
INVITATION
til Interreg-konference

HVORNÅR?  12. maj 2022
  kl. 10:00-16:00  

 PROGRAM 

10:00-11:00 Ankomst og registrering – let morgenmad & networking 

11:00-11:45 Velkomst ved
  · Heino Knudsen, regionsrådsformand i Region Sjælland
  · Claus Christian Claussen, minister for justits, europa og forbrugerbeskyttelse i Slesvig-Holsten
  · Stephanie Lose, regionsrådsformand Region Syddanmark 

11:45-12:20 Projekternes stemmer – Interreg-resultater og merværdi 
 
12:20-12:45 Interreg 6A – nye muligheder for det dansk-tyske samarbejde 

12:45-14:00 Pause – frokost & networking 

14:00-14:10 Lad dig overraske 
 
14:10-14:40 Førstehåndserfaringer - tips & tricks, dos and don‘ts  

14:40-15:00 Et kig ind i fremtiden - forventninger og ønsker til Interreg-samarbejdet 
 
15:00-15:15 Officiel afslutning 

15:15-16:00 Networking med kaffe, kage og livemusik

 TILMELDING 

Udfyld venligst tilmeldingsformularen, hvis du ønsker at deltage i konferencen. Pladserne er begrænsede og 
vil blive tildelt efter først til mølle-princippet. En balance mellem danske og tyske deltagere er dog vigtig og 
kan føre til en revurdering.

TILMELD DIG HER

HVOR?  MUSHOLM · Holiday, Sport & Conference
   Musholmvej 100 · 4220 Korsør

Tilmeldingsfrist er fredag den 8. april

https://form.jotform.com/220582176788366 


w

 NETWORKING & MATCHMAKING 

Vi ønsker at støtte, at aktører lærer hinanden at kende og at fremme ideudveksling. Ved tilmeldin-
gen bliver du spurgt om, hvilke Interreg-emner du er særligt interesseret i, og du bliver spurgt om, på 
hvilke sprog du kan føre en samtale. Dine oplysninger kommer til at fremgå af dit navneskilt på konfe-
rencedagen.
Vi vil gerne opfordre dig til at udnytte konferencens muligheder for at tale med mange forskellige men-
nesker, diskutere og udveksle dine projektidéer.

 SPROG 

Bemærk venligst, at der tales både dansk og tysk (skiftevis). Der vil være to kvalificerede tolke til ste-
de, som vil sørge for simultantolkning. 
Hvis du har brug for oversættelse, bedes du angive dette på tilmeldingsformularen.

  
 TRANSPORT 

Konferencestedet Musholm ligger direkte ved Storebæltsbroen og er derfor let tilgængeligt. Motor-
vejsafkørslen og tilkørselsvejen ligger ca. 1,6 km derfra.   

Der er parkeringspladser til ca. 150 biler. Af hensyn til miljøet opfordrer vi til samkørsel eller til at be-
nytte offentlig transport, hvis det er muligt.   

Musholm ligger 1,1 km fra Korsør station, og der er et stisystem eller fortov mellem stationen og Mus-
holm.

 OVERNATNING 

Vi har forhåndsreserveret værelser på Musholm og på to nærliggende hoteller. Hvis du ønsker at over-
natte (11.-12. maj), kan du booke en overnatning. Du skal blot nævne ”Interreg”, når du booker. Vores 
forhåndsreservationer er gyldige indtil den 19. april, hvorefter der muligvis ikke længere er værelser til 
rådighed. Bemærk venligst: du booker og betaler selv.

• Kontakt MUSHOLM · Holiday, Sport & Conference
• Kontakt Hotel Comwell Klarskovgaard

• Kontakt Kobæk Strand Hotel og Konference

Vi ser frem til din deltagelse!

https://en.musholm.dk/topmenu/contact-us/
https://comwell.com/en/hoteller/comwell-hotel-klarskovgaard
https://kobaek-strand.dk/en/contact/

