
Samtidig rummer denne prioritet mulighed for projekter, der 
fremmer den regionale integration og „people-to-people“- 
aktiviteter, der kan bidrage til øget mellemfolkeligt samarbejde og 

bedre synliggørelse af regionen over for befolkningen. Desuden 
kan der også iværksættes projektaktiviteter med henblik på øget 
og endnu bedre administrativt samarbejde, f.eks. inden for 
 lovgivning og markedsføring af regionen. 

Denne prioritet er opdelt i to indsatsområder (4.1 og 4.2).

Tilstræbt resultat 4.1 – Øget samarbejde og 
grænseoverskridende koordinering

•   Øget kooperation mellem offentlige institutioner og 
 forbedret grundlag for grænseoverskridende kooperation 
i form af statistiske databaser 

•   Fælles strategier, koncepter og aktionsplaner for centrale 
områder og sektorer i programregionen (turisme, trafik og 
logistik, kystsikring, beredskab, sundhed, arbejdsmarked) 

•   En bedre grænseoverskridende koordination inden for 
områder som offentlig nærtrafik, beredskabstjenester og 
sundhedstjenester 

Mulige tiltag 4.1 – Sammenfattende er 
følgende foranstaltninger mulige og  
relevante i prioritet 4.1

•   Udvikling af dansk-tyske databaser

•   Udvikling af fælles grænseoverskridende strategier, 
koncepter og handlingsplaner

•   Udvikling af strategiske partnerskaber

•   Fremme samarbejder mellem offentlige myndigheder 
og organisationer



Projekter PRIORITET 4 – FUNKTIONELT samarbejde
Netværk mellem aktører på tværs af grænsen

4.2

Tilstræbt resultat 4.2 – Øget viden om hinanden 
på tværs af grænsen herunder en øget intraregio-
nal attraktivitet

•   Øget viden blandt mennesker i regionen om dansk og tysk 
levevis og kultur og den fælles historie hen over grænsen 

•   Forbedring af forudsætninger for at lære det danske og tyske 
sprog 

•   Flere møder mellem borgere fra begge sider af grænsen 

•   Forbedret synlighed af grænseregionen som et attraktivt sted 
at leve, arbejde og investere og en øget intraregional attrakti-
vitet 

Mulige tiltag 4.2 – Sammenfattende er følgende 
foranstaltninger mulige og relevante i prioritet 4.2

•   Synliggørelse af den dansk-tyske grænseregion

•   Realisering af puljer til kulturelle og borgernære aktiviteter

•   Fremme af den sproglige og interkulturelle kompetence

•   Understøttelse af den gensidige dansk-tyske forståelse

Benefit4Regions
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4.1
Prio

Universität zu Lübeck – Institut für   
Neuro- und Bioinformatik01.01.2017 – 30.06.2020745.686 €www.future-models.com

TYSK-DANSK UNGDOM SKABER FREMTID

De unge er vores fremtid. Så hvorfor ikke inddrage nutidens ungdom i deres egen og vores 
fremtid? Projektet ’Tysk-dansk ungdom skaber fremtid’ arbejder netop med dette for øje.

3000 elever fra 29 skoler i Danmark og Tyskland mødes jævnligt inden for rammerne af  projektet. 
Eleverne får ved deres personlige møde og direkte udveksling i øjenhøjde øjnene op for ligheder 
og forskelligheder. Dette skaber en interkulturel forståelse for nabolandets ungdom og dermed 
et fælles ståsted i grænseregionen. De danske og tyske elever formulerer i fællesskab visioner, 
der fører til et „godt liv“ i en fælles dansk-tysk region. Visionerne fastlægges på baggrund af 
 fælles aktiviteter og præsenteres efterfølgende for vigtige beslutningstagere, herunder 
 lokalpolitikere og borgmestre, og den almene offentlighed. Den bedste vision præmieres og 
føres ud i livet i et samarbejde mellem eleverne. På projektdage eller -uger på skolerne udvikler 
eleverne endvidere løbende fremtidsmodeller via en onlineplatform, den såkaldte iModeler. Idet 
de unge i grænseregionen allerede arbejder for en sammensmeltning af de to lande, vil der  
i fremtiden kunne blive skabt en fælles identitet og en „vi-følelse“. Et bidrag til vores  grænseregions 
fremtid, som formes af begge landes ungdom.

RESULTATER

•  38 deltagende skoler i projektet

•  Gennemførelse af 45 projektdags-arrangementer, hvor fremtidsvisionerne blev udviklet og 
præsenteret for relevante beslutningstagere

•  Udvikling og offentliggørelse af 45 koncepter for en bedre fælles fremtid

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Consideo GmbH/ 
Beratung

Netværkspartnere
IQSH – Institut für 
Qualitätsentwicklung an 
Schule Schleswig-Holstein
Freiherr-vom-Stein-Schule 
– Gemeinschaftsschule 
der Stadt Neumünster
Klaus-Harms-Schule
Domschule Schleswig
Wagrienschule Oldenburg
Friedrich-Liste-Schule
Gymnasium am 
 Mühlenberg
César-Klein-Schule 
Ratekau
Hanse-Schule für 
Wirtschaft und 
 Verwaltung
Thomas-Mann-Schule
Gemeinschaftsschule 
Handewitt
Peter-Ustinov-Schule
Gymnasium Schloss Plön
Theodor-Storm-Schule
Gymnasium Elmschen- 
hagen Kiel
Friedrich-Paulsen-Schule
Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, 
Umwelt und ländliche 
Räume des Landes 
 Schleswig-Holstein

Projektpartnere
Center for Undervisnings-
midler/ UC Syddanmark

Netværkspartnere
Center for Undervisnings-
midler – University College 
Lillebælt
Center for Undervisnings-
midler – University College 
Sjælland
Åbenrå 10. klasse
Kirkebakkeskolen Vejle
Rødkilde Gymnasium Vejle
Kulsbjerg Skole
Køge Handelsskole
Ribe Katedralskole
Næstved Gymnasium og HF
Hansenberg
Favrdalskolen, Afdeling 
Favrdal
Tønder Distriktskole- Tøn-
der Overbygningsskole
Hørup Centralskole
Køge Private Realskole
Fredericia Gymnasium
Grindsted Gymnasium & HF
Project Zero A/S
HOUSE of SCIENCE

Vi er stolte over vores elever. De har ikke alene for første gang 
 udviklet fælles fremtidsvisioner sammen med den danske 
 partnerskole på et fremmedsprog, men også præsenteret dem for 
et stort publikum. De regionale politikere ser gode chancer for at 
kunne realisere forslagene.“Tysk-dansk ungdom skaber fremtid

http://www.future-models.com


71

4.1
Prio

71

Brand & Redning Sønderjylland01.01.2017 – 30.06.2021557.111 €www.112interreg.eu

REDNING AF LIV HEN OVER GRÆNSEN

Forestil dig følgende: Du sidder på dit arbejde, som ligger direkte ved den dansk-tyske grænse. 
Nu lyder brandalarmen, og der trænger røg op under døren. Din første tanke er naturligvis, 
 hvordan du kommer ud. Den nærmeste beredskabscentral er på dette tidspunkt med stor 
 sandsynlighed allerede blevet underrettet. Men ligger den nærmeste central, den nærmeste 
brandstation og den hurtigste ambulance rent faktisk altid i det land, hvor du befinder dig lige 
nu? Svaret er ganske klart nej! Projektet ’Beredskab uden grænser’ arbejder med et motto om, at 
grænsen ikke må udgøre en hindring for akut hjælp!

Et tæt samarbejde mellem redningstjenester og beredskabscentraler på dansk og tysk side 
 sikrer en hurtig hjælp til programregionens borgere, der befinder sig i en nødsituation. Når der 
ringes til 112 i grænseområdet, kan opkaldene omdirigeres mellem de danske og tyske centraler. 
Inden for en omkreds af fem kilometer langs grænsen alarmeres begge landes brandvæsner for 
det meste. Dette gode og vigtige samarbejde på begge sider af grænsen videreføres inden  
for rammerne af projektet „Beredskab uden grænser“ gennem en samarbejdsaftale mellem de 
 tyske kommuner Nordfriesland og Schleswig-Flensburg samt byen Flensburg og den  tilstødende 
Region Syddanmark. Dette skal sikre hurtig og grænseoverskridende hjælp i nødsituationer.

RESULTATER

•  Ordbog i en app til begge landes redningsfolk, der er i aktion

•  Følgende gennemførte øvelser: højkapacitetspumper ved Lægan, havsnød og havforurening 
på Syltfærge, brand i SEVESO-olielageret i Aabenraa

•  Samarbejdsaftale omkring omfattende skadessituationer

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Stadt Flensburg
Kreis Schleswig-Flensburg
Kreis Nordfriesland

Netværkspartnere
Technisches Hilfswerk 
Landesverband Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schleswig-Holstein
Landesbetrieb für 
Küstenschutz, National-
park und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein
Leitstelle Nord

Projektpartnere
Region Syddanmark
Sønderborg Brand & 
Redning

Netværkspartnere
Region Sønderjylland-
Schleswig, Regionskontor 
& Infocenter
Sydvestjysk brandvæsen
Syd- og Sønderjyllands 
politi
Beredskabsstyrelsen
Lolland Falsters  
Brandvæsen

For os betyder det ikke noget, om vi skal køre 10 kilometer i den ene 
eller den anden retning - for dem, der bliver hjulpet, betyder det 
 alverden.“  

http://www.112interreg.eu
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1.341.421 € Dansk Folkehjælp01.05.2017 – 30.11.2021www.interreg5a.eu/saving-life

SAMMEN MOD PLUDSELIG HJERTEDØD

Den hyppigste dødsårsag er pludselig hjertestop. Alene i Danmark er der hvert år ca. 5.200 
 tilfælde. Mange ville kunne reddes, hvis der hurtigst muligt blev sat ind med kvalificeret 
 førstehjælp. Især i landdistrikter kan der ofte gå lang tid, inden redningstjenesten er på stedet 
– og hvert sekund tæller! Projektet ’SAVING LIFE’ arbejder på netop dette. Ved hjælp af SAVING 
LIFE skal så mange borgere som muligt, blive frivillige førstehjælpere.

På flere seminarer bliver frivillige personer uddannet til førstehjælpere. Samtidig sammenlignes 
og optimeres uddannelsen i Danmark og Tyskland. Deltagerne bliver introduceret for de mest 
anvendte hjertestartere, som bruges i begge lande. Gennem SAVING LIFE føres kampagne for 
at flest mulige hjertestartere er tilgængelig døgnet rundt og der sikres, at der findes forståelige 
vejledninger til brugen af dem. Derudover bliver førstehjælpere kaldt ud via en  smartphone-APP 
for at yde førstehjælp. Hjertestartere i området vises også i APP’en.

Ved et hjertestop tæller hvert minut. Jo hurtigere patienten får hjælp, jo større er chancen for 
overlevelse. SAVING LIFE byder ind med denne hjælp. 

RESULTATER

•  ASB-Schleswig-Holstein har udviklet førstehjælpsappen ”SavingLife Meine Stadt Rettet”,  
hvor over 2.000 førstehjælpere er tilknyttet og kan tilkaldes i tilfælde af hjertestop og  
der udføres op til 10 førstehjælpsvarsler pr. uge

•  I Danmark blev 5.630 førstehjælpere tilknyttet app’en Danmark Redder Liv.

•  Omkring 2.500 er blevet uddannet inden for førstehjælp

•  Både i Tyskland og Danmark er der registreret langt over de planlagte 600 hjertestartere

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
ASB LV Schleswig- 
Holstein e.V.

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
-

SAVING LIFE er med til at øge chancen for at overleve et hjertestop. 
Det giver tryghed i dit lokalområde.”

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/saving-life/
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Wirtschaftsförderungsagentur  
Kreis Plön GmbH01.07.2016 – 30.06.20192.074.764 €www.benefit4regions.eu

STYRKELSE AF DE DANSK-TYSKE LANDDISTRIKTER GENNEM B4R

Det er ingen hemmelighed, at landdistrikterne er i forfald. Brandstationerne i de mindre 
byer lukker og lægges sammen med nabobyens. Bageren på hjørnet lukker. Det livlige 
landsbyliv hører fortiden til. Både Danmark og Tyskland står over for denne udfordring. 
Landdistrikterne betegnes på dansk såvel som på tysk side ofte som kommende 
 udkantsområder i forhold til den økonomiske og sociale udvikling. Projektet 
 ’Benefit4Regions’ (B4R) bidrager til forandring på området.

Det er muligt sammen med borgere, virksomheder, landbrugere og politikere at skabe et 
succesfuldt grænseoverskridende samarbejde til udvikling af landdistrikterne. 
 Projektarbejdet bygger grundlæggende på et konkret behov, konkrete udfordringer og 
konkrete mål. Udfordringerne imødegås inden for forskellige områder såsom lokale 
 fødevarer, turisme og mobilitet. Fødevareproduktionen spiller i lyset af landbruget en 
afgørende rolle i netop landdistrikterne. Derfor skal der i fremtiden navnlig satses på 
 brugen af regionale fødevarer. Dette er også til gavn for de lokale restauratører og dermed 
den regionale turisme. Men hvordan sikres adgangen til landdistrikterne? Med tog? 
 Næppe. Typisk kræver det væsentlige forbedringer, hvis adgangen til landdistrikterne skal 
sikres, og den offentlige transport skal nå ud i distrikterne. Dette emne indgår nu  
i  handlingsplanen for de pågældende kommuner. Udbygningen af 
 bredbåndsinfrastrukturen er også på dagsordenen. Dette står endda meget højt på 
 dagsordenen – måske er  udbygningen allerede i gang hos dig? Vi kan blandt andet takke 
Benefit4Regions for at yde en indsats inden for denne og andre udfordringer  
i landdistrikterne.

Projektresultaterne stilles til rådighed for offentligheden på en platform, således at andre 
projekter, programmer og interesserede også kan udnytte den opnåede viden.

RESULTATER

•  Udvikling af 7 kommunale strategier til styrkelse af landdistrikterne

•  Udvikling af projektplatformen COPEDIA, hvor projektresultaterne stilles til rådighed 
for interesserede

•  Afholdelse af den første dansk-tyske festival

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Kreis Plön
Kreis Schleswig-Flensburg/ 
Fachbereich 3 Kreisent-
wicklung, Bau und 
Umwelt/ Sachgebiet 
Regionalentwicklung
Fachhochschule Kiel
Landesamt für Landwirt-
schaft, Umwelt und 
ländliche Räume des Landes 
Schleswig-Holstein (LLUR)
Forschungs- und 
Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel 
GmbH

Netværkspartnere
Kreis Ostholstein, 
Fachdienst Regionale 
Planung
Kreis Rendsburg- 
Eckernförde
Stadt Fehmarn
Frauennetzwerk zur 
Arbeitssituation e.V.
Landeshauptstadt Kiel
Stadt Neumünster
Kreis Nordfriesland
artefact gGmbH für 
globales Lernen und 
lokales Handeln

Projektpartnere
Sønderborg Kommune, 
Land, By og Kulturfor- 
valtning, Sekretariat for 
Landdistrikter
Landdistrikternes 
Fællesråd
Syddansk Universitet,  
Institut for Ledelse og 
Virksomhedsstrategi
Kalundborgegnens 
Erhvervsråd
Guldborgsund Kommune, 
Center for Borger og 
Branding

Netværkspartnere
Landbyhøjskolen 
Fåborg-Midtfyn
Næstved Kommune, 
Center for Strategi og 
Innovation
Holbæk Kommune
Slagelse Kommune
Aabenraa Kommune
Varde Kommune, 
Centraladministration 
– Politik & Analyse
Tønder Kommune
Vordingborg Kommune
Region Sønderjylland-
Schleswig Regionskontor 
& Infocenter
Ærø Kommune, Ærø Turist 
& Erhvervsforening
Odsherred Kommune

Benefit4Regions

Den dansk-tyske festival har helt bestemt været et højdepunkt 
for projektet Benefit4Regions. Jeg var begejstret over den brede 
vifte af emner af relevans for styrkelsen af landdistrikterne.  Dette 
 tydeliggør en af Interregs grundideer, nemlig den gensidige 
 læring.“

http://benefit4regions.eu/da


74

4.1
Prio

Region Syddanmark01.09.2020 – 31.08.2022610.294 €www.sara-interreg.eu

ANVENDELSE AF FN-MÅLENE FOR EN BEDRE FREMTID

Menneskeværdige arbejdsforhold og økonomisk vækst, sundhed og uddannelse, et intakt miljø 
i vand og på land: Det er blot nogle af FN‘s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling. Med disse 
mål (SDG‘er, Sustainable Development Goals) er verdens befolkning blevet enige om en  køreplan 
for en bæredygtig fremtid. SARA-parterne ønsker nu at gennemføre disse mål systematisk og 
effektivt i Interreg-regionen.

Det dansk-tyske samarbejde spiller en central rolle i den forbindelse: Parterne ønsker at  udveksle 
deres eksisterende viden og præsentere showcase-projekter. De kortlægger, gør status og ser 
på områder, hvor virksomheder har brug for støtte. Der vil blive afholdt workshops for især små 
og mellemstore virksomheder (SMV‘er) for at udvikle passende tilbud. 

SARA står for „Sustainable Development Goals - Adaptable Indicators and Methods, Regional 
Development and Active Implementation“. Målet er at tilpasse den globale tilgang til lokale 
 forhold og til den pågældende organisation og anvende den i praksis. Projektet fokuserer på 
langsigtet bæredygtighed ved at udvikle en dansk-tysk platform, der fortsætter aktiviteterne 
også efter projektets afslutning og indsamler relevant viden om bæredygtighed.

RESULTATER

•  Oversætte de globale mål for bæredygtig udvikling til en lokal kontekst og fremskynde 
deres gennemførelse

•  Metoder for, hvordan den offentlige forvaltning kan overføre de globale bæredygtighedsmål 
til et regionalt niveau

•  Koncepter til gennemførelse af de globale bæredygtighedsmål i små og mellemstore 
virksomheder og til at få dem til at indgå i deres forretningsstrategier

•  En grænseoverskridende platform, hvor gennemførelsen af de globale bæredygtighedsmål i 
den dansk-tyske programregion fortsætter

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
KielRegion GmbH
Kreis Schleswig-Flensburg
Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde 
GmbH & Co. KG 

Netværkspartnere
Kreis Nordfriesland 
Landeshauptstadt Kiel 
Ministerium für Energie-
wende, Landwirtschaft, 
Umwelt, Natur und 
Digitalisierung des Landes 
Schleswig-Holstein
Stadt Flensburg 
Stadtwerke Neumünster 
GmbH
Wirtschaftsförderungs- 
gesellschaft Nordfriesland 
mbH

Projektpartnere
TREFOR
UdviklingsRåd 
 Sønderjylland

Netværkspartnere
Business Aabenraa 
Haderslev Erhvervsråd 
Region Sjælland 
Sønderborg Vækstråd 
Syddansk Universitet 
Tønder Erhvervsråd

SARA-projektet er en opfordring til samarbejde for at vi  sammen 
kan udvikle en sammenhængende, attraktiv og bæredygtig 
 region.”

http://www.sara-interreg.eu/da
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Museum Lolland-Falster01.01.2016 – 31.03.2019843.261 €www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/nordmus

PROGRAMREGIONENS KULTURARV 

Den dansk-tyske regions fælles kultur og kulturarv gør det er oplagt at arbejde på tværs af 
den dansk-tyske grænse til lands og til vands om netop kulturarv. Museerne i  grænseområdet 
er derfor også vant til at arbejde sammen om projekter og til at tænke ud over deres egne 
faggrænser. Men tit lægger projekter i hjemlandet beslag på museernes opmærksomhed 
og så bliver det internationale samarbejde en luksus, som den dansk-tyske regions mindre 
museer med forholdsvis få medarbejdere og et begrænset budget ikke magter.  Samarbejde 
mellem danske og tyske museer er derfor for det meste bundet til de større museers 
 enkeltstående projekter, hvor samarbejdet ebber ud, når projektet er slut. Fire tyske og fem 
danske projektpartnere gik derfor sammen i ’NORDMUS’ projektet 2016 til 2019 for at skabe 
fastere rammer for samarbejdet i NORDMUS-projektet, så man ikke hver gang skal  begynde 
forfra med at finde samarbejdspartnere og så det også fremadrettet er muligt for mindre 
museer at arbejde på tværs af Østersøen. Det centrale element for museernes samarbejde 
er formidlingen af den fælles historie og en synliggørelse af de skatte, der gemmer sig i den 
fælles kulturarv. Eller: How to make people stop and see.

Interreg projektet blev både brugt til at samle erfaringer med grænseoverskridende 
 samarbejde, og til at analysere disse erfaringer gennem fælles udstillinger, udvikling af 
 forskellige former for kommunikation og videreuddannelse og udvikling af arbejdet med 
frivillige medarbejdere.

RESULTATER

• Etablering af et dansk-tysk museumsforbund i 2018

•  Udarbejdelse af Masterplan for gennemførsel af grænseoverskridende udstillingsarbejde. 
En vejledning i opbygning af samarbejde mellem museer og andre kulturinstitutioner 
på tværs af den dansk-tyske grænse med udgangspunkt i et dansk-tysk 
 kunstudstillingsprojekt ”Møder- Begegnungen”.

•  Udarbejdelse af fire MOOCs Massive Open Online Courses, kurser frit tilgængelige 
on-line, om kunst, om frivilligt arbejde på museer, om det dansk-tyske kulturlandskab 
og om folkeafstemningen i 1920.

• Museerne i NORDMUS- projektet havde 20.286 besøgende i projektperioden

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Kulturstiftung Hansestadt 
Lübeck, die LÜEBCKER 
MUSEEN
Wallmuseum Oldenburg in 
Holstein gemeinnützige 
Betreibergesellschaft mbH
Zweckverband Museums- 
verbund Nordfriesland
Fachhochschule Lübeck, 
Institut für Lerndienst- 
leistungen

Netværkspartnere
NEMO – Network of European 
Museums Organisations
Deutsche Botschaft in 
Kopenhagen
Land Schleswig-Holstein 
Referat für Kulturelle Bildung 
im Ministerium für Justiz, 
Kultur und Europa
Hansestadt Hamburg Referat 
Internationaler Kulturaus-
tausch
Kreis Plön Amt für Schule und 
Kultur
Kreis Ostholstein – Kultur- 
stiftungen Stiftung zur 
Förderung der Kultur und der 
Erwachsenenbildung in 
Ostholstein
Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen Schloss Gottorf
Ostholstein Museum
Kreismuseum Plön i.H.
zeiTTor – Museum Neustadt 
i.H.
Dannewerkmuseum
Kreis Rendsburg-Eckernförde 
Fachdienst Regionalentwick-
lung Schul- und Kulturwesen
Richard-Haizmann-Museum 
in Niebüll

Projektpartnere
Fuglsang Kunstmuseum
Museum Vestsjælland
Museum Sønderjylland
Nationalt Videncenter for 
Historie- og Kulturarvsformid-
ling v. University College 
Lillebælt

Netværkspartnere
Region Sønderjylland- 
Schleswig, Regionskontor & 
Infocenter kursKULTUR
Den Kgl. Danske Ambassade i 
Berlin
Kulturstyrelsen
Region Sjælland
Region Syddanmark
Lolland Kommune Sektor 
Kultur og Fritid
Guldborgsund Kommune 
Center for Borger og 
Branding/Kultur
Næstved Kommune Projekt 
KulturKIT
Nationalmuseet
Roskildemuseum
Fiskeri- og Søfartsmuseum
Øhavsmuseet
Vikingeskibsmuseet
ODM – Organisation Danske 
Museer
Dansk-Tysk Selskab
RUCMUS ved Roskilde 
Universitet

NORDMUS projekt har skabt et blivende netværk forankret i danske 
og tyske institutioner. Museumssamarbejdet giver inspiration, det 
giver selvreflektion og anledning til at forbedre egne arbejdsmetoder 
og vilkår. Og det giver en stor tilfredshed, når det fungerer på tværs af 
Østersøen.“

https://www.interreg5a.eu/dk/blog/projekt/nordmus
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Aktørerne i det dansk- tyske grænseland 
arbejder på  deres ideer med  hjerteblod 
og  engagement og søger efter nye 
 partnerskaber og muligheder. Herved 
styrker de den  grænseoverskridende 
 udveksling og skaber ekstraordinære 
 oplevelser for alle deltagere.“

Region Sønderjylland-Schleswig  
(Aabenraa Kommune)

01.07.2019 – 31.12.20222.200.00 €www.kurskultur.de

SPROG- OG KULTURFORSTÅELSE SOM NØGLE TIL DEN  
GRÆNSEOVERSKRIDENDE KOMMUNIKATION

Målet med ’KursKultur2.9’ er at styrke borgernes interkulturelle forståelse i hele den 
dansk-tyske programregion, at øge interessen for nabolandets sprog og kultur og 
 synliggøre den fælles  kulturarv gennem grænseoverskridende netværk på 
 museumsområdet. KursKultur 2.0 tager således udgangspunkt i det tidligere projekt 
KursKultur og bygger på resultaterne af dette. For at kunne nå de overordnede mål er 
der bl.a. blevet oprettet forskellige støttepuljer, som i dag alle står til rådighed for 
aktører i hele programområdet. Gennem kultur- og netværkspuljen støttes innovative 
dansk-tyske projekter inden for kultur, sprog, børn og unge, sport og fritid. 
 Transportpuljen støtter på ubureaukratisk vis mødet mellem danske og tyske børn og 
unge. Den nyoprettede strakspulje støtter netværksetablering og udvikling af nye 
 projektideer. I KursKultur 2.0 er partnerkredsen blevet udvidet, og den geografiske 
dækning er større, hvorfor der kan opstå nye innovative projekter og partnerskaber.

Derudover bliver der udviklet en særlig nabosprogsdidaktik. Via en sprogpulje kan der 
søges om midler til tiltag, der bidrager til at styrke undervisningen af børn, unge og 
også voksne i  nabolandets sprog.

RESULTATER

•  Der er siden august 2019 blevet godkendt 68 transportpuljeprojekter (pr. august 
2020)

•  Der er blevet bevilget 19 projekter via kultur- og netværkspuljen (pr. august 2020)

•  Strakspuljen har støttet seks projekter (pr. august 2020)

•  Sprogpuljen har bevilget tre projekter (pr. august 2020)

PROJEKTDETAILS

Projektpartner 
Stiftung Nordfriesland
Stadt Flensburg
Kreis Schleswig-Flensburg/ Kulturstiftung des 
Kreises Schleswig-Flensburg
Europa-Universität Flensburg

Netzwerkpartner
ADS Grenzfriedensbund
Agentur für Arbeit Lübeck
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU)
Deutsche Botschaft Kopenhagen
Friesenrat Sektion Nord eV
Goethe-Institut
IQSH – Institut für Qualitätsentwicklung an 
Schulen Schleswig-Holstein
Kreis Ostholstein FD Regionale Planung
Wirtschaftsförderungsagentur Kreis Plön GmbH
Kreis Rendsburg-Eckernförde
Kulturknotenpunkt Nordfriesland
Kulturknotenpunkt Scheersberg Internationale 
Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur
Kreissportverband Nordfriesland eV
Kreissportverband Schleswig-Flensburg eV
Sportverband Flensburg eV
Sydslesvig danske Ungdomsforeninger
Sydslesvig Forening eV
Paritätischer Wohlfahrtverband Schleswig-
Holstein e.V. / Kastanienhof Oldenburg
Stadt Fehmarn
Oldenburger Wallmuseum
Hansestadt Lübeck, Fachbereich Kultur und 
Bildung, Bereich Schule und Sport 
Landeshauptstadt Kiel,  
Amt für Schulen
Universität zu Lübeck,  
Projekt MatKult

Projektpartner
Haderslev Kommune
Sønderborg Kommune
Tønder Kommune
UC Syd
Professionshøjskolen Absalon
Museum Lolland-Falster
Næstved Kommune
Museum Sønderjylland
Netzwerkpartner
Bund deutscher Nordschleswiger
Den danske Ambassade i Tyskland
Grænseforeningen
ITD
Jobcenter Lolland
Kulturregion Fyn
Kulturregion Trekantområdet
Kulturregion Vadehavet
Region Syddanmark
Roskilde Kommune
Sekretariatet 2020
Nationalt netværk af skoletjenester v/ 
Skoletjenesten
DGI Sønderjylland
Deutscher Jugendverband für Nordschleswig
Tysklærerforeningen for Grundskolen
University College Lillebælt, Historielab
Jobcenter Aabenraa
Syddansk Universitet
Københavns Universitet
Aarhus Universitet
Dansk-Tysk Selskab
Tønder Handelsskole
Museum Vestsjælland
Guldborgsund Kommune
Vordingborg Kommune Kultur og Fritid
Svendborg Kommune
Fuglsang Kunstmuseum
Region Sjælland 
Lolland Kommune

http://www.kurskultur.dk/kurskultur/
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Næstved Kommune, Center for Kultur og 
Borgerservice01.08.2018 – 31.07.20211.417.652 €www.kultkit.eu

KULTKIT2: DANSK-TYSKE MØDER

Projektet ’kultKIT2: Dansk-tyske møder’ støtter borgernære dansk-tyske projekter og møder  
i  Femernbælt-region med deltagere fra hele grænseregionen. 

Projektet fremmer borgernes interkulturelle forståelse, opløser sproglige, kulturelle barrierer, 
 bidrager til et grænseregionalt tilhørsforhold, opbygger bæredygtige infrastrukturer i det 
 dansk-tyske samarbejde og synliggør grænseregionen som et attraktivt sted at bo og arbejde på 
tværs af de nationale grænseskel. 

kultKITs kultur-, idræts-, fritids- og uddannelsesprojekter er unikke, fordi danske og tyske 
 projektdeltagere i autentisk samvær og fælles læringssituationer, udvikler vigtige personlige 
kompetencer, der får dem til at vokse som mennesker, og som erhvervslivet i grænseregionen 
efterspørger. 

Samtidig med kultKIT2s stærke fokus på mellemmenneskelige møder, udvikles de  administrative 
samarbejdsrelationer, og det dansk-tyske samarbejde forankres bredt i de kommunale 
 forvaltninger og på politisk niveau i de to lande.

RESULTATER

•  32 dansk-tyske projekter og 23 projektforberede møder med i alt 911 deltagere har  
kultKIT2 bevilliget siden 2018.

•  54 organisationer har modtaget 1.2 millioner kroner i støtte af kultKIT2.

•  276 pædagoger og pædagogstuderende har deltaget i kultKIT2-kurset Musik,  
Leg og Bevægelse 

•  kultKIT2 har arrangeret 6 større informationsmøder og 2 kultKIT Fagdage 

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Stadt Fehmarn
Kastanienhof Oldenburg
Hansestadt Lübeck
Kreis Ostholstein

Netværkspartnere
Hansestadt Lübeck, 
Fachbereich Kultur und 
Bildung, Kulturbüro
Region Sønderjylland-
Schleswig Regionskontor 
& Infocenter
Christians-Albrecht- 
Universität zu Kiel
Schulamt in der  
Hansestadt Lübeck
Wirtschaftsförderagentur 
Kreis Plön
Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen 
Schleswig-Holstein

Projektpartnere
Næstved Kommune 
Vordingborg Kommune
Guldborgsund Kommune
Lolland Kommune

Netværkspartnere
Fonden Femern Belt 
Development
Region Sønderjylland-
Schleswig Regionskontor 
& Infocenter
Grænseforeningen – for 
en åben danskhed
Børnehaven Tryllefløjten
Københavns Universitet
Museum Lolland-Falster
Professionshøjskolen 
Absalon
Stevns Kommune
Odense Kommune
Faxe Kommune
STRING-netværket
Institut für Neuro- 
und bioinformatik der 
Universität Lübeck
Institut for Kommunika-
tion og Kultur ved Aarhus 
Universitet
DGI Storstrøm
Tysklærerforeningen for 
Grundskolen

kultKIT2 bidrager væsentligt til, at sproglige og kulturelle  
forskelle i grænseregionen ikke udgør en barriere, når den  
faste forbindelse over Femern Bælt bliver taget i brug. Vores 
mål er, at borgerne på optimal vis kan udnytte fordelene ved  
at bo, leve og arbejde i grænseregionen.“

http://www.kultkit.eu
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Universität zu Lübeck, Institut für Mathematik, 
LIMa - Lübecker Initiative Mathematik01.01.2019 – 31.12.2021521.088 €www.matkult.eu

MATEMATIK ER KULT(UR) OG EN INTERKULTUREL BRO

Mange kender det fra skolen. Emnet matematik bringer ikke glæde hos enhver. Matematikken 
spiller dog ind på alle livsområder: i forbindelse med vekselpenge, ved køb af et køleskab, 
 bageopskrifter, skattebetalinger, politiske debatter med statistiske modeller – vi møder 
 matematikken i vores hverdag, ofte dog i det skjulte. Industrielle fremskridt og tekniske 
 løsninger, som er afgørende for vores dagligdag, ville være utænkelige uden matematik. 
 Matematik er grundpillen i vores verdenskultur. Den accepteres i hele verden og forstås 
 endvidere globalt som universelt sprog. Projektet ’MatKult’ opfatter dermed matematikken som 
interkulturel bro mellem Danmark og Tyskland.

Matematik udgør også et fælles sprog, der kan forbinde to kulturer med hinanden. MatKult 
bruger matematikken som central komponent for kommunikation, udveksling og samarbejde, 
således at den grænseoverskridende kulturforståelse navnlig kan styrkes blandt de unge. På 
begge sider af den dansk-tyske grænse afvikles der allerede matematiske aktiviteter, herunder 
OL i matematik. Disse aktiviteter forbindes med hinanden inden for rammerne af projektet. 
Fokus ligger i den henseende på det fælles møde og glæden ved at beskæftige sig med 
 matematik i fællesskab.

RESULTATER

•  Øget interkulturel forståelse blandt borgerne i programregionen hvad angår dansk og tysk 
levevis og kultur

•  Styrket forståelse for nabolandets kultur og sprog gennem møder mellem børn, unge, 
studerende og borgere hen over grænsen på matematikkens bro

•  Udvekslingsforløb for studerende og fælles akademisk arbejde hos de deltagende  
uddannelsesinstitutioner

• Årlig matematik-filmfestival og -konkurrence for elever

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Europa-Universität 
Flensburg, Abteilung für 
Mathematik und ihre 
Didaktik

Netværkspartnere
Bürgerakademie Lübeck;
Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schulen in 
Schleswig-Holstein (IQSH);
Mathematik-Wett- 
bewerbe Schleswig- 
Holstein e.V. (MaWeSH);
Ministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Kultur 
des Landes Schleswig-
Holstein;
Phänomenta – das 
Science-Center;
Schulamt Flensburg;
Schulamt Kiel;
Schulamt Kreis 
 Nordfriesland;
Schulamt Schleswig-
Flensburg;
Stiftung Rechnen

Projektpartnere
House of Science, 
Sønderborg kommune; 
Laboratorium for 
Sammenhængende 
Uddannelse og Læring 
(LSUL), SDU, UC Syd, UC 
Lillebælt
Professionshøjskole 
Absalon, Center for Skole 
og Læring

Netværkspartnere
Astra Mærsk Mc-Kinney 
Møller Videncenter;
Danmarks Matematiklærer-
forening;
Danmarks Matematikvej-
leder Netværk (DMN);
Harteværket Oplevelse-
scenter;
Kalvehave Labyrintpark;
Naturama – moderne 
naturhistorie;
Region Syddanmark;
Universe Science Park

Matematik er et unikt og interkulturelt sprog til at kunne beskrive 
og forstå omverdenen og dermed at påvirke og forandre den.“

http://www.matkult.eu/start.dk.html
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Region Sønderjylland-Schleswig, Regions-
kontor & Infocenter (Aabenraa Kommune)01.07.2015 – 30.06.20192.929.358 €www.kurskultur.de 

KULTUR KENDER INGEN GRÆNSER

’KursKultur’ fremmer det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde inden for kultur, 
sprog, børn, unge, sport og fritid. Generelt handler projektet om at skabe en interesse for 
nabolandets kultur og sprog, at muliggøre sammenkomster og synliggøre den fælles 
 kulturarv. KursKultur har oprettet tre støttepuljer med henblik på at støtte innovative 
 borgernære dansk-tyske projekter, der opfylder de overordnede mål: kultur- og 
 netværkspuljen, transportpuljen og sportspuljen. 

Støttepuljerne er målrettet forskellige grupper, men fælles for dem alle er, at der som 
 minimum skal være én dansk og én tysk partner, der samarbejder på tværs af grænsen. 

Inden for rammerne af kulturakademiet oprettes der desuden en læringsplatform for 
 kultur og sprog samt et samarbejde mellem skoler og museer. For at styrke interessen for 
nabolandets respektive sprog, dansk og tysk, bliver der i samarbejde med 
 uddannelsesinstitutioner udarbejdet undervisningsmateriale til forskellige aldersgrupper. 
Disse forefindes både i fysisk og digital form.

RESULTATER

•  Kultur- og netværkspuljen samt sportspuljen: 63 støttede projekter. Det samlede 
støttebeløb lå på 1.066.701 EUR. Det mindste og største projekt blev hhv. støttet med 
1.150 EUR og 58.500 EUR.

•  Transportpuljen: 191 sammenkomster for børnehavegrupper og skoleklasser. Det 
samlede støttebeløb lå på 137.392 EUR. Støtten var på højst 2.000 EUR pr. 
 sammenkomst og på højst 4.000 pr. sammenkomst med overnatning.

•  Gennem kulturakademiet blev der udviklet ti undervisningsforløb og temahæfter i 
samarbejde med skoler og museer inden for grænseregionens kulturarv. 
 Temahæfterne er rettet mod forskellige aldersgrupper.

• Der er blevet udarbejdet 13 materialer på sprogområdet.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Stiftung Nordfriesland
Stadt Flensburg, 
Fachbereich Entwicklung 
und Innovation, 
 Kulturbüro sowie 
Fachbereich Jugend, 
Soziales, Gesundheit, 
Kinder- und Jugendbüro
Kreis Schleswig- 
Flensburg/ Kulturstiftung 
des Kreises Schleswig-
Flensburg u. FB 4 (Jugend 
und Schule)

Netværkspartnere
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
Flensburger Schifffahrts-
museum
Industriemuseum 
Kupfermühle
Institut für Qualitätsent-
wicklung an Schule 
Schleswig-Holstein (IQSH)
Kreissportverband 
Schleswig-Flensburg e.V.
Kulturstiftung des Kreises 
Schleswig-Flensburg
Ministerium für Justiz, 
Kultur und Europa
Stiftung Schleswig- 
Holsteinische Landes- 
museen Schloss Gottorf
Sportverband Flensburg e.V.
Stadtmuseum Schleswig
Kreissportverband 
Nordfriesland
Frasche Rädj/ Friesenrat 
Sektion Nord e.V.
Europa-Universität 
Flensburg
Naturkundemuseum 
Niebüll e.V.

Projektpartnere
Aabenraa Kommune, 
Kultur, plan & fritid, Kultur 
& Fritidsteamet
Haderslev Kommune, 
Kultur og Fritid samt Børn 
og Familie
Sønderborg Kommune, 
Center for Kultur
Tønder Kommune
Professionshøjskolen 
University College 
Syddanmark, afdelingen 
for Forskning og Udvikling

Netværkspartnere
Bund Deutscher Nord-
schleswiger (BDN)
Dansk Firma Idrætsforbund
DGI Sønderjylland
Næstved Kommune
Kulturregion Vadehavet
Museum Lolland-Falster
Museum Sønderjylland
Region Syddanmark
Sydslesvisk Forening e.V. 
– Dansk Generalsekretariat
University College Lillebælt
University College Sjælland

I forbindelse med KursKultur vil jeg navnlig fremhæve inddragelsen af 
børn og unge. En forudsætning for sameksistensen i grænselandet er, 
at vi sætter gang i dialogen og allerede tidligt sætter ind for at skabe 
en gensidig forståelse.“

http://www.kurskultur.dk/kurskultur/
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Næstved Kommune, Center for Kultur  
og Borgerservice01.08.2015 – 31.07.20181.080.144 €www.kultkit.eu

KULTKIT: KOMPETENCER, INTERAKTION OG FORSTÅELSE

Formålet med ’kultKIT’: Kompetencer, interaktion og forståelse er at øge borgernes bevidsthed 
om mulighederne i den østlige del af den dansk-tyske grænseregion og skabe nye bæredygtige 
fællesskaber gennem direkte møder mellem mennesker. 

kultKIT finansierer kulturelle og sportslige samarbejder mellem foreninger, borgere, skoler og 
andre institutioner. Desuden afholder kultKIT en række større events i Femern Bælt regionen. 
Med disse aktiviteter giver kultKIT børn, unge og voksne indbyggere i regionen muligheden for 
at indgå i nye relationer på tværs af grænsen.

Alle aktiviteter i projektet – såvel det administrative samarbejde og egne events som 
 mikroprojekterne – har et indbygget interkulturelt læringsperspektiv med fokus på at styrke 
deltagernes interkulturelle og sproglige kompetencer og derved fremme den gensidige 
 dansk-tyske kulturelle og sproglige forståelse.

RESULTATER

•  35 borgernære dansk-tyske projekter med i alt 2.290 tyske og danske deltagende borgere 
blev støttet af kulKIT 1. 

•  30 dansk-tyske udvekslinger og projektforberedende møder med i alt 226 deltagere blev 
gjort mulige af kultKIT 1. 

• 42 danske og tyske organisationer profiterede af kulKIT 1s støttemidler på over 1 million kroner

• 5 dansk-tyske informationsarrangementer og 4 store projektevents blev arrangeret af kultKIT 1

• 8 fact sheets og vejledninger om dansk-tyske møder målrettet nye projektaktører

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Kreis Ostholstein, 
Fehmarnbelt-Büro, 
Fachdienst Regionale 
Planung
Kreis Plön/ Amt für Schule 
und Kultur
Stadt Fehmarn
PARITÄTISCHER 
 Wohlfahrtsverband 
 Schleswig-Holstein e.V. 
Kastanienhof Oldenburg
Hansestadt Lübeck/ 
Fachbereich Kultur und 
Bildung/ Bereich Schule 
und Sport

Netværkspartnere
Hansestadt Lübeck, 
Fachbereich Kultur und 
Bildung, Kulturbüro
Berufsbildungszentrum 
Plön, Abteilung 
 Sozialpädagogik
Berufliche Schule des 
Kreises Ostholstein in 
Oldenburg

Projektpartnere
Lolland Kommune, Kultur 
og Fritid
Guldborgsund Kommune, 
Center for Borger og 
Branding/ Kultur
Vordingborg Kommune, 
Afdelingen for Kultur og 
Fritid
University College 
Sjælland/ Forskning og 
Innovation

Netværkspartnere
Region Sønderjylland-
Schleswig Regionskontor & 
Infocenter
Museum Lolland-Falster 
som repræsentant for 
projektet MusBelt
Center for 
 Internationalisering og 
Parallelsproglighed, 
Københavns Universitet
STRING
Fonden Femern Belt 
Development

kultKIT har vist, hvordan dansk-tyske projekter på tværs af  Femern 
Bælt skaber merværdi for både borgere og organisationer. 
 kultKITs etablering af infrastrukturer skaber forudsætningerne for 
fortsat udvikling og opdyrkning af nye relationer i det dansk-tyske 
samarbejde på tværs af grænsen.“

http://www.kultkit.eu
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Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig-Holstein01.03.2021 – 31.03.2023450.404 €www.perspektivregion.eu

UDARBEJDE FÆLLES HISTORISKE OG  
FREMTIDSPERSPEKTIVER FOR GRÆNSEOMRÅDET

Hvilken rolle spiller den dansk-tyske grænse? Ser vi os selv som beboere i en region med 
fælles mål og kulturel identitet? Vi har en lang historie sammen. Kan vi udnytte dette 
 potentiale til at imødegå fremtidens økologiske og sociale udfordringer i et tæt 
 grænseoverskridende samarbejde? Det er dét, vi ønsker at tage fat på  
i PerspektivRegion-projektet. 

Fra april 2022 til februar 2023 er der planlagt et offentligt mindeparlament og et 
 fremtidsparlament i Danmark og Slesvig-Holstén, som vil blive forberedt og organiseret 
sammen med universiteter samt forsknings- og kulturinstitutioner.

I forbindelse med omfattende drøftelser skal der sættes en proces i gang, erfaringer fra 
fortiden skal overvindes og nye idéer til samarbejde skal synliggøres. Hvad har adskilt os i 
fortiden, hvad vil forene os i fremtiden? Hvilke udfordringer findes der på begge sider af 
den nationale grænse, og hvad kan vi løse bedre sammen end hver for sig? Målet er at 
indlede en dialog i civilsamfundet, der åbner nye rum for identitet og handling. På den 
måde skal forbindelsen mellem den danske og den tyske befolkning styrkes, og der skal 
skabes en fælles idé for regionen.

Hele projektet ledsages af kunstudstillinger, kunstneriske indgreb og et landartprojekt

RESULTATER

•  Afholdelse af et erindringsparlament og et fremtidsparlament med deltagere fra 
Danmark og Tyskland, hvis resultater har potentiale til at blive et fælles værk for 
deltagerne og en model for andre regioner

•  Traditionelle historiebilleder, der er orienteret op ad den enkelte stat, overvindes, og 
der skabes en fælles identitet

•  Kunstnere fra Danmark og Tyskland ledsager projektet og præsenterer deres 
 resultater på udstillinger, hvilket øger synligheden af emneområdet betydeligt  
og viser kunstneriske perspektiver på dansk-tysk historie og fremtiden.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Historisches Seminar der 
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
Abteilung für Kunst und 
visuelle Medien, Institut 
für Ästhetisch-Kulturelle 
Bildung, Europa- 
Universität Flensburg
Bundesverband bildener 
Künstler (BBK) 
 Schleswig-Holstein
Kunstverein Haus 8 e.V.

Projektpartnere
Løgumkloster Højskole

Netværkspartnere
Department of History, 
University of Southern 
Denmark 
M 100
Billedkunstnernes Forbund 
(BKF) Sydjylland
Billedkunstnernes Forbund 
(BKF) Storstrøm

Historien er hverken mejslet i sten eller overleveret til menneskeheden 
fra en brændende tornebusk. Hver generation skriver sin egen historie.”

http://www.perspektivregion.eu/da
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Technische Hochschule Lübeck01.06.2020 – 31.12.2022 1.189.992 €www.digital-soundscapes.de 

MØDER MED MUSIK I FOKUS FOR AT STYRKE KULTUR OG SPROG

Projektet KREATIV LAB – Digital Soundscapes har til formål at introducere unge mennesker til 
klassisk og moderne elektronisk musik. Med kreative idéer giver projektet liv til musikundervis-
ningen på skolerne og anvender digitale instrumenter. Udstyret med en bærbar computer og 
programmet Ableton Live komponerer eleverne i 6.-12. klasse deres egen musik. Ved hjælp af en 
såkaldt Launchpad præsenterer de deres kreative resultater live på en koncertscene og får et 
livligt indblik i musikmagernes verden! Dette projekt er i øjeblikket på 12 skoler i den dansk-tyske 
grænseregion fra Lübeck over Femern Bælt til Guldborgsund og når ud til 400 elever årligt. 

Elevernes hurtigt voksende teknologi- og mediekompetencer i hverdagen står i kontrast til 
 problemet med den forholdsvis langsommelige integration af teknologi i musikundervisningen 
på danske og tyske skoler. I lyset heraf er der kommet rigtig gang i en debat om, hvor menings-
fyldt det er at bruge musikteknologier i undervisningen. For de deltagende elever er fokus 
 imidlertid snarere på at lære deres naboer på den anden side af grænsen at kende. I forbindelse 
med den kulturelle udveksling mellem skoleklasser opdager de unge både ligheder og forskelle 
og får måske nye venner.

RESULTATER

•  Seks nye dansk-tyske skolevenskaber, også efter projektperiodens udløb 

•  Udarbejdelse af en gennemførelsesmanual og en videovejledning til tredjeparter om, 
hvordan man bruger og formidler digitale instrumenter på skolerne 

•  Workshopserier for 400 elever

•  Grænseoverskridende musiklejr i Danmark og Tyskland hvert år for ca. 180 elever og 20 
danske og tyske professionelle musikere

•  Kulturprogram for eleverne i forbindelse med i en udflugt til nabolandet

•  Inddragelse af en historisk vigtig tysk eller dansk komponist (Ludwig van Beethoven og Carl 
Nielsen)

PROJEKTDETAILS

Projektpartner 
Stiftung Neue Musik- 
Impulse  Schleswig- 
Holstein
Eutin Tourismus GmbH

Netzwerkpartner
Wagrienschule Oldenburg 
i.H.
Musik- und Kunstschule 
Lübeck gGmbH
Inselschule Burg auf 
Fehmarn Gemeinschafts-
schule der Stadt Fehmarn
Berufliche Schule Eutin
Kirchenkreis Ostholstein
Schule an den Auewiesen, 
Malente
Johann-Heinrich-Voß-
Schule Eutin
Carl-Maria-von Weber-
Gymnasium Eutin
Ostseegymnasium 
Timmendorfer Strand
Kreismusikschule 
Ostholstein
Elisabeth-Selbert 
Gemeinschaftsschule Bad 
Schwartau
Geschwister Prenski- 
Schule Lübeck
Baltic Schule Lübeck
Bildungsministerium: 
Schulamt Kreis OH / 
Schulrat, 
Nordkolleg Rendsburg
Landesverband Rhythmik 
Nord
Musik und Bewegung 
Nord e.V.
Bildungszentrum für 
ländliche Räume /RENN 
Nord
IHK zu Lübeck
EnergieCluster Digitales 
Lübeck e.V.
Musikhochschule Lübeck
Stadt Eutin

Projektpartner
Kommune Guldborgsund

Netzwerkpartner
CELF – Center for 
 Erhvervsrettede uddannelser 
Lolland
Nykøbing F. Katedralskole
Lolland Musikskole
FGU Lolland-Falster
Museum Lolland-Falster
Syddansk 
 Musikkonservatorium 
(SDMK), Odense
Sophienskole 
Sydfalsterskole
Vier Schulen der Kommune 
Guldborgsund

Eleverne får et indtryk af, at digitale apparater ikke kun er til 
 underholdning, men at man også kan være produktiv med dem.”

http://www.digital-soundscapes.de/?lang=da
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Billeder fra projekterne



Netværksprojekter

Netværksprojekter har en speciel målsætning og skal være en 
 forberedelse af Interreg 6A eller gøre overgangen fra den gamle 
støtteperiode til den nye lettere. Forenklede procedurer skal 
 desuden bidrage med erfaringer til den nye støtteperiode.
Netværksprojekter skal rumme perspektiver for et fremtidigt 
 samarbejde og dermed vise, at de vil have varig effekt. Det kan ske 
i form af aktiviteter, der anviser konkrete handlingsmuligheder for 
fremtiden.
Målet med netværksprojekter er udviklingen af nye emner og 
 partnerskaber, for at forberede nye initiativer og projekter til den 

næste støtteperiode (Interreg 6A, 2021 – 2030).
Ansøgningsformularen er kortere, og i budgettet er det for 
 netværksprojekter muligt at arbejde med standardsatser og  
i  forvejen fastlagte engangsbeløb, som skal gøre det nemmere at 
udforme en ansøgning. Netværksprojekter kan have en løbetid på 
et år, og tilskuddet ligger på maksimalt 100.000 Euro. 
 Støtteprocenten ligger for alle projekter på 75 %.
På de næste sider præsenterer vi de netværksprojekter, som har 
fået støtte under Interreg 5A, fundet frem til nye partnerskaber og 
udviklet nye projektidéer. God læselyst!

INTERREG-UDVALGET BESLUTTEDE I DECEMBER 2019 AT 
INDFØRE STØTTE TIL NETVÆRKSPROJEKTER
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Priorität 1

BEVARELSE AF KULTURARVEN I GRÆNSEREGIONEN

Netværksprojektet adCON har til formål at fremme og støtte en teknologisk metode til 
 forebyggende konservering og identificere forbedringer for at forhindre fremtidige skader på 
udvalgte regionale kunst- og kulturarvssamlinger. Projektet har også til formål at bringe 
 relevante personer, videnskabelige institutioner og avancerede teknologiudbydere sammen, så 
de i fællesskab kan bidrage til at bevare og konservere kulturarven i den dansk-tyske 
 grænseregion. 

Udfordringerne er regionsspecifikke miljøpåvirkninger og vejrforhold, f.eks. regnfulde vintre, en 
blanding af den salte luft fra Nord- og Østersøen samt stigende sommervarme og tørke som 
følge af hurtige klimaændringer. På det seneste er organiske materialer som tømmer udsat for 
øget biologisk angreb, såsom migration af skadedyr på breddegrader og i højder, som ikke 
 tidligere har været typiske for programregionen. Netværksprojektet adCON ønsker at give alle 
relevante interessenter i regionen en bred portefølje af videnskabelig forskning, værktøjer og 
teknologier relateret til kulturarv, herunder forskellige aspekter af forebyggende bevaring.  
I  sidste ende samler projektet dem, der skaber og vedligeholder kulturarven på begge sider af 
grænseregionen i et nyt netværk af arrangementer, undervisning og ekspertise, og fremmer 
dermed også kultursamarbejdet i den dansk-tyske grænseregion.

RESULTATER

•  At igangsætte en bæredygtig overførsel af viden og information ved at etablere en database 
over tilgængelig infrastruktur, eksperter og teknologiudbydere i den dansk-tyske 
 grænseregion

•  At stille knowhow til rådighed gennem udveksling af moderne forebyggende procedurer og 
teknologiske tilgange. At identificere en state-of-the-art værktøjskasse og lære af førende 
forskere.

•  At foreslå og evaluere nye teknikker inden for bevaringsområdet 

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel (CAU)

Netværkspartnere
Landesmuseen 
 Schleswig-Holstein
The Cluster of Excellence 
ROOTS at Kiel University
Digital Signal Processing 
and System Theory Group, 
CAU

Projektpartnere
Konserveringscenter Vejle 

Netværkspartnere
-

Weitere
Jerzy Haber Institute of 
Catalysis and Surface 
Chemistry, Polish Academy 
of Sciences 
The Getty Conservation 
Institute, Los Angeles, USA

Hvis vi skal bevare kulturarven, skal vi have ordentlige værktøjer.”

Mads Clausen Institute, University of 
Southern Denmark (SDU)

1.06.2021- 31.05.202156.070 €
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Priorität 1 Universitätsklinikum Schleswig-Holstein – 
Campus Lübeck, Innere Medizin II01.04.2022-31.03.202399.683 € 

KUNSTIG INTELLIGENS TIL AT REDUCERE SLAGTILFÆLDE VIA  
TIDLIG PÅVISNING AF VENTRIKELFLIMMER

Ventrikelflimmer (AFib, eng.: Atrial Fibrillation) er den mest udbredte hjerterytmeforstyrrelse hos 
voksne – og den mest frygtede konsekvens er slagtilfælde. Tidlig påvisning af AFib med 
 mulighed for at træffe forebyggende foranstaltninger er derfor af enorm betydning. 

Parterne i projektet ”Artificial Intelligence to Reduce the Incidence of Stroke via Early Detection 
of Atrial Fibrillation in the Elderly” (AIRSAFE-P) planlægger en undersøgelse i befolkningen med 
det formål at opdage ventrikelflimmer hos ældre på et tidligt tidspunkt ved hjælp af en specielt 
udviklet smartphone-app, der kan optage et EKG til enhver tid. 

Modsat deltagerne i undersøgelsen uden denne app, kan deltagere med app‘en få iværksat 
medicinske behandling allerede ved den første påvisning af AFib, hvilket i sidste ende vil 
 reducere slagtilfældeprocenten i denne gruppe betydeligt. Et vigtigt grænseoverskridende 
 aspekt i den forbindelse er, om befolkningen i de to lande med et lignende antal slagtilfælde 
(2015: Tyskland 52 slagtilfælde/100.000 indbyggere årligt; Danmark 57/100.000 indbyggere årligt) 
vil opnå resultater, der ligner hinanden — for det første i forhold til motivationen for at deltage  
i undersøgelsen og for det andet i forhold til målsætningen om at reducere antallet af   
slagtilfælde betydeligt.

RESULTATER

•  Projektet gennemføres på 4 universitets hospitaler (Lübeck, Odense, Kiel, Roskilde)

•  Eksisterende kompetencer inden for det dansk-tyske programområde om forebyggelse af 
slagtilfælde skal samles for at dele viden og bruge den til at forberede et fælles klinisk forsøg 
og dermed i sidste ende stimulere og igangsætte fremtidige innovationer

•  Fastlæggelse af antallet af personer med øget risiko for slagtilfælde, der skal inkluderes og 
færdiggørelse af en detaljeret studieplan for det kliniske projekt

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Universitätsklinikum 
Schleswig-Holstein 
–  Campus Kiel, III. 
Medizinische Klinik

Projektpartnere
University of Southern 
Denmark, Odense 
University Hospital, Dept. 
of Cardiology

Netværkspartnere
Zealand University Hospital 
– Roskilde, Department of 
Cardiology

App‘en med automatisk EKG-evaluering reducerer antallet af 
 slagtilfælde blandt ældre mennesker i Syddanmark og Nordtyskland.
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Priorität 1 University College Absalon01.10.2021-30.06.202296.634 €

IDENTIFIKATION AF AKTUELLE, PRESSERENDE OG POTENTIELLE  
FREMTIDIGE BEHOV OG UDFORDRINGER INDEN FOR DIGITALISERING  
I HJEMMEPLEJESEKTOREN

Digitalisering står højt på den politiske agenda i EU. Den teknologiske udvikling inden for 
 kunstig intelligens (AI) skaber nye muligheder for at udvikle løsninger, der kan imødekomme 
den enkelte ældre og brede pallette af medarbejderkompetencer, der er i ældreplejesektoren.

Care-AI projektet bygger på et dansk og tysk samarbejde inden for digitalisering og brug af AI  
i ældreplejen. Målet er at etablere og videreudvikle et bæredygtigt, tværfagligt netværk på tværs 
af den dansk-tyske grænse. Netværket inviterer videninstitutioner, ældreplejesektoren, 
 virksomheder og andre interessenter til at dele og samskabe viden, ideer og erfaringer om 
 digitale og AI-løsninger i ældreplejen.  Det grænseoverskridende samarbejde identificerer 
 aktuelle og potentielle fremtidige behov og udfordringer i ældresektoren. Målet er at udvikle en 
projektide med fremtidig relevans for ældreplejen og samtidig etablere og fundere et innovativt 
dansk-tysk samarbejde og øge international interesse om aktuelle og kommende udfordringer 
i ældreplejesektoren, som kan imødekommes ved brug af kunstig intelligens. 

Projektets værditilbud 

•  Inspiration og videndeling for væsentlige aktører inden for AI og ældreplejesektoren 

•  Identifikation af fælles behov og udfordringer i forbindelse med digitalisering og 
 AI- løsninger i ældreplejen 

•  Etablerer og videreudvikler grænseoverskridende samarbejde og netværk

RESULTATER

•  Care-AI projektet har udviklet projektide ”Care-AI Kvalitet i fremtidens ældrepleje 
 understøttet af kunstig intelligente løsninger”

•  2 posterpræsentationer om projektets resultater, præsenteret på national konference 

•  1 final Care-AI-netværkskonference 

•  29 eller flere netværkspartnere, der har bidraget til at fundere og udvikle projektidé

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Kiel University of Applied 
Sciences

Netværkspartnere
Netcon interactive GmbH
DiWiSH – Digitale 
Wirtschaft 
 Schleswig- Holstein 
 Clustermanagement 
WTSH GmbH
KI-Transfer-Hub SH WTSH 
GmbH
Soventec GmbH
GeProg GmbH
Tricode UG
Thieme Group RECOM 
GmbH
PCT digital GmbH
isb Ambulante Dienste 
GmbH

Projektpartnere
Danish Life Science 
Cluster 

Netværkspartnere
University College Absalon, 
Faculty of Social Education
KMD A/S
IntelligentCARE
Guldborgsund Kommune
Holbæk Kommune
University College South 
Denmark
Varde Kommune
Centre for Clinical Artificial 
Intelligence
Esbjerg Kommune

Care-AI bidrager til en ældrepleje, hvor kunstig intelligente 
 løsninger vil bruges med omtanke, da både personcentreret 
 omsorg og udvikling af medarbejderkompetencer er i fokus”
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INITIATIVER OM EN FÆLLES BESLUTNINGSTAGNING  
MELLEM BEHANDLER OG PATIENT SAMLES FOR AT SKABE EN  
GRÆNSEOVERSKRIDENDE STRATEGI

Formålet med DAILY-SDM-projektet er at opbygge et netværk for at udvikle en integreret 
 grænseoverskridende implementering af fælles beslutningstagning (Shared Decision Making, 
SDM).

Med SDM menes fælles beslutningstagning mellem læge og patient. Det handler om at finde 
en behandlingsplan, der giver medicinsk mening og samtidig målrettes patienten. SDM er 
 således en vigtig del af selvbestemmelse og patientens empowerment.

SDM er indtil nu blevet udviklet særskilt på begge sider af grænsen. De nationale koncepter er 
med til at skabe en positiv udvikling på vej til fremtidens sundhedssystem og fælles 
 beslutningstagning. De har imidlertid også hver især deres egne fordele og ulemper.

Med det Nationale Kompetencecenter SDM på UKSH i Kiel og Center for Fælles 
 Beslutningstagning på Sygehus Lillebælt er to af de vigtigste SDM-initiativer placeret  
i  Interreg-regionen. DAILY SDM er i færd med at opbygge et netværk og forberede en 
 sammenlægning af de to initiativer for at videreudvikle dem som en samlet, fælles strategi. Det 
har fyrtårnskaraktér for hele EU og har potentiale til at blive anerkendt som en SDM-reference  
i hele Europa. Alle medarbejdere inden for sundhedssektoren samt patienter og pårørende kan 
drage fordel af dette. Desuden vil hele den dansk-tyske grænseregion blive styrket som en 
 sundhedsrelevant lokation.

RESULTATER

•  Etablering af et dansk-tysk SDM-kompetencenetværk

•  Indgåelse af en samarbejdsaftale

•  Sammenligning af de to eksisterende SDM-programmer med redegørelse for synergi-, 
forbedrings- og besparelsespotentialer

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Ärztekammer 
 Schleswig-Holstein
Fachhochschule Kiel (FH 
Kiel) Fachbereich Medien
Diako Flensburg
Klinikum Itzehoe
Mamazone Ostholstein
FEK Neumünster
Helios Klinik Schleswig
Ministerium für Soziales, 
Gesundheit, Jugend, 
Familie und Senioren 
Schleswig-Holstein
Schleswig-Holsteinische 
Krebsgesellschaft
Selbsthilfebund 
 Blasenkrebs e.V.
Techniker Krankenkasse 
Schleswig-Holstein (TKK)
Kiel Scientific GmbH
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel (CAU)
Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung in 
Schleswig-Holstein e.V. 
(LVGF)

Projektpartnere
Sygehus Lillebælt (SLB) 
Center for Fælles 
Beslutningstagning

Netværkspartnere
Forskningsenheden for 
Almen Praksis
SDU Design (Syddansk 
Universitet)
Kræftens Bekæmpelse
DADL Laegeforeningen, 
Yngre Læger
Danske Patienter, 
Videnscenter 
 Brugerinddragelse ViBIS
NSR Sygehuse Sjaelland
Friklinikken Region 
Syddanmark
NFS Nykøbing F Sygehus
Patient- og Pårørenderåd 
på Vejle Sygehus
Caretoons
Center for Fælles 
 Beslutningstagning

Interreg-regionen har alle forudsætninger for at blive en europæisk 
reference for SDM, og DAILY SDM har potentialet til at tænde lyset i 
dette fyrtårn.”

University Hospital Schleswig-Holstein 
(UKSH)01.02.2022 – 30.09.2022 (8 Monate)99.632 €
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ANVENDELSE OG MARKEDSFØRING AF 
BRUNALGERNES MANGFOLDIGE POTENTIALER

Med algerne i Nordsøen og Østersøen har vi en vigtig, men endnu stort set uudnyttet marin 
 bioressource til rådighed. Brunalger indeholder fucoidaner, der har en række 
 sundhedsfremmende egenskaber. I det afsluttede FucoSan-projekt er disse fucoidaner blevet 
undersøgt med henblik på deres potentielle anvendelse inden for medicin og kosmetik. Der 
blev i den forbindelse opnået grundlæggende viden om dyrkning, ekstraktion samt kemisk og 
biologisk karakterisering af fucoidaner. Men den største udfordring er at overvinde afstanden 
mellem grundforskning og konkurrencedygtig produktion. Netværksprojektet sigter derfor på 
at intensivere det hidtidige samarbejde. 

Formålet med projektet er at udvikle langsigtede koncepter, der kan opnå ekstern finansiering, 
for at sikre en kontinuérlig og bæredygtig udvikling af fucoidanbaserede produkter i regionen. 

Derfor skal det eksisterende fucoidan-netværk i den dansk-tyske grænseregion udvides. Der 
skal også gøres yderligere opmærksom på fucoidans potentiale, og udveksling og mødet 
 mellem politikere, administration og andre klyngeorganisationer skal udvides. 

Desuden skal den anvendelsesorienterede forskning og produktudvikling videreudvikles. Her 
skal nye projekter og forskningsmuligheder identificeres og udvikles med udgangspunkt  
i  FucoSan-resultaterne.

RESULTATER

• Etablering og udvidelse af netværket vedrørende fucoidan og dets markedsføring

• Udveksling mellem interesserede parter inden for videnskab og industri

• Scouting af potentielle parter, som kunne have interesse

• Identifikation af yderligere finansieringsmuligheder

• Udvikling af projektidéer og yderligere skridt hen imod en kommercialisering

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel
Pharmazeutische Biologie
GEOMAR Helmholtz 
Zentrum für 
 Ozeanforschung Kiel 
Forschungseinheit Marine 
Naturstoffchemie

Netværkspartnere
Bioökonomie auf Marinen 
Standorten e.V.
Bundesverband 
 Aquakultur e.V.
Christian-Albrechts- 
Universität zu Kiel,
Institut für Betriebs- 
wirtschaftslehre und 
Innovationsforschung
CRM - Coastal Research & 
Management
Fraunhofer-Einrichtung 
für Marine Biotechnologie 
und Zelltechnik
Life Science Nord 
Management GmbH
oceanBASIS GmbH
Patent- und Verwertungs-
agentur für die wissen-
schaftlichen 
 Einrichtungen in 
Schleswig-Holstein (PVA 
SH) GmbH 
SUBMARINER Network for 
Blue Growth EEIG

Projektpartnere
University of Southern 
Denmark,
Department of Green 
Technologies
Odense University 
Hospital, Orthopaedic 
Research Unit

Netværkspartnere
Roskilde University (RUC)
Department of Science and 
Environment
Technical University of 
Denmark Contact (DTU) 
Bioengineering
University of Copenhagen, 
Biopeople – Denmarks Life 
Science Cluster
University of Southern 
Denmark (SDU)
Mads Clausen Institut
Technology 
 Entrepreneurship and 
 Innovation

Weitere
Université Bretagne 
Occidentale (UBO) 
Laboratoire LEMAR

Alger har et enormt potentiale. Denne ‚skat‘ ligger lige uden for 
vores dør — og nu gælder det om at gå på jagt efter den!”

Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
– Campus Kiel (UKSH), Klinik für Ophthalmologie 
sowie Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie

01.09.2020 – 31.08.202192.869 €
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I SYDDANMARK OG SLESVIG-HOLSTEN ANERKENDTE KOMPETENCER 
INDEN FOR HØREAKUSTIK OG AUDIOLOGI SKAL SAMLES OG ET 
 LANGSIGTET SAMARBEJDE ETABLERES

På grund af den demografiske udvikling vil antallet af mennesker med høretab stige markant  
i de kommende år. Høretab kan – især hos ældre mennesker – have nogle alvorlige  konsekvenser 
for både helbred og livskvalitet. For at kunne modvirke disse er der behov for effektiv  høreomsorg. 
Syddanmark og Slesvig-Holsten har globalt anerkendte kompetencer inden for dette område. 

Formålet med netværksprojektet HABelt er at samle disse kompetencer og få etableret et 
 langsigtet samarbejde mellem Syddansk Universitet, Deutsches Hörgeräte Institut og 
 Technische Hochschule Lübeck. Samarbejdet vil starte med udviklingen af et innovativt  koncept 
til en høreapparatdemonstrator, som kan bruges til at illustrere det forventelige gavn af en 
 høreapparattilpasning til potentielle brugere på en nem og effektiv måde. De forventede 
 resultater vil danne grundlaget for fremtidige aktiviteter med kliniske partnere, som vil blive 
rekrutteret på begge sider af grænsen. Dermed vil høreomsorgen i regionen blive styrket.

RESULTATER

Vi forventer, at vi i løbet af vores netværksprojekt vil få:

• etableret et samarbejde inden for høreakustik og audiologi på tværs af grænsen

• rekrutteret nogle tyske og danske netværkspartnere

• udviklet og evalueret en prototype for en høreapparatdemonstrator

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Deutsches Hörgeräte 
Institut GmbH
Technische Hochschule 
Lübeck

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
-

HABelt vil gøre det muligt at udnytte synergieffekter i høreakustik 
og audiologi på tværs af grænsen. Dette vil medføre nye løsninger 
og ydelser inden for høreomsorg.”

Syddansk Universitet, Klinisk Institut01.07.2022 - 30.06.202399.409 € 
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MED BLODPRØVER HJEMMEFRA SPARER PATENTERNE TID OG AFLASTES I 
EN SVÆR SITUATION

Både børn og voksne som lider af blodkræft, f.eks. leukæmi, har meget lange behandlingsforløb 
og er ofte på sygehuset. Som konsekvens af deres medicinske behandlinger har de en stærkt 
nedsat knoglemarvsfunktion og derfor færre røde og hvide blodlegemer samt blodplader. Derfor 
er de afhængige af jævnlige blodtransfusioner, ligesom de har et meget svagt immunforsvar, som 
medfører en markant øget risiko for infektioner.

Patienterne møder typisk hver anden dag op på sygehuset til ambulante blodprøver og,  afhængig 
af dagens blodværdier, eventuel transfusion. Men i mange tilfælde også for blot at konstatere, at 
der ikke er behov for blodtransfusioner. De hyppige ture til og fra sygehuset er ofte en stor 
 belastning for både patienterne selv og deres pårørende – især hvis der lang vej.

I netværksprojektet HomeHemo tester partnerne, om patienterne selv kan tage deres egne 
blodprøver vha. et helt nyt apparat, som nemt og hurtigt kan vise de relevante blodværdier.  
I  Danmark deltager voksne patienter med blodkræft, mens børn med leukæmi og deres forældre 
deltager i Tyskland.

Vores håb er, at det er første skridt på vejen til at patienter i fremtiden selv kan lave deres egne 
blodtest hjemmefra, som deres læge efterfølgende online får adgang til. Derved vil man langt 
mere præcist kunne afgøre, om fremmøde og behandling på sygehuset er nødvendig eller ej. Det 
vil kunne spare unødvendige ture på sygehuset for patienter og pårørende – samt bidrage til en 
mere effektiv udnyttelse af ressourcerne i sundhedsvæsnet.

RESULTATER

•  Oplæring af forældre i selvtest af blodværdier for både store og små børn med leukæmi på 
børneafdelingen på Universitetshospitalet i Kiel

•  Oplæring af voksne patienter med blodkræft i selvtest af blodværdier på hæmatologisk 
afdeling på Sjællands Universitetshospital i Roskilde

•  Kvalitative interviews med patienter og pårørende både i Danmark og Tyskland omkring deres 
erfaringer med selvtest 

•  Efterprøvning af målenøjagtighed af blodtest apparat ved meget lave blodværdier, når test 
udføres af patienterne selv 

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin I 
 (Pädiatrische 
 Hämatologie, Onkologie 
und Stammzelltransplan-
tation)
Universitätsklinikum 
Schleswig Holstein, 
Campus Kiel

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
Hæmatologisk Afdeling, 
Sjællands Universitets- 
hospital, Roskilde

Netværkspartnere
-

Børn og voksne med leukæmi får meget ofte taget blodprøver. 
HomeHemo tester om de kan tage blodprøverne selv. 
Det vil kunne spare mange ture på sygehuset.”

Onkologisk Afdeling, Sjællands Universi-
tetshospital, Næstved01.05.2021 – 30.04.202299.605 € 
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HURTIGERE BEHANDLING AF SLAGTILFÆLDE VED AT  
DELE VIDEN OG DERVED REDDE LIV

Et slagtilfælde (stroke) sker pludseligt og er en af de mest tidskritiske sygdomme og med 12.000 
nye slagtilfælde årligt alene i Danmark er det samtidig en folkesygdom. For at kunne bevare et 
selvstændigt liv eller overhovedet overlevelse efter et slagtilfælde, er tidlig behandling 
 altafgørende, hvert minut der går, medfører tab af hjernefunktion. Behandlingsmulighederne 
er begrænsede efter blot 4½ time.  

I store dele af Region Sjælland og det nordlige Tyskland bor befolkningen spredt med større 
afstand til den specialiserede og tidskritiske behandling. Projektet har derfor skabt et nyt 
 samarbejde mellem Sjælland Universitetshospital og Universitätsklinikum Schleswig-Holstein 
for at undersøge, hvordan der i Region Sjælland og Lübeck kan udvikles en Mobile Stroke Unit 
(MSU). En MSU er en specialbygget ambulance med en scanner, så der allerede i ambulancen 
kan diagnosticeres og igangsættes tidligst mulig behandling. Dermed bevares værdifuld 
 hjernekapacitet og chancerne for et selvstændigt liv efter slagtilfældet øges.

Gennem netværksprojektet har man undersøgt muligheder for at forbedre adgang  
til behandlinger markant. Etablering af dette grænseoverskridende samarbejde har givet 
 projektpartnere mulighed for at dele viden for at udvikle og modellere en ny måde til hurtigere 
at kunne behandle slagtilfælde.

RESULTATER

•  Kortlægning af borgeres adgang til behandling for slagtilfælde i Region Sjælland og Lübeck

•  Opsamlet erfaringer fra igangværende projekter om mobile scannere

•  Teknisk viden om mobile scannere og organisatorisk set-up

•  Vidensdeling med en virksomhed om krav og specifikationer

•  Modelsimulering med markant reduktion af tid ud fra data om tidligere kørsler

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Klinik für Neurologie und 
Klinik für Neuroradiologie 
des UKSH, Lübeck

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Access and Acceleration
Dansk Folkehjælp

Det her projekt kan redde liv på dansk og tysk side. Det er en helt ny 
måde at organisere vores behandling af slagtilfælde på med en mobil 
scanner og behandling i en ambulance.”

Neurologisk Afdeling, Sjællands 
Universitet, Roskilde01.10.2020-30.09.202199.000 € 
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PERSONLIG BEHANDLING FOR ÆLDRE PATIENTER: 
REAKTION PÅ FREMTIDENS DEMOGRAFISKE UDFORDRINGER

Netværksprojektet TreaT er svaret på en udfordring, der kendetegner store dele af den vestlige 
verden, og dermed også Danmark og Tyskland: Vi lever i et aldrende samfund. I dag er mange 
mennesker aktive og raske og opnår en høj alder. Nye teknologier inden for medicin og 
 bioteknologi såvel som nye behandlingsformer bidrager til denne udvikling og understøtter høj 
livskvalitet i en høj alder. Som følge af denne udvikling vil der i fremtiden være flere ældre  patienter. 
Dermed opstår der et stigende behov for sundhedspleje og behandling.

I dag kategoriseres alle patienter over 65 år som ældre patienter. Men aldersudviklingen i vores 
nuværende samfund viser dog, at disse patienter ikke længere skal ses som en homogen 
 aldersgruppe, men skal differenceres. Mens mange der er 65+ år stadigvæk er raske og aktive, så 
har dem over 80 mere behov for sundhedspleje og behandling. Dermed opstår der nye 
 patientgrupper, der har brug for en mere målrettet behandling og pleje.

Der er behov for en detaljeret undersøgelse af problematikken, en forbedring af screening-tools 
og tekniske løsninger samt udviklingen af mere individuelle behandlingsformer. Målet er en 
 forbedring i sundheds- og plejesektoren ved at forene ressourcer og know-how fra begge sider af 
grænsen. TreaT-projektet gennemføres på et år og vil nå at lægge et fundament for samarbejde 
på tværs af grænsen inden for dette fagområde. Det er et projektmål at udvikle idéer og  koncepter 
til, hvordan et nyt og langsigtet projekt, der er rettet mod etableringen af mere individuelle 
 behandlingsformer, kan udformes.

RESULTATER

•  Udpegning af sundhedsvæsens udfordringer baserende på vores aldrende befolkning

•  Analyser angående individuelle behandlingsformer af ældre og meget ældre patienter

•  Udvikling og udvidelse af bestående partnerskaber samt opbygning af et netværk af partnere, 
der i fællesskab vil udvikle et nyt tværnationalt projekt, der skal undersøge mulighederne for 
patientcentreret behandling på baggrund af en aldrende befolkning 

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Klinik für Strahlen- 
therapie, Universität zu 
Lübeck

Netværkspartnere
Department of Pneumo-
logy (Medizinische Klinik 
III), University of Lübeck
Department of Neuro- 
radiology, University of 
Lübeck 
Department of Urology, 
University of Lübeck 
DAHEIM Pflegedienst & 
Home Care, Lübeck 
NEXTLABEL OHG, Lübeck

Projektpartnere
Neurologisk Afdeling, 
Sjællands Universitets- 
hospital (SUH)

Netværkspartnere
Access and Accelaration

Vores mål er, at vi på sigt kan forberede sundhedspleje for den 
aldrende befolkning, for at flere ældre mennesker kan deltage 
aktivt i det sociale liv.”

Sjællands Universitætshospital, 
Fortskningsenheden/RePCO1.1.2022 – 31.12.202299.909 € 
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UDNYTTE INNOVATIONSEFFEKTEN AF DE KREATIVE INDUSTRIER TIL 
PRODUKTER OG FORANDRINGSPROCESSER I SMV'ER OG OFFENTLIGE 
FORVALTNINGER I HELE PROGRAMREGIONEN

VekselWirk 2.0-projektet har til formål at skabe en grænseoverskridende struktur, der bidrager  
til fremdrift af transformationsprocesser i regionen på en målrettet måde for at støtte et kulturelt, 
økologisk og kommercielt modstandsdygtigt erhvervsliv. 

Med henblik på dette er innovations-hubs i Kolding, Kiel, Lübeck, Roskilde og Vejle i gang med at 
udvikle et koncept og udarbejde en Interreg 6A-ansøgning om en ny struktur for en Dansk-Tysk 
DO School. I den Dansk-Tyske DO School mødes kreative personer med virksomheder og  offentlige 
forvaltninger for at udvikle løsninger på regionens komplekse udfordringer gennem en 
 innovationsproces og et internationalt netværk af eksperter.

Ved projektets afslutning forventes følgende resultater, som alle bidrager til projektets primære 
mål om at aktivere regionens innovationspotentiale gennem de kreative industrier, de skabende 
erhverv.

RESULTATER

•  Der er udarbejdet en liste og et kort med kontaktpersoner og geografisk placering af alle 
kreative selvstændige enkeltmands- og enkeltstående virksomheder

•  Målgrupperne er defineret og beskrevet

•  Problemer i SMV‘er og offentlige forvaltninger er identificeret og præsenteret som 
 eksemplariske opgaver, som DO-skolen vil kunne arbejde med i forbindelse med et Interreg 
6A-projekt

•  DO-skolens innovationsproces samt yderligere tilbud til kreative mennesker, SMV‘er og 
offentlige myndigheder er beskrevet i detaljer

•  Der er udarbejdet en arbejdsplan for udvikling, etablering og forretningsmodel for DO-skolen

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Business Kolding

Netværkspartnere
The DO GmbH, Berlin
Anschar Kultur- und 
Kreativwirtschaft GmbH
Technikzentrum Lübeck 
KielRegion GmbH 
Fachhochschule Kiel
Fachbereich Industrie- 
design Prof. Annika Frye, 
Muthesius Kunsthoch-
schule Kiel

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Vækstfabrikken Roskilde 
SDU Kolding, Institut for 
Entreprenørskab og 
Relationsledelse 
SpinderiHallerne Vejle

Etablering af en Dansk-Tysk Do School skaber en 
 grænseoverskridende struktur og gør værdien af de kreative industrier 
håndgribelig med hensyn til forandringsprocesser i grænseregionen.”

Heinrich-Böll-Stiftung Schleswig- 
Holstein e.V.01.01.2022- 31.12.202298.960 € 
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BRUG AF VINDKRAFT TIL AT IMØDEGÅ GLOBALE KLIMAUDFORDRINGER

En af de mest presserende globale udfordringer er klimaændringerne. Vores programregion har 
unikke vindenergiressourcer, som på nuværende tidspunkt ikke bliver udnyttet i sit fulde potentiale.

CROSSWIND er et netværksprojekt, der udføres i et samarbejde mellem Center for Industriel 
 Mekanik (CIM) på Syddansk Universitet og Hochschule Flensburg i Tyskland. Netværksprojektets 
fokusområde er at at lave en forundersøgelse af et rentabelt koncept for små vindmøller til private 
husholdninger og mellemstore virksomheder i Interreg-regionen, – et koncept, som kan opnå 
 samfundets accept. Formålet med CROSSWIND er at udarbejde en analyse af det nuværende 
 marked og en undersøgelse af regionale installationsforhold for små vindmøller. Desuden vil man 
undersøge forskelligt open-source software for at finde den bedste løsning til små vindmøller.  
I  projektets sidste fase ønsker man at etablere et tæt grænseoverskridende samarbejde for 
 interessenter i branchen for små vindmøller ved at kortlægge og forene kernekompetencer og 
 synergier til undervisningsformål og understøttelse af den dansk-tyske arbejdskultur hos de to 
 akademiske partnere.

Projektresultater og -rapporter vil blive brugt til at finde projekt- og netværkspartnere til en 
ansøgning om støtte til et større projekt i det nye Interreg 6A-program.

RESULTATER

•  Oversigt over små husstandsvindmøller og mulig placering

•  Regler for installation af små husstandsvindmøller i Tyskland og Danmark

•  Implementering af en eksisterende lille husstandsvindmølle i to forskellige open source-software 
til belastningsberegning og verifikation af softwaren

•  Afdække mulige synergier mellem universiteterne inden for undervisning

•  Beskrivelse af arbejdskulturer for at mindske fordomme ved grænseoverskridende samarbejde 
for at tiltrække projekt- og netværkspartnere til en kommende ansøgning

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
-

Projektpartnere
SDU Mechatronics, The 
Mads Clausen Institute

Netværkspartnere
-

Med en husstandsvindmølle i baghaven ville vi forbrugere spare 
penge og bidrage til miljøvenlighed i Danmark og Tyskland.”

Wind Energy Technology Institut der 
Hochschule Flensburg01.01.2021-31.12.2021 85.236 €
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Priorität 2.2

STYRKELSE AF VORES REGION - HOS BOB FORMER  
UNGE MENNESKER AKTIVT DERES FREMTID

Som en del af Interreg-projektet „Dansk-tyske unge skaber fremtiden“ (projektperiode: 2017-2020) 
har ca. 3.000 elever udviklet deres egne fremtidskoncepter for en fælles, bæredygtig Interreg- region. 
I den forbindelse blev BoB-idéen (Best of Baltic) født, som har til formål at tildele et BoB-mærke og 
BoB-præmier til turismeaktører i Femern Bælt regionen. Men BoB er langt mere end blot et 
 bæredygtighedsmærke eller en pris, det fokuserer fortsat på at inddrage unge mennesker. Også  
i fremtiden vil danske og tyske skoleklasser mødes i forbindelse med fælles skoleprojektdage for at 
udvikle idéer til BoB-arrangementer, BoB-projekter og BoB-app‘en. Desuden består 51 % af 
 BoB- juryen, som uddeler BoB-prisen og BoB-mærket på baggrund af en række 
 bæredygtighedskriterier, af elever. De øvrige 49 % udgøres af projektparterne og Femern Bælt 
 Komitéen.

I forbindelse med netværksprojektet blev der skabt forudsætninger for gennemførelsen af 
 BoB-idéen. Man udviklede et fælles koncept og etablerede et partnernetværk. Gennemførelsen skal 
nu finde sted via et Interreg-opfølgningsprojekt. 

Indtil videre skal BoB-konceptet kun gennemføres inden for turistsektoren i Femernbæltregionen. 
BoB skal medvirke til at skabe en fælles, grænseoverskridende identitet i lokalbefolkningen og 
 synliggøre Femern Bælt regionen udadtil som et bæredygtigt turistområde.

RESULTATER

•  Udvikling af et fælles koncept til gennemførelse af BoB-idéen (Best of Baltic).

•  Etablering af et partnernetværk (minimum 30 projektparter, dériblandt skoler, kommuner og 
turistorganisationer, vil deltage i opfølgningsprojektet).

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Kreis Ostholstein (Office of 
the Fehmernbelt Comittee)
Regionales Berufsbildungs-
zentrum des Kreises Plön 
(RBZ Plön)

Projektpartnere
Dansk Kyst- og 
 Naturturisme

Netværkspartnere
Fonden Femern Belt 
Development (Office of the 
Fehmernbelt Comittee)
Køge Business College
Lolland Kommune

BoB er mere end blot et mærke: Det forbinder ungeinddragelse, 
 bæredygtighed og samhørighed i vores region på en måde, som vil 
være synlig langt ud over Interreg-regionen.”

Universität zu Lübeck – Institut für Neuro- 
und Bioinformatik (INB) 01.12.2020 – 30.11.202199.006  € 
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Priorität 3.2

ANVENDT TRÆNING I SUNDHEDSUDDANNELSER TIL  
FREMME AF KOMMUNIKATION
Formålet med netværksprojektet „ATHENA“ er at opbygge et netværk og forberede et 
 tværnationalt samarbejde mellem danske og tyske social- og sundhedsfaggrupper. Her skal der 
udveksles viden om kommunikationstræning i forbindelse med højere uddannelser og anden 
uddannelse.

Grundlæggende kommunikation og samtaleteknik inden for sundheds- og velfærdsområdet, 
konflikthåndtering og -forebyggelse er vigtige elementer for at sikre en optimal behandling af 
patienterne. Kommunikation og fælles beslutningstagning (Shared Decision Making) med 
 patienter i livsforandrende situationer er på begge sider af grænsen vigtige elementer  
i  forbindelse med behandlingen og bør derfor fremmes.

Formålet med samarbejdet er at udvikle grænseoverskridende uddannelsesmoduler og fælles 
udformning af undervisning og materialer til danske og tyske institutioner, som kan  gennemføres 
i forbindelse med en eventuel Interreg 6A-ansøgning. Med henblik herpå skal danske og tyske 
elever/lærlinge og undervisere ved fælles hjælp finde løsninger.

Baggrundsoplysninger:

•  Erfaringer fra tidligere projekter viser, at der er behov for en høj grad af kommunikativ 
kompetence i den daglige arbejdspraksis.

•  Drøftelser med studerende/lærlinge/elever har vist, at de gentagne gange føler sig „kastet ud 
på dybt vand“, fordi de ikke er blevet tilstrækkeligt klædt på til konkrete situationer, der 
kræver kommunikative kompetencer.

•  Der er identificeret behov for nye undervisnings- og læringskoncepter inden for 
 kommunikation og samtaleteknik, bl.a. som følge af den tyske lov om reform af 
 sygeplejefagene og p.g.a. coronapandemien.

RESULTATER

•  Etablering af et dansk-tysk netværk af uddannelsesinstitutioner inden for social- og 
 sundhedssektoren.

•  (Videre)udvikling af kommunikationsuddannelsen for studerende og lærlinge/elever på en 
praktisk relevant måde og mulighed for at tilbyde unge mennesker et  grænseoverskridende 
perspektiv.

•  Udvikling af et idékoncept til fælles undervisningsmoduler inden for sundheds- og 
 socialuddannelserne.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
FEK Pflegeschule
imland gGmbH Bildungs-
zentrum
Mamazone Frauen und 
Forschung gegen 
Brustkrebs eV
UKSH Akademie GmbH

Projektpartnere
SDU – Syddansk Universitet 
/ Design Research

Netværkspartnere
Absalon Roskilde
UC SYD – University college 
South Denmark
UCL Erhvervsakademi og 
Professionshøjskole

Vi er nødt til at gøre emnet kommunikation i den teoretiske 
sundheds- og socialuddannelse håndgribeligt for elever og 
 lærere.”

University Hospital Schleswig-Holstein 
(UKSH)01.02.2022 – 30.09.2022 99.632 € 
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Priorität 3.2

ETABLERING AF ET BÆREDYGTIGT, DANSK-TYSK STRATEGISK 
 PROJEKTPARTNERSKAB OG DANNELSESNETVÆRK MELLEM 
 UDDANNELSES, ERHVERVS- OG KULTURAKTØRER

Med udgangspunkt i uddannelsesprojekter støttet af Interreg-projektet ”kultKIT: Dansk-tyske 
møder” har projektpartnerne identificeret et behov for et dansk-tysk Dannelsesnetværk og et 
 fyrtårnsprojekt, der styrke de unges kompetencer i grænseregionen.

En fælles grænseoverskridende udfordring er at etablere nye samarbejder, at skabe  sammenhæng 
på uddannelsesområdet, såvel som behovet for at udvide og hæve relevansen og kvaliteten  
i  uddannelsen i Femern Bælt-regionen.

De danske og tyske offentlige, uddannelses-, erhvervs- og kulturaktører kender ikke i tilstrækkelig 
grad til hinanden eller til hinandens organisationer, institutioner og erhvervsliv.  Det er en barriere, 
der hindrer de gode grænseoverskridende samarbejder. 

Et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner, relevante erhvervsaktører og 
 kulturaktører fremmer kreativtænkning, innovation og formidling, som påvirker de 
 efterspurgte-fagene positivt. Øgede kulturelle kompetencer og kulturforståelser er selve 
 grundlaget for, at fremtidens arbejdstagere kan skabe ny vækst på tværs af grænsen. 
 Nabosprogsundervisningen skal styrkes i nye tværfagligt funderede grænseoverskridende 
 uddannelsesaktiviteter.

Vores netværksprojekt ”DannelsesRegion” er med til at afhjælpe de nævnte fælles udfordringer, 
som tager udgangspunkt i Femern Bælt-området, men som gavner hele grænseregionen.

RESULTATER

•  et bæredygtigt, dansk-tysk projektpartnerskab og dannelsesnetværk mellem uddannelses, 
erhvervs- og kulturaktører er etableret

•  stærke og relevante uddannelses-, kultur- og erhvervsaktører i Femern Bælt-regionen og i 
grænseregionen er mobiliseret til at deltage projektets aktiviteter

•  der afholdes workshops som skaber udveksling mellem danske og tyske aktører og dets 
output kan bruges til en evt. kommende ansøgning for Interreg 6A

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-Technik-Zentrum Lübeck, 
TZL Campus – Projekt
Universität zu Lübeck, 
Institut für Mathematik

Netværkspartnere
ansestadt Lübeck / 
Fachbereich Kultur und 
Bildung, Bereich Schule 
und Sport
IHK zu Lübeck 
Handwerkkammer Lübeck 
Stadt Fehmarn
Berend-Schröder-Schule

Projektpartnere
Zealand Erhvervsakademi, 
Center for erhverv og 
udvikling, Afdeling for 
forskning og udvikling
Region Sjælland, Regional 
Udvikling
Museum Sydøstdanmark, 
Holmegaard Værk

Netværkspartnere
Erhvervshus Sjælland
Næstved Gymnasium og HF
Aarhus Universitet - Institut 
for Kommunikation og 
Kultur
ZBC HHX
Kalvehave Skole

Projektets vision er, at fremtidens arbejdstagere i den dansk-tyske 
grænseregion besidder færdigheder og evner, der er relevante for 
at skabe fremtidens grønne grænseoverskridende vækst.”

Næstved Kommune - Center for Kultur og 
Borgerservice01.05.2022 – 28.02.202399.395 €
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Priorität 3.2 Center for Erhvervsrettede uddannelser 
Lolland Falster (CELF)1.05.2022 – 30.04.202376.986 EUR €

STYRKET DIGITAL UNDERVISNING, REKRUTTERING OG SAMARBEJDE  
I MELLEM ERHVERVSUDDANNELSER I TYSKLAND OG DANMARK

I 10 år har Center for Erhvervsrettede uddannelser Lolland-Falster-CELF, Handwerkskammer  
i Lübeck samt Industri- og Handelskammer Lübeck været primus motor i forskellige 
 Interreg-projekter på tværs af den dansk-tyske landegrænse. Igennem dette samarbejde er 
 partnerkredsen blevet opmærksom på behovet for at øge forståelsen for, hvilke barrierer og nye 
muligheder digital undervisning giver. Yderligere har vi identificeret behovet for at styrke 
 erhvervsuddannelsernes rekrutteringsindsats i begge lande samt en hurtigere anerkendelse af 
lærlinges praktik i udlandet.  

DigiArb vil indsamle viden om muligheder og barrierer for anvendelsen af digital undervisning 
samt muligheden for at udvikle fælles digitalt undervisningsmateriale. Projektet vil også se på 
muligheden for at anvende digitale redskaber i rekrutteringen af elever til  erhvervsuddannelserne, 
samt at skabe en bedre forståelse af anerkendelsesprocessen, når lærlingenes praktik sker i en 
udenlandsk oplæringsvirksomhed. 

DigiArb indsamler den nyeste viden og gennemfører 4 grænseoverskridende workshops om de 
3 temaer for at identificere nye effektive løsninger og mulige fremtidige partnerskaber. 
 Temaerne er: Digital undervisning på erhvervsuddannelser, digitalisering af rekrutteringen til 
erhvervsuddannelser og anerkendelsesprocessen efter praktikophold i udlandet samt 
 afdækning af interessen for at indgå i partnerskaber mellem Danmark og Tyskland.

Netværksprojektet forbereder derudover en mulig ansøgning under Interreg 6A-programmet.

RESULTATER

•  To workshops om digital undervisning på erhvervsuddannelser, der resulterer i en rapport, 
der analyserer situationen for digital undervisning på erhvervsuddannelser og identificerer 
mulige digitale moduler og relevante partnere

•  En workshop, der vil resultere i en rapport med en analyse af effekten af digital rekruttering 
til erhvervsuddannelser 

•  En workshop, der vil resultere i en rapport med en analyse af problemet omkring manglende 
anerkendelse af praktikvirksomheder og relevante partnere

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Handwerkskammer i 
Lübeck (HWK) 
Industri- og Handels- 
kammer Lübeck (IHK)
Netværkspartnere
Grone Bildunzentren 
Schleswig-Holstein, 
Hanse-schule für Wirtschaft 
und Verwaltung Berufliche 
Schule der Hansestadt 
Lübeck

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
EUC Sjælland
Roskilde Handelsskole
VUC Strorstrøm, 
Region Sønderjylland-
Schleswig

Vi ser frem til at skabe endnu bedre uddannelser for elever på 
 begge sider af grænsen ved at udbygge samarbejdet mellem 
 Nordtyskland og Danmark.”
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Priorität 3.2 Europa-Universität Flensburg, Abteilung 
Ernährung und Verbraucherbildung 01.04.2021-31.03.202287.533,67 €

ET INNOVATIVT NETVÆRK FOR UDDANNELSE OG TRÆNING  
I SAMMENHÆNG MED KLIMAVENLIG ERNÆRING

Kender du situationen? Du laver et lækkert måltid og ser frem til en hyggelig aften. Men når du 
får øje på det bjerg af affald, der nu ophober sig op, hovedsageligt plastemballage, er det 
 temmelig tankevækkende. 

Hvad kunne du gøre for at skære ned på affald og emballage? Bor du i grænseområdet? Så kan 
du f.eks. gå ind i én af de bæredygtige emballagefrie „Unverpackt“-butikker i Flensborg. De 
 findes dog ikke i Danmark endnu. Denne gode idé kunne realiseres gennem en 
 iværksættervirksomhed. Måske irriterer det også dig, at du ikke helt ved, hvordan du får mest 
muligt ud af friske råvarer. 

Det kunne da være skønt, hvis genanvendelige råvarer ikke endte i skraldespanden, hverken 
derhjemme eller hos din yndlingsrestaurant, og dermed kunne man endda også spare penge. 
At leve sundt, værne om planeten og spise godt og lækkert – det kræver praktiske 
 hverdagsløsninger for hver enkelt af os. Og det gælder både for vores dagligdag og på skoler, 
universiteter og erhvervsuddannelser. 

Interreg-projektet FRESH vil gerne støtte dig og andre gennem et spændende og stadig 
 voksende netværk. FRESH-parterne får interesserede mennesker til at mødes for i fællesskab at 
udvikle bæredygtig, sundhedsfremmende ernæringsundervisning. Uanset om det er 
 slowfood-aktivister, studerende, praktikanter, fagfolk, lærere og elever eller iværksættere – 
FRESH-parterne lærer af og med hinanden og bakker op om hinanden på tværs af grænserne. 
Og hvem ved, inden længe starter du din aften med at handle ind i din nærmeste emballagefrie 
butik.

RESULTATER

•  Etablering af et omfattende dansk-tysk og tværfagligt netværk i grænseregionen

•  Gennemføre bæredygtig, sundhedsfremmende ernæringsundervisning i forskellige set-ups 
på skoler, uddannelsesinstitutioner, videregående uddannelser og andre steder, hvor 
mennesker mødes

•  Udarbejde indledende tilgange samt videreudvikle læseplanen på eksisterende 
 bæredygtighedsrelaterede uddannelser, der har til for formål at fremme (mental) sundhed 
hos lærlinge og lavtuddannede inden for fødevareindustrien

•  Bane vejen for en fælles ansøgning med henblik på at nå projektdeltagernes identificerede 
målsætninger. Dette skal munde ud i en Interreg6A-ansøgning

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Landesvereinigung für 
Gesundheitsförderung in 
Schleswig-Holstein
RBZ Hannah-Arendt- 
Schule, Flensburg
Netværkspartnere
Momo Naturbutik Ltd. & 
Co.KG, Flensburg
Siegfried-Lenz-Schule, 
Flensburg
Slow Food Schleswig- 
Holstein
Akademie am See, Plön
Industrie und Handels- 
kammer, Flensburg
Handwerkskammer, 
Flensburg
Bundesagentur für Arbeit, 
Flensburg
Heinrich-Böll-Stiftung, 
Schleswig-Holstein
Jobcenter/Agentur für 
Arbeit, Flensburg
Schutzengel GmbH, 
Flensburg

Projektpartnere
UC Syd, Haderslev

Netværkspartnere
Videncenter for Sundheds-
fremme og det Nationale 
Videncenter KOSMOS, 
Haderslev 
EUC Syd, Sønderborg
Interreg 5a-Projekt: Positively 
Produced (TASTE)

Bæredygtighedsbegrebet skal fyldes med liv – og være 
 håndgribeligt og praktisk anvendeligt for alle.”
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Priorität 3.2 Institut for Samfundsvidenskab og 
Erhverv, Roskilde Universitet (RUC)01.12.2020 – 30.11.202192.320  €

JOINT OR DOUBLE DEGREE INTERREG NETWORK PROJECT: 
GRÆNSEOVERKSRIDENDE KANDIDATUDDANNELSE  
I BUSINESS ADMINISTRATION

Samtidigt med at Femern Bælt-forbindelsen har fokus på at binde Tyskland og Danmark 
 sammen ved at skabe en hurtigere forbindelse, skaber den også nye muligheder for job og 
 uddannelse samt for samarbejde og udvikling af erhvervslivet på tværs af regionerne. 

Målet med samarbejdet mellem Roskilde Universitet (RUC) og Christian-Albrechts-Universität zu 
Kiel (CAU) omkring udviklingen af en dobbelt dansk-tysk kandidatuddannelse i Business 
 Administration er, at de studerende får mulighed for at opnå en dobbelt cand.merc.-uddannelse, 
som er designet til at løse de fremtidige udfordringer og udnytte de muligheder, som den nye 
Femern Bælt-forbindelse skaber. Samarbejdet omkring den dobbelte kandidatuddannelse 
 sigter således mod at styrke arbejdsmarkedet for kandidaterne, videreudvikle den dansk-tyske 
region og bidrage til regionens økonomiske og bæredygtige udvikling

Netværksprojektet ”Joint or double Master‘s Degree in Business Administration” er en 
 forundersøgelse, der afdækker samarbejdspotentialet og markedet for en dobbelt dansk-tysk 
cand.merc. (Master) i Business administration. De to universitetsinstitutter, Institut for 
 Samfundsvidenskab og Erhverv (RUC) og Institut für Betriebswirtschaftslehre (CAU), har  sammen 
med regionale partnere udviklet et beslutningsgrundlag til universiteterne i form af en rapport 
og et udkast til en studieordning for dobbeltgraden.  

Projektet har indstillet at den foreslåede dobbeltgrad etableres. De første studerende kan tidligst 
optages to år efter beslutning.

RESULTATER

Der er gennemført surveys, interviews og afholdt workshops, der viser:

 
•  Universitetsuddannede med kendskab til dansk og tysk kultur, viden inden for business 

administration samt erfaring med problemorienteret projektarbejde på tværs af de to lande 
er i høj kurs 

•  Studerende fra både Danmark og Tyskland er villige til at tage en dobbeltgrad  
i Business Administration 

•  Undervisere og forskere fra begge universiteter ser et stort potentiale i samarbejdet

•  Der er udviklet en prototype studieordning og et studieforløb

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Institut für Betriebswirt-
schaftslehre, Die Wirt-
schafts- & Sozialwissen-
schaftliche Fakultät der Uni 
Kiel, Christian-Albrechts-
Universität zu Kiel (CAU).
Wirtschaftsförderungs-
agentur Kreis Plön GmbH
Netværkspartnere
-

Projektpartnere
Institut for 
 Samfundsvidenskab og 
Erhverv, Roskilde 
Universitet (RUC), De 
Erhvervsøkonomisk 
programmer.
Erhvervshus Sjælland, 
Analyseafdelingen
Guldborgsund Kommune

Netværkspartnere
-

Cand.merc. studerende, der har modtaget uddannelse i både 
 Tyskland og Danmark, vil være godt rustet til job i virksomheder 
med dansk-tyske relationer og til at styrke erhvervssamarbejdet.”
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Priorität 3.2

UDDANNELSESNETVÆRK, DER SKABER BÆREDYGTIGE TALENTER

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er et nøgleemne for den dansk-tyske regions økonomiske 
 udvikling. Samarbejde omkring og inden for området uddannelse betegnes som afgørende for at 
forbedre udbuddet af kvalificeret arbejdskraft og øge chancerne for, at kvalificeret arbejdskraft 
 forbliver i regionen. Både nord og syd for grænsen er det efterhånden over halvdelen af en 
 ungdomsårgang, der stiler efter en længere videregående uddannelse, hvorimod erhvervslivet 
 fortsat i høj grad efterspørger faglærte. Det faktum, at faglærte er gået hen og blevet en knap 
 ressource stiller regionen over for en lang række udfordringer, som ikke kan betragtes isoleret set 
med enten danske eller nordtyske briller.

Netværksprojektet NEST (Network in Education creating Sustainable Talents) har til formål at 
 undersøge, hvad der vil blive lagt vægt på ift. fremtidens kompetencebehov, hvad arbejdsmarkedet 
vil efterspørge om 8-10 år, og hvilken indflydelse det vil have på de i forvejen etablerede uddannelser. 
Undersøgelserne er grundlag for en kommende Interreg-ansøgning. I et nyt Interreg-projekt skal 
viden fra netværksprojektet anvendes og fokus er på bæredygtighed og FN’s 17 verdensmål. 
Spørgsmålet er her, hvordan det kan integreres i undervisningen og om vi sammen kan udvikle 
grænseoverskridende aktiviteter, der kan bidrage til at gøre erhvervsuddannelserne synlige og 
 attraktive på begge sider af grænsen.

RESULTATER

•  Etableret samarbejde mellem danske og tyske erhvervsskoler

•  Udarbejdet spørgeskemaer til virksomheder, skoler og skoleledere

•  Inddraget eksperter til inspiration til kommende ansøgning/ projekt

•  Begyndt at tegne konturerne til et fremtidigt projekt

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
RBZ Eckener-Schule 
Flensburg AöR
Netværkspartnere
Industrie- und Handels-
kammer zu Flensburg (IHK 
Flensburg)

Projektpartnere
IBC International Business 
College (Kolding, Innova-
tionsfabrikken)

Netværkspartnere
-

Fremtidens kompetencebehov – hvordan kan erhvervsskoler, 
 virksomheder og eksperter samarbejde om det? Det ønsker vi  
at finde svar på.”

EUC SYD01.04.2021 – 31.03.202278.570 €
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Priorität 4.1

I EXTRACT INNOVATION NETWORK SØGER PARTNERNE INNOVATIVE, ØKOLOGISK, 
ØKONOMISK OG SOCIALT BÆREDYGTIGE STRATEGIER/ SAMARBEJDER VIA  
GRÆNSEOVERSKRIDENDE VIDENSDELING

EXTRACT Innovation Network handler om at bringe danske og tyske partnere sammen for at finde 
bæredygtige idéer og løsningsmodeller til de respektive regionale udfordringer på tværs af 
 fagområder. Dette omfatter tre emneområder:

•  Hvordan kan regionale naturprodukter, herunder fåreuld og planteprodukter, udnyttes og 
markedsføres på en mere bæredygtig måde?

•  Hvordan kan turismen gøres mere økologisk og økonomisk bæredygtig? 

•  Hvordan kan der skabes social innovation inden for frivilligt arbejde – til gavn for erhvervslivet og 
borgernes velfærd?

Projektet støttes af tre projektparter – på tysk side Erhvervsudviklingsselskabet Nordfrisland, på 
dansk side Nyborg Kommune på Fyn og UNESCO Global Geopark Odsherred på Sjælland. 
 Netværksparter fra Syddanmark og Slesvig-Holsten er også kraftigt involveret. Hver af de tre parter 
arrangerer en workshop, hvor danske og tyske eksperter deler deres viden inden for de tre 
 emneområder. Dette kan resultere i idéer til mindre aktiviteter, der spontant gennemføres i nogle af 
parternes hjembyer, samt større Interreg-6A-projekter, som kræver mere planlægning og 
 koordinering, før de kan gennemføres. 

EXTRACT-projektet skaber nye dansk-tyske relationer, som også fremover vil støtte 
 grænseoverskridende kontaktsøgning og videndeling i Nordfrisland og Syddanmark samt på 
 Sjælland.

RESULTATER

•  Der er afprøvet en ny mødeform, hvor offentlige og private aktører fra Nordfrisland, Nyborg og 
Odsherred havde mulighed for at lære hinanden at kende og arbejde sammen

•  Efter et besøg hos forvaltningsenhederne i Haderslev er aktører gået sammen om at løse 
grænseoverskridende udfordringer inden for sundhedsområdet. Nye aktiviteter mellem danske 
projektpartnere iværksættes

•  Netværkspartneren fra Friedrichstadt er for nylig kommet med på banen; to nye aktører i 
Odsherred og Nyborg blev inspireret til (og begejstret for) et fremtidigt Interreg-arbejde.

•  En samarbejdsaftale inden for turisme blev underskrevet.

•  Seks oplæg til nye Interreg 6A-projekter er udarbejdet, og yderligere mulige parter er allerede 
kontaktet med henblik herpå.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-
Netværkspartnere
Wirtschaftsagentur 
Neumünster GmbH

Projektpartnere
Nyborg Kommune, 
Skole- og Kulturafdelingen
UNESCO Global Geopark 
Odsherred

Netværkspartnere
Deutsche Zentralbücherei 
Apenrade
Region Sønderjylland - 
Schleswig, Regionskontor & 
Infocenter
Syddansk Universitet (SDU), 
Technology, Entrepreneur-
ship and Innovation (TEI)

Efter mottoet „First we make friends, then we make business“ var 
dét at lære hinanden at kende på en utvungen måde udgangs- og 
omdrejningspunktet for en åben og livlig dialog og nye idéer.”

Wirtschaftsförderungsgesellschaft 
Nordfriesland 01.04.2021 – 31.03.202299.265  € 
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AFDÆKKE OG FORBEDRE DE EKSISTERENDE BARRIERER IFT. DET 
 GRÆNSEOVERSKRIDENDE BEREDSKABSSAMARBEJDE
Netværksprojektet DANGER112 er en forlængelse af samarbejdet i Interreg-projektet “Beredskab 
uden grænser 2.0”, et tæt og koordineret samarbejde mellem beredskabstjenesterne i  Syddanmark 
og Slesvig-Holsten. Projektet har som overordnet mål at opdatere og vedligeholde det  eksisteren-
de og velfungerende partnernetværk på tværs af grænsen, som er blevet etableret gennem 
 tidligere Interreg-projekter. Disse netværk og relationer mellem projekt- og  netværkspartnere har 
lidt under de udfordringer, som Covid 19-pandemien har ført med sig gennem de sidste 2 år, og 
netværksprojektet ønsker derfor at styrke relationerne. 

Et andet mål med projektet er at identificere eventuelt uløste og nye problemstillinger i et  effektivt 
samarbejde, som kan bearbejdes og evt. løses igennem et nyt projekt. Der planlægges også en 
større, fælles og grænseoverskridende øvelse, hvor disse problemstillinger skal indgå. Dette skal 
ske i samarbejde med de nye netværkspartnere, som DANGER112 har kunne   
identificere i projektet.

RESULTATER

•  Genetablering og udvidelse af det gode og uundværlige netværk og relationer, der er i 
samarbejdet på tværs af grænsen

•  Identificering af både uløste og nye problemstillinger, der kan bearbejdes i et nyt projekt 
fremadrettet

•  Det forventes, at nye netværkspartnere vil kunne bidrage og få udbytte samt blive en del af det 
vigtige netværk.

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Stadt Flensburg
Kreis Schleswig-Flensburg, 
Brand- und Katastrophen-
schutz, Rettungsdienst 
Kreis Nordfriesland, 
Fachdienst Rettungswesen
Netværkspartnere
Region Sønderjylland-
Schleswig, Regionskontor & 
Infocenter 
Technisches Hilfswerk 
Landesverband Hamburg, 
Mecklenburg-Vorpom-
mern, Schleswig-Holstein 
Landesbetrieb für 
Küstenschutz, Nationalpark 
und Meeresschutz 
Schleswig-Holstein
Kooperative Regionalleit-
stelle Nord 
Bundespolizei 
Kreisfeuerwehrverband 
Nordfriesland 
Kreisfeuerwehrverband 
Schleswig Flensborg

Projektpartnere
Region Syddanmark
Sønderborg Brand & 
Redning

Netværkspartnere
Syd- og Sønderjyllands Politi 
Sydvestjysk Brandvæsen 
Kystdirektoratet 
MEKS

Beredskabet er skabt til at arbejde sammen og projektet gør det 
muligt. Det skabte netværk er uundværligt for samarbejdet.”

Brand & Redning Sønderjylland01.01.2022 – 31.12.202244.377 € 
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DIGITAL VALLEY - AFSÆT FOR UDVIKLING AF EN DANSK-TYSK 
 UDVIKLINGSALLIANCE (DIVA)

Netværksprojektet DIVA har til formål, at tilvejebringe videns- og beslutningsgrundlag for etablering 
af en dansk-tysk udviklingsalliance, herunder styrke forankring og inddragelse af yderligere  partnere. 
Udgangspunktet for projektet har været de mange gode initiativer og udviklingsmiljøer  
i  Syddanmark og Slesvig-Holsten inden for bl.a. robotteknologi, industriel elektronik og data, digital 
økonomi og kunstig intelligens. 

Formålet med en dansk-tysk udviklingsalliance er at styrke samarbejdet og binde udviklingskræfter 
sammen i Syddanmark og i den dansk-tyske grænseregion, så regionen samlet står stærkere i den 
nationale og globale konkurrence om udviklingsmidler, talenter, kvalificeret arbejdskraft mv. og 
 bidrager til et mere sammenhængende arbejdsmarked på tværs af grænsen.

RESULTATER

•  Med bistand fra en ekstern konsulent er der udarbejdet et oplæg til videns- og beslutnings-
grundlag for etablering af en dansk-tysk udviklingsalliance

•  Der er skabt kvalificeret grundlag for en videre dialog med henblik på at styrke kendskabet til og 
forankringen af udviklingsalliancen hos en bredere gruppe partnere

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-Regeringen Slesvig-Hol-
sten, Ministeriet for Justits, 
Forbrugerbeskyttelse og 
Europa 
Netværkspartnere
-

Projektpartnere
Danfoss Drives

Netværkspartnere
-

Med forarbejdet er der skabt grundlaget for videre dialog mellem 
partnerne om etablering af alliancen, som kan understøtte, at det 
grænseoverskridende samarbejde løftes til et nyt niveau.”

Region Syddanmark01.01.-2021 – 31.12.-202199.381 €
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SIDSTEHJÆLPSKURSER DER TAGER HØJDE FOR  
MINORITETERS BEHOV FOR KULTUREL TILPASNING

De fleste mennesker ønsker at dø i eget hjem. Mange har brug for hjælp og støtte fra pårørende  
i den sidste tid. Mangel på omsorg og manglende viden om døden og lindrende behandling er en 
grænseoverskridende udfordring. Sidstehjælpskurser informerer om, hvordan pårørende og 
 andre kan blive i stand til at ledsage døende. SOMB-projektets overordnede mål er at danne et 
netværk på tværs af grænsen for at diskutere kulturelle forskelle i forhold til omsorg ved livets 
 afslutning og død, og hvordan disse forskelle kan inkluderes i sidstehjælpskurset for minoriteter 
på begge sider af grænsen. Resultaterne vil hjælpe med til at tilpasse det eksisterende 
 sidstehjælpskursus. Resultaterne fra projektet har ført til ideer og forslag til et større følgeprojekt, 
som skal inkludere hele grænseregionen. 

Projektet har fået meget opmærksomhed i medierne og har forbedret informationen om 
 muligheder for omsorg ved livets afslutning i grænseregionen. Interessen for at deltage  
i  sidstehjælpskurser er øget i grænseregionen. Projektet har ført til et forbedret samarbejde 
 mellem de deltagende organisationer. Videnskabelige resultater bliver publiceret efter at projek-
tet er  afsluttet. En videnskabelig artikel er indsendt til publikation i det videnskabelige journal 
 Healthcare. Resultater skal blive præsenteret på 3rd International Last Aid Conference in Maribor, 
Slovenia i oktober 2022.

RESULTATER

•  Projektet har ført til et netværk på tværs af grænsen med 16 partnere (9 fra Tyskland  
og 7 fra Danmark) 

•  Individuelle forskelle har fra deltagernes perspektiv større betydning en nationale eller 
kulturelle forskelle i forhold til omsorg ved livets afslutning

•  Tre vigtige forslag til tilpasning af sidstehjælpskursus er:

-  At inkludere mere information om rettigheder og juridiske rammer i forhold til omsorg ved 
livets afslutning i Danmark og Tyskland

-  At inkludere information om forskellige religioner

-  At inkludere information om hvordan man skal tale med mennesker, som sørger

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
Katharinen Hospiz 
Flensburg
Netværkspartnere
Letzte Hilfe Deutschland
Petri Haus gGmbH (Hospiz 
Schleswig) 
Ev. Kirchengemeinde 
Schleswig
Hospiz und Palliativverband 
Schleswig-Holstein e.V.
Förderverein Hospiz 
Wagrien-Fehmarn
Wilhelminen Hospiz 
gGmbH Niebüll
Ambulanter Hospizdienst 
Schleswig
Palliativnetz Travebogen 
Lübeck

Projektpartnere
-

Netværkspartnere
Dansk Folkehjælp
Røde Kors Aabenraa und 
Sønderborg
Haderslev Stift
Dansk-Tyrkisk Forening 
Aabenraa
Landsforeningen Liv & Død
Tønder Sogn & Kirke

Jeg ville ønske at man kunne tilbyde sidstehjælpskurser på lige fod 
med førstehjælpskurser, vi får jo alle brug for det før eller siden.”

Medicinsk Forskningsenhed, Sygehus 
Sønderjylland01.01.2021 – 31.12.202171.556 €
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URNFIELD - TUEGRAVSFÆNOMENET  
I DANMARK OG NORDTYSKLAND

URNFIELD-projektet beskæftiger sig med arkæologisk kulturarv i den dansk-tyske grænseregion.  
Vi har specifikt fokus på tuegrave, der var den dominerende begravelsesform i den tidlige jernalder 
for ca. 2.500 år siden. På dette tidspunkt blev de døde kremeret under åben himmel og når ligbålet 
var afkølet blev de jordiske rester indsamlet i en urne. Urnen blev begravet under en mindre jordtue, 
der også har lagt navn til gravskikken. 

Arkæologer har udgravet tusindvis af tuegrave i grænseregion i løbet af de sidste hundrede år. 
 Forskningen har desværre ofte været nationalt fokuseret, hvorved tyske og danske arkæologer hver 
især undersøger deres eget materiale. Det gør URNFIELD-projektet nu op med ved at sætte fokus 
på den fælles kulturarv i grænseregionen. 

Projektet har afholdt en række arrangementer med det formål at danne et overblik over  gravskikken 
på tværs af den dansk-tyske grænse, hvilket ikke er blevet gjort før. Det har her overrasket os, hvor 
mange fællesnævnere vi har kunnet identificere i fællesskab, ikke bare i grænseregionen, men også 
i et større geografisk område. Projektets initiativer bliver båret videre i et nyoprettet 
 grænseoverskridende og strategisk forskningsnetværk.

RESULTATER

• Sat offentligt fokus på den fælles kulturarv i grænseregionen

• Bogudgivelse med det første overblik over kulturarven på tværs af den dansk-tyske grænse

• Oprettelse af et grænseoverskridende og strategisk forskningsnetværk

PROJEKTINFORMATIONER

Projektpartnere
-
Netværkspartnere
Museum für Archäologie 
Schloss Gottorf Stiftung 
Schleswig-Holsteinische 
Landesmuseen

Projektpartnere
Museum Sønderjylland 
- Arkæologi Haderslev

Netværkspartnere
Nationalmuseet København
Retsmedicinsk Institut, 
Københavns Universitet

Det har overrasket os HVOR mange fællesnævnere vi har  kunnet 
identificere ved at tale sammen på tværs af institutioner og 
 landegrænser”.

Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, 
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen 01.08.2021 – 01.07.202299.292€ 



Sammen når vi mere!

Den nye støtteperiode vil fortsætte med nye muligheder, en stor pulje og innovative idéer.  
Interreg Deutschland-Danmark fremmer den videre udvikling af den dansk-tyske region.  
I årene 2021-2027 vil der være 698 millioner kr. til rådighed til at støtte dansk-tyske samar-
bejdsprojekter.

Har du en idé? Så har vi pengene!

www.interreg-de-dk.eu

https://www.interreg-de-dk.eu


www.interreg5a.eu

Programmet medfinansieres af midler fra den Europæiske Fond for Regionaludvikling.


