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Endnu er der lang vej inden det nye Interreg 
5A-program er leveringsdygtig.

Den første ansøgningsfrist til den nye fælles dansk-
tyske Interregprogram forventes at komme i løbet 
af foråret 2014.

Det fortalte Susanne Koch fra det nye Interreg-
programs koordineringsgruppe på konferencen i 
Kolding onsdag.

Forberedelserne til programmet ventes afsluttet i 
maj næste år. Derefter sendes det i offentlig “kon-
sultation”, inden det i efteråret 2013 sendes til EU-
kommissionen.

Endnu er den overordnede økonomi omkring 
Interreg-midlerne ikke faldet på plads - den er der 
usikkerhed omkring lige som der er det omkring 
den øvrige EU-økonomi, fordi der endnu ikke er 
truffet nogen afgørelse i forhandlingerne om fæl-
lesskabets budget for 2014-2020 - der er betydelig 
uenighed mellem medlemslandene. jk

Penge klar i 2014

Den tjekkiske ambassadør Zdenek Lyckra be-
søgte tirsdag Femern Belt Development sammen 
med erhvervs-repræsentanter.

 Store tjekkiske virksomheder vil gerne bygge med, 
når den kommende Femern Bælt-forbindelse skal 
etableres, og det var baggrunden for at den tjekki-
ske ambassadør i Danmark, Zdenek Lyckra, tirsdag 
besøgte Femern Belt Development sammen med et 
par repræsentanter for store tjekkiske virksomhe-
der. Besøget kom i stand gennem borgmester Stig 
Vestergaard, Lolland Kommune - han kender am-
bassadøren, og kunne formidle kontakten til Fe-
mern Belt Development.

- Det værste man kan forestille sig er nok, at der 
kommer udenlandske virksomheder, slår sig ned 
her, og har alt de skal bruge med hjemmefra. Derfor 
vil vi gerne hjælpe med at skabe netværk og etab-
lere nogle kontakter, så de udenlandske virksomhe-
der, der kommer her bruger lokale underleverandø-
rer, siger direktør Stig Rømer Winther. 

Det blev først til et informationsmøde om pro-
jektet, og siden et besøg på diget for at se på det 
område, der om et par år forvandles til tunnelbyg-
geplads. Ingen af de besøgende virksomheder har 
intentioner om at deltage i de store byggeopgaver 
- også selvom de tjekkiske virksomheder har gjort 
erfaringer med større nordiske infrastruktur-pro-
jekter. Men de vil gerne være med til “alt det andet” 
- eksempelvis etablering af indkvartering. jk

Tjekkiske fi rmaer vil 
gerne bygge med

Borgmester Stig Vestergaard og ambassadør Zdenek Lyc-
ka på diget ved Rødbyhavn. FOTO: FEMERN BELT DEVELOPMENT

- Ved at gå sammen 
kan vi skabe et “smør-

hul” i forhold til metropo-
lerne - gør vi ikke det, kan 
vi blive fastlåst som ud-
kanter i forhold til de store 
byer.

Det sagde regionsråds-
formand Carl Holst, Re-
gion Syddanmark, da hen-
ved 300 mennesker onsdag 
var samlet i Kolding for at 
være med til at forberede 
et nyt Interreg-program: 
Syddanmark og Schleswig 
har hidtil haft sit eget fæl-
les dansk-tyske EU-støtte-
program - ligesom Region 
Sjælland har haft sit med 
egne tyske partnere.

Nu går de to områder 
sammen for at skabe et 
nyt fælles Interreg-pro-
gram. Forventningen er, at 
de hidtidige omkring 330 
millioner kroner til Syd-

danmark/Schleswig og 170 
millioner til Femern Bælt-
regionen vil blive til en fæl-
les halv milliard kroner til 
dansk-tyske EU-projekter i 
perioden 2014-2020.

- I begge regioner er In-
terreg en af de centrale 
motorer for samarbejdet, 
sagde Schleswig-Holsteins 
europaminister, Anke Spo-
orendonk, da hun talte un-
der arrangementet i Kol-
ding. Hun indrømmede at 
hun tidligere har været i 
mod det større Interreg-
samarbejde - men hæftede 
sig ved, at man med det nye 
fælles program også sikrer 
at regionernes hidtidige 
samarbejdsrelationer kan 
videreføres hver for sig.

Anke Spoorendonk er 
også kulturminister, og hun 
glædede sig derfor over, at 
et nyt Interreg-program 

også muliggør støtte til 
kulturaktiviteter. Regions-
rådsformand Steen Bach 
Nielsen, Region Sjælland, 
talte om et særligt ansvar 
overfor et Europa i krise: 

- Vi danner en rigtig stærk 
region, sagde Steen Bach 
Nielsen og udtrykte ønske 
om at forstærke regionen 

med både hovedstaden og 
Skåne, Mecklenburg-Vor-
pommern og Hamburg.

- Denne del af Europa 
har styrke til at være et 
lokomotiv, der kan trække 
Europa i gang, sagde Steen 
Bach Nielsen og beklagede, 
at man andre steder i Euro-
pa ikke har den organisati-
on og medfi nansiering, der 
skal til for at gennemføre 
et Interregprogram med 
succes.
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Næsten 300 satte kursen på et nyt Interreg-program

Et fælles “smørhul”
Det kommende Interreg-
program slås sammen af to 
bestående. Det samlede areal 
svarer i størrelse til Belgien. 
GRAFIK: INTERREG-SEKRETARIATET.

En analyse har på forhånd 
udpeget nogle områder, 
som det fælles dansk-
tyske Interreg-program 
bør fokusere på.

Det kommende fælles 
dansk-tyske Interreg-pro-
gram vil få fem temaer, 
hvor et samarbejde over 
grænsen giver særlig god 
mening.

På konferencen om det 
nye program i Kolding 
onsdag, fi k deltagerne 
fremlagt den analyse der 
har ført til valget blandt 

de i alt 11 temaer, som den 
store  bidragsyder, EU, på 
forhånd har udstukket.

Anbefalingen fra de kon-
sulenter, der arbejder på 
sagen er, at de nye sam-
arbejdspartnere bør satse 
på innovation, energi og 
miljø, konkurrenceevne og 
de mindre virksomheder, 
kultur, og arbejdsmarked 
og kompetenceudvikling.

Når det gælder innovati-
on synes der at være store 
muligheder i et øget sam-
arbejde mellem universi-
teter og forskningsmiljøer  

på begge sider af grænsen. 
Det er et samarbejde, der 
allerede er etableret - men 
som vil få ekstra muskler i 
den nye Interreg-geografi .

Når det gælder energi og 
miljø er der gode udgangs-
punkter både på den dan-
ske og den tyske side.

Temaet konkurrence-
evne og mindre virksom-
heder skal blandt andet 
fremme samarbejdet in-
denfor brancherne sund-
hed, ernæring og logistik, 
og det er også i den sam-
menhæng, turisme-projek-

ter hører hjemme.
Kulturen er blevet et 

selvstændigt tema, hvor 
der blandt andet kan sæt-
tes mere ind på at over-
vinde både kulturelle og 
sproglige barrierer mellem 
Danmark og Tyskland.

Endelig giver det sidste 
tema mulighed for at sætte 
ind mod den forventede 
mangel på arbejdskraft i 
fremtiden og på at øge ud-
dannelsesniveauet.

På konferencen havde 
deltagerne mulighed for at 
konkretisere temaerne. jk 

Fem temaer for et nyt samarbejde
Anke Spoorendonk, Carl Holst, Dieter Harrsen og Steen Bach Nielsen er med til at samle et puslespil FOTO: INTERREG-SEKRETARIATET


