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af Mikkel Romanius
Fire projekter med deltagelse fra Region Sjælland har modtaget støtte fra første runde af Interreg DeutschlandDanmark. Næstved Kommune er lead partner på et af dem, hvor kultur, undervisningsmateriale og
arrangementer skal skabe et tættere bånd mellem den sydlige del af Danmark og Nordtyskland.
Børn og unge i Femernbælt regionen skal lære naboerne bedre at kende. De skal lære sproget og kulturen hos
nabolandet, og på den måde blive mere tilknyttet til Nordtyskland og omvendt. Det mener folkene bag projektet
KulturKit, der har modtaget godt otte millioner kroner støtte fra Interreg Deutschland-Danmark.
-Sydsjælland og Lolland-Falster er en del af en grænseregion, som vi deler med vores naboer mod syd, de fleste
af os tænker bare ikke så meget over det,- siger Kim Dawartz, Kultur og Borgerservicechef i Næstved Kommune,
og fortsætter:
"Med den kommende Femern-forbindelse er det afgørende, at især børn og unge i både den danske og den
tyske del af regionen kender til naboens sprog og kultur og mulighederne på den anden side af bæltet,- siger
han.
Tre større arrangementer, skoleudveksling, sprogmateriale og samarbejde mellem kulturinstitutioner skal få især
børn og unge til at interessere sig for naboerne på den anden side af Femern Bælt.
Formålet med projektet er at skabe en generation, som ikke ser grænsen som en barriere, men som et
udgangspunkt for nye muligheder.
-Med det kommende grænseoverskridende samarbejde i projektet og fælles kultur- og fritidsaktiviteter er vi
allerede godt på vej,- lyder det fra Kim Dawartz.
Næstved Kommune er hovedansvarlig på projektet, der er et samarbejde mellem en række nordtyske partnere,
de fire sydligste kommuner i Region Sjælland og University College Sjælland.
I alt ni projekter har modtaget støtte fra Interreg Deutschland-Danmark programmets første ansøgningsrunde,
der støtter og fremmer samarbejde på tværs af grænser i EU.
Hovedroller til aktører i Region Sjælland
Ud af de ni projekter, der har fået støtte, har fire af dem projektpartnere fra Region Sjælland, men endnu mere
iøjnefaldende er det, at tre af dem er såkaldte lead-partnere på projekterne.
Projekterne InnoCan, Global Company Training og KulturKit har alle en aktør fra Region Sjælland i spidsen, og
de har i alt modtaget knap 33 millioner kroner fra Interreg.
-Det betyder meget at være lead partner. Man sidder ved roret og styrer begivenhederne,- konstaterer en glad
Peter Madsen, regionsrådsmedlem og formand for Udvalget for Europæiske Relationer i Region Sjælland.
-I Region Sjælland arbejder vi overordnet for, at 100 virksomheder skal have glæde af Interreg-midlerne. Vi skal
have en større del af kagen end tidligere, og det tegner sig godt i øjeblikket, hvor virksomheder og institutioner
giver udtryk for, at de gerne vil gøre det, det kræver, når de skal søge EU midler,- siger han videre.
Tysk-dansk samarbejde
Sjælland EU Nyt har tidligere beskrevet projektet InnoCan , der er et af de fire pojekter med sjællandske
partnere, som skal gøre kræftbehandling mere effektiv og skånsom for patienterne. Projektet opretter et
testcenter, der skal gøre vejen for ny teknologi i sundhedsvæsnet kortere, da den lige nu ligger på ti år.
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Et af de andre projekter er Global Company Training, der ser på nye muligheder inden for videreuddannelse ved
at flytte kurser og uddannelser ud på arbejdspladserne og udnytte chancen for at få et internationalt aspekt i
dem, ved at gøre det fælles på tværs af grænsen.
Derudover er Kalundborg Forsyning projektpartner i FURGY Clean Innovation, som vil danne en klynge inden for
vedvarende energi, energieffektivitet og integrerede energisystemer og gøre det lettere for nordtyske og
syddanske virksomheder at samarbejde på tværs af grænsen.
Tilsammen har alle ni projekter i Interreg Deutschland-Danmark modtaget 106 millioner kroner ud af de 672
millioner kroner, som fordeles i perioden 2014-2020.
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Alt materiale i Infomedia er ophavsretligt beskyttet.

Kunden må ikke sælge, videregive, distribuere, gengive eller mangfoldiggøre materiale fra Infomedia uden særlig og skriftlig aftale med Infomedia. Overført
(downloadet) materiale skal slettes efter anvendelsen og må ikke indlægges i informations-genfindingssystemer, som for eksempel elektroniske postsystemer,
databaser, fælles netværk eller lignende.
Videreformidling

Kunden må foretage videreformidling (ved videreformidling forstås kopiering, distribution via elektronisk post, tilrådighedsstillelse i databaser, på netværk eller
lignende) af modtagne overskrift- og indledningsformater inden for kundens egen virksomhed. Al anden videreformidling af materiale fra Infomedia skal aftales skriftligt
med Infomedia.
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