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Som partner i et prosjekt må du befinne deg innenfor 
området Öresund-Kattegat-Skagerrak.

Identifisere et samfunnsproblem
Hvilke utfordringer opplever du innen program-
mets fire innsatsområder som kan bli løst 
gjennom samarbeid mellom Danmark, Sverige og 
Norge?

Finne partnere
Hvilke organisasjoner, universiteter, kommuner 
eller andre aktører fra Danmark, Sverige og 
Norge kan hjelpe deg med å løse din utfordring? 
Ta kontakt med dem. Kanskje har de samme 
utfordringer som du har og har mot til å starte et 
felles prosjekt.

Definere felles mål
Hva vil dere oppnå ved å gjennomføre et felles 
prosjekt? Hvilke felles utfordringer kan dere løse? 
Hva er et realistisk og konkret mål for prosjektet? 
Tydeliggjør allerede nå hvilke mål dere skal jobbe 
mot i prosjektet.

Les mer
Det finnes mange muligheter når man skal starte 
et prosjekt. På hjemmesiden kan du finne inspi-
rasjon fra tidligere prosjekter i Prosjektbanken, 
eller du kan lese mer om mulighetene for å søke 
om støtte.

interreg-oks.eu
Du kan søke midler om du er en av følgende 
aktører:

• Offentlig aktør
• Forsknings- og utdanningsinstitusjoner
• Næringslivs- og bransjeorganisasjon samt   

privat aktør
• Inkubator, forskningspark
• Sosial entreprenør

Hvem kan delta? Slik gjør du



Hva er Interreg?
Forskning og innovasjon står sterkt innenfor 
Öresund, Kattegat og Skagerrak, men bør styrkes 
ytterligere for å øke den internasjonale konkurranse-
kraften. 

Deres prosjekt må gjerne sette i gang samarbeid 
mellom bedrifter, forsknings- og utviklingssentra og 
høyere utdanning. Kommersialisering av innovasjo-
ner samt involvering av næringslivet, som prosjekt-
partner eller på andre måter, er sentralt.

Det finnes gode muligheter til å 
arbeide med produkt- og tjenesteut-
vikling, teknologioverføring, sosial 
innovasjon, miljøinnovasjon og åpen 
innovasjon gjennom smart spesiali-
sering.

Det er behov for mer entreprenørskap i utdannings-
systemet og i næringslivet. Det er de nystartede og 
unge bedriftene som skaper flest nye arbeidsplasser. 

Arbeidsmarkedet trenger også å bli mer effektivt, 
likestilt og inkluderende for å motvirke de store 
forskj ellene som er i enkelte bransjer. 

Næringslivet utvikles bedre om vi får bort grensehin-
der i lover og regler som gjelder arbeidsmarkedet. 
Mennesker har behov for informasjon 
om arbeidsplasser på andre siden 
av landegrensen og dermed enklere 
kunne komme inn på arbeidsmarke-
det der. Det skal være enkelt å leve, 
jobbe og studere over landegren-
sene.

Områdene rundt Öresund, Kattegat og Skagerrak 
trenger effektiv og bærekraftig transport for å være 
attraktive og tilgjengelige. Bedre tilgjengelighet gir 
større arbeidsmarkeder og styrker den internasjo-
nale konkurransekraften. 

Men vei- og tognettet har ikke tilstrekkelig kapasitet 
for de lastebiler, personbiler og tog som skal pas-
sere. Dette skaper flaskehalser ved viktige knute-
punkter. 

Også i de mer perifere delene rundt 
Öresund-Kattegat-Skagerrak-regi-
onen trenger vi bedre transportnett 
som gjør at det går raskere, blir mer 
økonomisk og bedre for miljøet, å 
transportere personer og gods.

I vårt område finnes det et velutviklet klima- og 
miljøarbeid. Men det er likevel et mål at innbyggerne 
forbruker mindre energi og anvender mer fornybar 
energi for å minske utslipp av CO2. 

Vi trenger for eksempel et bedre og smartere distri-
busjonsnett for å nyttiggjøre ulike energikilder mer 
effektivt. Lagring av overskuddsenergi er et annet 
behov. Vi kan også støtte prosjekter som bidrar til en 
sirkulær økonomi. 

Det finnes også store muligheter for 
å redusere energiforbruket i offentlig 
virksomhet og i private boliger – for 
eksempel ved å anvende ny tekno-
logi og nye materialer for å vedlike-
holde, renovere og bygge nytt.

Mange av de utfordringene som Danmark, 
Sverige og Norge står overfor, strekker seg 
over landegrensene. En av de mest effektive 
måtene å håndtere disse utfordringene på er 
gjennom samarbeid.

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak er et EU-
program som støtter prosjekter mellom dansker, 
svensker og nordmenn som vil løse felles ut-
fordringer innen fire innsatsområder i perioden 
2014-2020.

Ved programperiodens start var det 127,5 millio-
ner euro tilgjengelig fra det Europeiske Regionale 
Utviklingsfondet (EU-midler), samt ytterligere 
norske Interreg-midler. 

Våren 2018 er det fortsatt 53,5 millioner igjen av 
EU- midlene.

Innovasjon Transport

Grønn økonomi Sysselsetting

430
... nye arbeidsplasser er skapt gjennom 11 av våre pro-
sjekter.

143
... studenter arbeider grenseoverskridende gjennom stu-
dier eller praksisplasser takket være 8 av våre prosjekter. 

54
... oppstartsbedrifter har styrket sine forutsetninger til å 
vokse gjennom 5 av våre prosjekter.

1. oktober 2019 er siste frist for å starte et 3-årig 
prosjekt med støtte fra Interreg Öresund-Kattegat-
Skagerrak.


