Interreg 6A Deutschland-Danmark
Prioritet 1:
En innovativ region

Prioritet 2:
En grøn region

Prioritet 3:
En attraktiv region

Prioritet 4:
En funktionel region

Specifikt mål

Specifikke mål

Specifikke mål

Specifikke mål

1. Udvidelse af forsknings- og
innovationskapaciteter og
introduktion af fremtidsorienterede
teknologier

1. at fremme vedvarende energi
i overensstemmelse med
direktiv (EU) 2018/2001,
herunder
bæredygtighedskriterierne i
nævnte direktiv;

1. at forbedre lige adgang til
inklusive kvalitetstjenester
inden for uddannelse og
livslang læring gennem
udvikling af tilgængelig
infrastruktur, herunder ved at
fremme robusthed med
henblik på fjern- og
onlineuddannelse;

1. Styrket effektivitet for
offentlige forvaltninger
ved at fremme deres samarbejde på det juridiske og
forvaltningsmæssige område og
samarbejdet mellem borgere
på den ene side og
institutionerne på den anden side
for at fjerne juridiske
og andre barrierer i
grænseregioner

2. at fremme tilpasning til
klimaforandringer, forebyggelse
af katastroferisici og
modstandsdygtighed under
hensyntagen til
økosystembaserede tilgange
3. at fremme overgangen til en
cirkulær og ressourceeffektiv
økonomi

2. at styrke kulturens og den
bæredygtige turismes rolle i
økonomisk udvikling, social
inklusion og social innovation

2. build up mutual trust, in
particular by encouraging
people-to-people actions

Prioritet 1:
En innovativ region
Specifikt mål:
Udvidelse af forsknings- og
innovationskapaciteter og introduktion af
fremtidsorienterede teknologier

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Udvikling, udvidelse og styrkelse af test- og co creation-faciliteter. Dette omfatter oprettelse af faste grænseoverskridende faciliteter, der har til formål at etablere steder for kreativ
udveksling mellem videnskab og erhvervsliv og i den forbindelse navnlig støtte overførslen af teknologi fra uddannelses- og forskningsinstitutionerne ved at oprette nye virksomheder.
Eksempler på sådanne faciliteter er: Co-Working Spaces, Start-up Camps, Fablabs og lignende.
b) Forbindelse af teknologiske klynger på begge sider af grænsen ved hjælp af et tværgående klyngesamarbejde.
c) Styrkelse og videreudvikling af det anvendelsesorienterede samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og mellem uddannelsesinstitutioner og virksomheder.
d) Kapacitetsopbygning inden for nye og eksisterende klynge- og netværkssamarbejder med henblik på forbedrede aktiviteter inden for innovation og anvendt forskning.
e) Indledning og udvidelse af offentlig-private innovationssamarbejder (f.eks. OPI-projekter) inden for styrkepositionerne.
f) Udvikling af og støtte til strategiske partnerskaber, herunder triple-/quatro-helix-samarbejder samt socialinnovative partnerskaber.
g) Udvikling og implementering af innovative og bæredygtige løsninger inden for sundheds- og velfærdssektoren, bl.a. ved at inddrage firmaer, brugere, patienter og borgere (user
driven innovation) - fx til forbedring af adgangen til og kvaliteten af ydelser på sundheds- og plejeområdet, for en lettere overgang mellem det stationære og det ambulante område og
plejen (f.eks. rådgivningstilbud), eller til støtte for pleje ydet i hjemmet og i plejefaciliteter.
h) Identifikation, udvikling og implementering af innovative projekter og netværksaktiviteter, der udspringer af Femern Bælt-forbindelsen (fx inden for områderne maritime erhverv, life
science, fødevareindustrien og logisitik)
i) Udvikling og implementering af innovative produkter og anvendelser inden for programområdets styrkepostioner fx inden for fødevareindustrien. Dette indeholder heller ikke
tekniske innovationer som nye typer af koncepter for tjenesteydelser, processer, organisation og marketing, samt forretningsmodeller.
j) Udvikling af tiltag som understøtter firmaer ved udvikling og skalering af innovationer.
k) Støtte af entrepreneurship i det offentlige og i private firmaer.

Output-/resultatindikatorer

Prioritet 2:
En grøn region
Specifikt mål 1
Fremme af vedvarende energi i
overensstemmelse med direktiv (EU)
2018/2001, herunder bæredygtighedskriterierne heri

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Skabelse af netværk for aktører på grænseoverskridende plan med
henblik på erfaringsudveksling, udveksling af bedste praksis,
udarbejdelse af fælles løsninger (energiforbrug, produktionsmetoder,
netplanlægning, energibesparelser, energilagring (inkl. power to X).
b) Gennemførelse af undersøgelser, udvikling af strategier, f.eks. en
grænseoverskridende strategi for energiskifte, etablering af grænseoverskridende energisystemer, bygningskvalitet og energimæssigt
bæredygtigt byggeri.
c) Udvikling og opførelse af test- og demonstrationsmuligheder, f.eks.
vedrørende grænseoverskr. energisystemer, energilagring (power to X).
d) Implementering af lokale løsninger, f.eks. intelligente metoder til
styring af energistrømme, udvikling af sammenkoblede regionale
energiinfrastrukturer, etablering af grænseoverskridende energisammenslutninger, styrket energieffektivitet for virksomheder
(inkl. oplysningsforanstaltninger).
e) Oplysning af borgere, hvad angår energibesparelser
og intelligent styring af energiforbruget.

Output-/resultatindikatorer

Specifikt mål 2
Fremme af tilpasning til klimaforandringer,
forebyggelse af katastroferisici og
modstandsdygtighed under hensyntagen til
økosystembaserede tilgange

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Netværksskabelse, erfaringsudveksling og koordinering af
foranstaltninger inden for tilpasninger til klimaændringer og
klimaindsats.
b) Fastlæggelse af status vedrørende behovet for katastrofeforebyggelse som følge af stormflod og højvande relateret til
klimaændringerne, f.eks. ved at skabe scenarier eller demonstrationsprojekter.
c) Udvikling af tekniske og naturbaserede løsninger.
d) Udvikling af grænseoverskridende beredskabsplaner eller -systemer.
e) Opbygning af viden vedrørende sammenhænge mellem stigende
grundvand og geologiske forhold i byernes undergrund.
f) Identificering af forhindringer og barrierer for klimaindsatsen og
tilpasningen til klimaændringerne, inkl. udarbejdelse af anbefalinger til
foranstaltninger.
g) Inddragelse af lokalsamfund og borgere som aktiv i klimaindsatsen
og tilpasningerne til klimaændringerne, herunder foranstaltninger til
oplysning og opmærksomhedsskabelse vedrørende klimaændringer og
klimaindsats i den regionale kontekst.

Output-/resultatindikatorer

Specifikt mål 3
Fremme af overgangen til en
cirkulær og ressourceeffektiv økonomi

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Identificering og synliggørelse af muligheder for
ressourceeffektive og cirkulære løsninger, herunder på det
offentlige område, for netop at tage hensyn hertil i forbindelse med
offentlige udbud.
b) Praksisorienteret videreuddannelse hos institutioner og
virksomheder til fremme af den cirkulære økonomi.
c) Udvikling og test af ressourceeffektive og cirkulære løsninger,
modeller og demonstrationer i konkrete værdiskabelseskæder.
d) Synliggørelse af kommercielle løsninger og tilgange som
incitament for virksomheder, cirkulær tilpasning af deres processer.
e) Overførsel af løsningsforslag til værdiskabelseskæder i den
fælles programregion.
f) Udvikling og videreudvikling af innovative løsninger inden for
genbrug, herunder med særligt fokus på nytteværdien for
regionens borgere.

Output-/resultatindikatorer

Prioritet 3:
En attraktiv region
Specifikt mål 1
Forbedring af lige adgang til inklusive
kvalitetstjenester inden for uddannelse og
livslang læring gennem ….

Specifikt mål 2
Styrkelse af kulturens og den bæredygtige turismes
rolle i økonomisk udvikling, social inklusion og social
innovation

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Udvikling af videreuddannelsesforanstaltninger for arbejdstagere.
b) Udvikling, afprøvning og implementering af uddannelsestilbud inden for skoleuddannelse,
erhvervsorientering, uddannelse og videreuddannelse (herunder pilotprojekter), f.eks. ved at
udvikle grænseoverskridende indhold (f.eks. øget interesse for MINT-området, integration af
bæredygtighed i driften af uddannelsesinstitutioner, fremme af interkulturelle og demokratiske
kompetencer).
c) Drift af et kompetencecenter eller et clearingorgan "Fælles uddannelse Deutschland-Danmark"
til støtte for planlægningen og gennemførelsen af grænseoverskridende uddannelsestilbud på
konceptplan.
d) Udvikling af foranstaltninger til inklusion af unge uden tilknytning til uddannelsessteder eller
arbejdsmarkedet i uddannelsessystemet.
e) Train the trainer-/teacher-foranstaltninger til styrkelse af de interkulturelle og faglige
kompetencer hos undervisere inden for det grænseoverskridende samarbejde (herunder
sproglæring).
f) Fremme af sammenligneligheden og certificeringen af uddannelsessystemer (dobbelte
uddannelsesbeviser).
g) Personaleudveksling inden for uddannelsesinstitutioner, elever, studerende, ph.d.-studerende,
lærlinge.
h) Udvikling af digitale instrumenter til fremme af udvekslinger på grænseoverskridende plan
samt sproglæring ved selvstudie (f.eks. e-learning-platforme).

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Netværkssamarbejde i spændingsfeltet mellem bæredygtige kultur- og naturturismetilbud, fx. fælles grænseoverskridende turismepakker.
b) Udvikling og gennemførelse af nye fælles innovative og kreative tilbud (kultur, natur)
i programregionenfor turister og befolkningen.
c) Digitalisering og kompetenceudvikling af turist- og kulturaktører som led i en omstilling
af anden adfærd (f.eks. øget fokus på sundhed og hygiejne), nye målgrupper og behov
i kølvandet af Covid19, samt udvikling af nye/tilpassede fælles bæredygtige produkter og
tilbud.
d) Konceptudvikling for bæredygtighed og modstandsdygtighed af kultur- og
turismesektorerne med udgangspunkt i læren af covid19.
e) Videndeling og –formidling imellem kultur- og turistaktører, særligt i kølvandet af covid19.
f) Netværksdannelse og kapacitetsopbygning hen over grænsen med fokus på aktiviteter, der
understøtter målet om en attraktiv programregion ved at videreudvikle og anvende
programregionens styrker inden for kultur og natur, f.eks. verdensarv, regionens historie og
egenart.
g) Udnytte potentialerne i programregionens unikke placering mellem Østersøen og Nordsøen
gennem fremme af turismen i en form, som er særlig hensynsfuld i forhold til naturområder og
bæredygtighed.
h) Udvikling af produkter inden for de kreative erhverv

Output-/resultatindikatorer

Output-/resultatindikatorer

Prioritet 4:
En funktionel region

Specifikt mål 1:
Styrkelse af
de offentlige forvaltningers
effektivitet ...

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Samarbejde og grænseoverskridende koordinering af forvaltninger og institutioner inden
for alle emneområder til styrkelse af det grænseoverskridende samarbejde og styrke den
grænseoverskridende kapacitetsopbygning, til fordel for og til synliggørelse af den
grænseoverskridende merværdi for regionens borgere (fx på området arbejdsmarked).
b) Medarbejderudveksling og skyggepraktikforløb, herunder videndeling inden for
forvaltninger og institutioner, for at få indsigt i andre arbejdsmåder, rammebetingelser og
ansvarsområder med henblik på kompetenceudbygning og styrkelse af den
grænseoverskridende kapacitet, samt som grundlag for et yderligere strategisk samarbejde
(herunder erfaringsudveksling med andre grænseoverskridende regioner).
c) Etablering af en bæredygtig pulje, der samler den erhvervede viden og knowhow samt
løsningsforslag til fjernelse af grænseoverskridende barrierer i programregionen, identificerer
nøgleaktører og sikrer yderligere og nye aktører, med henblik på at kunne lære heraf.
d) Udarbejdelse og udbygning af tematiske strategier og handlingsplaner uden for
gennemførelsesområdet for Interreg-programmet i snæver forstand, navnlig gennem
programpartnerne og andre centrale aktører i programregionen.
e) Udførelse af gennemførlighedsundersøgelser vedrørende nye, særligt strategiske projekter
mellem forvaltninger og institutioner, som senere hen forankres hos partnerne, bl.a. med
henblik på implementering af en EGTS.

Output-/resultatindikatorer

Specifikt mål 2:
build up mutual
trust, in particular by encouraging
people-to-people actions

Støtteberettigede foranstaltninger
a) Fremme borgerprojekter gennem målrettet kommunikationsarbejde, PR-kampagner,
videndeling, organisering af borgermøder samt ved at understøtte eksisterende
samarbejde mellem foreninger.
b) Ungdomsprogram DK-DE: Planlægning og gennemførelse af projekter med udveksling
og møder imellem unge f.eks. i form af studieture og foreningssamarbejde.
c) Fremme facilitering og etablering af grænseoverskridende foreninger og
sammenslutninger.
d) „Uddannelse“ af frivillige, der arbejder med dansk-tysk samarbejde, herunder
tilegnelse af dansk-tyske sprogkompetencer og interkulturelle kompetencer.
e) Fremme den sproglige og interkulturelle kompetence f.eks. ved udvikling af moderne
undervisningsmidler, situations- og kontekstbaserede sprogtilbud med tilhørende
undervisningsmateriale for børn, unge og voksne.
f) Sprogkurser og kulturworkshops til fremme af den dansk-tyske interkulturelle
forståelse i projektpartnerskabet og/eller over for projektets målgrupper.
g) De mindre projekter fra fonden kan inden for den specifikke målsætnings ramme
endvidere fungere som pilotprojekter og instrument til at afprøve innovative ideer og
redskaber frem imod et fortsat grænseoverskridende samarbejde i et „større“ projekt
inden for samme prioritet eller andre prioriteter.

Output-/resultatindikatorer

