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Jobbe med bærekraftig
energi på tvers av grensene
Dere kan søke midler til samarbeidsprosjekter fra EUs
program for samarbeid over grensene rundt Øresund,
Kattegat og Skagerrak.

EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak
gir støtte til skandinaviske prosjekter som utvikler samfunnet gjennom innovasjon, grønn økonomi, transport
og sysselsetting.
Vi fordeler 142 millioner euro til prosjekter i området
rundt de tre havene mellom 2014 og 2020. Prosjektene
kan drives av myndigheter, universiteter, kommuner,
private aksjeselskaper eller ideelle foreninger – men
ikke av privatpersoner eller enkeltpersonforetak.
Denne brosjyren er en kort presentasjon av EU-programmet og hva dere kan få av penger innenfor innsatsområdet grønn økonomi. Det handler først og fremst om
å møte felles utfordringer med felles løsninger.
Hyggelig lesing!

HAV OG HISTORIE
HOLDER OMRÅDET SAMMEN
Området rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak holdes sammen av hav og en tusenårig
felles historie med utveksling og samarbeid. I
området er det
over 9 millioner innbyggere,
2 hovedsteder,
over 30 universiteter og høyskoler,
15 regioner i Danmark, Sverige og Norge.

Les mer om mulighetene for prosjekter
innenfor grønn økonomi, innovasjon, transport og sysselsetting på interreg-oks.eu.

Medarbeiderne i Interreg
Øresund–Kattegat–Skagerrak
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INNSATSOMRÅDE GRØNN ØKONOMI

Dere kan arbeide med
prosjekter innenfor tre mål
På sidene som følger kan dere fordype dere i innsatsområdet grønn
økonomi og se hvilke mål dere kan søke støtte til å jobbe innenfor.

Området rundt Øresund, Kattegat og Skagerrak har et
velutviklet klima- og miljøarbeid. Men innbyggerne må
forbruke mindre energi og bruke mer fornybar energi for
å kunne redusere utslippene av karbondioksid. Derfor
gir vi støtte til prosjekter som bidrar til et av disse tre
målene:
MÅL 1:
Økt antallet samarbeid for utvikling av ny teknikk, nye styringsinstrumenter og nye metoder
for å fremme økt produksjon av fornybar energi.

MÅL 2:
Øke andelen bruk av fornybar energi
(i forhold til totalt energiforbruk).

MÅL 3:
Redusere energiforbruk i offentlig
virksomhet.
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VELG ET MÅL
Ved å arbeide mot et av våre tre mål innenfor grønn
økonomi sikrer dere at dere arbeider mot de overgripende målene som finnes for å gjøre regionen Øresund, Kattegat og Skagerrak mer bærekraftig.
Dere skal velge et spesifikt mål å arbeide innenfor fra
programmet. Prosjektet deres skal inneholde et antall
aktiviteter som bidrar til å nå dette målet. Husk at
målet for prosjektet skal være realistisk og at det skal
være en rød tråd mellom prosjektets og programmets
mål.

INNSATSOMRÅDE GRØNN ØKONOMI

Øke mengden av fornybar energi
MÅL 1:

Økt antall samarbeid for utvikling av ny teknikk, nye styringsinstrumenter og metoder for
å fremme økt produksjon av fornybar energi.
Det er store muligheter for å øke småskalaproduksjonen av fornybar energi i hele området rundt Øresund,
Kattegat og Skagerrak. Men området trenger eksempelvis et bedre og smartere distribusjonsnett for å kunne
utnytte ulike energikilder jevnere og mer effektivt. I området må vi også kunne lagre overskuddsenergi bedre.
For å kunne redusere utslippene av karbondioksid,
kreves det så vel ny kunnskap som at allerede eksisterende kunnskap utnyttes bedre. For å forenkle
implementeringen av nye løsninger, trengs det innovasjonsfremmende tiltak og tiltak innenfor forskning og
utvikling.
MÅL 2:

Øke andelen bruk av fornybar energi
(i forhold til totalt energiforbruk).

sjonsfremmende tiltak og tiltak innenfor forskning og
utvikling.
Et bedre og smartere distribusjonsnett gjør det mulig å
utnytte produksjons- og forbrukstopper mellom de ulike
energikildene. Mer effektiv og jevnere utnyttelsesgrad
samt lagring av overskuddsenergi resulterer i mindre
energitap samt økt produksjon og bruk av fornybar
energi.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER SOM KAN FÅ STØTTE
Et prosjekt kan for eksempel få støtte dersom det…
fremmer økt produksjon av fornybar energi og energistyringsverktøy,
utvikler og tester muligheter til å lagre overskuddsenergi fra
fornybare energikilder,
samarbeider over grenser og bidrar til en sikrere, mer effektiv
og smartere distribusjon av fornybar energi,

Det nordiske energimarkedet åpner for nye muligheter
til distribusjon av fornybar energi. For å utnytte lokalt
produksjonspotensial og øke den grenseoverskridende
bruken av fornybar energi, er det behov for videreutvikling og utbygging av bedre og smartere distribusjonsnett.

støtter Cradle-to-Cradle-initiativ: utveksling av erfaringer, systemer og modeller for gjenbruk, gjenvinning og utnyttelse av
restprodukter,

For å kunne redusere utslippene av karbondioksid,
kreves det så vel ny kunnskap som at allerede eksisterende kunnskap utnyttes bedre. For å forenkle
implementering av nye løsninger, trengs det innova-

inneholder rådgivende og kompetansehevende tiltak som
fremmer produksjon og distribusjon av fornybar energi, samt
energirenovering og energioptimering.

utvikler, tester og demonstrerer innovativ teknikk, systemer og
tjenester som gir en bedre energistyring og som fremmer produksjon og distribusjon av fornybar energi,
samarbeider om utvikling av lokale og regionale energiplaner,
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INNSATSOMRÅDE GRØNN ØKONOMI

Redusert energiforbruk
i offentlig virksomhet
MÅL 3:

Redusert energiforbruk
i offentlig virksomhet.
Det er store muligheter til å redusere energiforbruket i
offentlig virksomhet, i offentlige bygg og også i boliger.
Det handler for eksempel om å bruke ny teknikk og nye
materialer for å vedlikeholde, renovere og bygge nytt.
Den offentlige sektoren eier mange bygg og bør drive
utviklingen aktivt fremover. Ved å ta en mer aktiv rolle
som eier, utvikler og innkjøper kan den offentlige sektoren være et forbilde og en drivkraft i teknikk- og næringslivsutviklingen. Gjennom samarbeid om utvikling
av løsninger, metoder og erfaringer kan den offentlige
sektoren i programområdet gjennomføre omstillingen til
en mer energieffektiv og grønnere drift på en bedre og
mer effektiv måte.
Et godt samspill mellom det private næringslivet og den
offentlige sektoren er en viktig forutsetning for å utvikle
løsninger og teknikk som øker energieffektiviteten.
Gjennom grenseregionalt samarbeid kan den offentlige
sektoren bidra til å utvide markedet og markedsgrunnlaget for energieffektive løsninger og produsenter.
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EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER,
SOM KAN FÅ STØTTE
Et prosjekt kan for eksempel
få støtte dersom det …
fremmer lavenergibygg og energieffektive
løsninger,
øker kompetansen i avdelinger for drift,
bygging og utvikling i offentlig virksomhet,
utvikler kompetanse for bestillingsdrevet
innovasjons- og teknologiutvikling, inklusive
leverandørutvikling,
mobiliserer og skaper samsyn om felles
utfordringer, f.eks. tillemping av ny teknikk,
materialer, systemer og løsninger,
utvikler av tjenester og løsninger som gjør
energistyring bedre og enklere,
tester av ny teknikk og teknologi i en
demonstrasjonssituasjon.

INNSATSOMRÅDE GRØNN ØKONOMI

Slik starter dere et nytt prosjekt
Skal dere starte et nytt prosjekt innenfor grønn økonomi? Vi anbefaler dere å
følge disse punktene. Dere er alltid velkommen til å kontakte prosjektrådgiverne
i København og Göteborg.

IDENTIFISER ET SAMFUNNSPROBLEM
Hvilke utfordringer kan dere løse ved å samarbeide mellom Danmark, Sverige og Norge?
FINN PARTNER
Hvilke organisasjoner, universiteter, kommuner eller andre aktører fra Danmark, Sverige
og Norge kan hjelpe til å løse deres utfordring?
DEFINER FELLES MÅL
Hva vil dere oppnå med det felles prosjektet? Husk at målet skal passe inn i programmets spesifikke mål.
LES MER PÅ HJEMMESIDEN
Les mer om hvordan dere kan utvikle prosjektet deres på interreg-oks.eu.
Der kan dere også få inspirasjon fra tidligere og pågående prosjekter i Prosjektbanken.
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Les mer om EU-programmet Interreg
Øresund-Kattegat-Skagerrak på
interreg-oks.eu.
Kontakt også gjerne våre prosjektrådgivere
i København og Göteborg – vi er der for
å svare på deres spørsmål. Dere finner
telefonnumre og e-postadresser til
prosjektrådgiverne på interreg-oks.se.

interreg-oks.eu
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