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Jobba med hållbar
energi över gränserna
Ni kan söka medel till samarbetsprojekt från
EU:s program för samarbete över gränserna
kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak.

EU-programmet Interreg Öresund-Kattegatt-Skagerrak
ger stöd till skandinaviska projekt som utvecklar samhället inom innovation, grön ekonomi, transport och
sysselsättning.
Vi fördelar 143 miljoner euro till projekt i området kring
de tre haven mellan 2014 och 2020. Projekten kan
drivas av myndigheter, universitet, kommuner, privata
aktiebolag eller ideella föreningar – men inte av privatpersoner eller enskilda företag.
Den här broschyren är en kort introduktion till EU-programmet och vad ni kan få pengar för inom insatsområdet grön ekonomi. Det handlar framför allt om att
möta gemensamma utmaningar med gemensamma
lösningar.
Trevlig läsning!
Medarbetarna i Interreg
Öresund-Kattegat-Skagerrak

HAV OCH HISTORIA
HÅLLER OMRÅDET SAMMAN
Området kring Öresund, Kattegatt och
Skagerrak hålls ihop av hav och en tusenårig
gemensam historia av utbyte och samarbete.
I området finns
över 9 miljoner invånare,
2 huvudstäder,
över 30 universitet och högskolor,
15 regioner i Danmark, Sverige och Norge.

Läs mer om möjligheterna för projekt inom
grön ekonomi, innovation, transport och
sysselsättning på interreg-oks.eu.
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INSATSOMRÅDE GRÖN EKONOMI

Ni kan arbeta med
projekt inom tre mål
På följande sidor kan ni fördjupa er i insatsområdet
grön ekonomi och se vilka mål ni kan söka stöd till att jobba inom.

Området kring Öresund, Kattegatt och Skagerrak har
ett välutvecklat klimat- och miljöarbete. Men invånarna
behöver förbruka mindre energi och använda mer förnybar energi för att kunna minska utsläppen av koldioxid.
Därför ger vi stöd till projekt som bidrar till något av
dessa tre mål:
MÅL 1:
Öka antalet samarbeten för utveckling av ny
teknik, nya styrinstrument och nya metoder för
att främja ökad produktion av förnybar energi.

MÅL 2:
Öka andelen användning av förnybar energi
(i förhållande till total energianvändning).

MÅL 3:
Minska energiförbrukningen i offentlig
verksamhet.
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VÄLJ ETT MÅL
Genom att arbeta mot ett av våra tre mål inom
grön ekonomi säkerställer ni att ni arbetar mot de
övergripande målen som finns för att göra regionen
Öresund, Kattegat och Skagerrak mer hållbar.
Ni ska välja ett specifikt mål att arbeta inom från programmet. Ert projekt ska innehålla ett antal aktiviteter
som bidrar till att uppnå detta mål. Tänk på att målet
för projektet ska vara realistiskt och att det ska vara
en röd tråd mellan projektets och programmets mål.

INSATSOMRÅDE GRÖN EKONOMI

Öka mängden av förnybar energi
MÅL 1:

Ökat antal samarbeten för utveckling av ny
teknik, nya styrinstrument och metoder för att
främja ökad produktion av förnybar energi.
Det finns stora möjligheter att öka den småskaliga
produktionen av förnybar energi i hela området kring
Öresund, Kattegatt och Skagerrak. Men området behöver till exempel ett bättre och smartare distributionsnät för att kunna utnyttja olika energikällor effektivare
och jämnare. I området behöver vi också kunna lagra
överskottsenergi bättre.
För att kunna minska utsläppen av koldioxid krävs såväl
ny kunskap som att redan befintlig kunskap utnyttjas
bättre. För att underlätta implementeringen av nya lösningar behövs innovationsfrämjande åtgärder och insatser inom forskning och utveckling.
MÅL 2:

Öka andelen användning av förnybar energi
(i förhållande till total energianvändning).
Den nordiska energimarknaden öppnar för nya möjligheter för distribution av förnybar energi. För att nyttja
lokal produktionspotential och öka den gränsregionala
användningen av förnybar energi finns det behov av
vidareutveckling och utbyggnad av ett bättre och smartare distributionsnät.
För att kunna minska utsläppen av koldioxid krävs såväl
ny kunskap som att redan befintlig kunskap utnyttjas
bättre. För att underlätta implementering av nya lös-

ningar behövs innovationsfrämjande åtgärder och insatser inom forskning och utveckling.
Ett bättre och smartare distributionsnät gör det möjligt
att nyttja produktions- och förbrukningstoppar mellan de
olika energikällorna. Effektivare och jämnare nyttjandegrad samt lagring av överskottsenergi resulterar i mindre energiförluster samt ökad produktion och användning av förnybar energi.

EXEMPEL PÅ AKTIVITETER SOM KAN FÅ STÖD
Ett projekt kan till exempel få stöd om det…
främjar ökad produktion av förnybar energi och
energistyrningsverktyg,
utvecklar och testar möjligheter att lagra överskottsenergi
från förnybara energikällor,
samarbetar över gränser och bidrar till en säkrare, effektivare
och smartare distribution av förnybar energi,
stödjer Cradle-to-Cradle initiativ: utbyte av erfarenheter,
system och modeller för återanvändning, återvinning och
nyttjande av restprodukter,
utvecklar, testar och demonstrerar innovativ teknik, system,
och tjänster som ger en bättre energistyrning och som främjar
produktion och distribution av förnybar energi,
samarbetar om utveckling av lokala och regionala energiplaner,
innehåller rådgivande och kompetenshöjande insatser som
främjar produktion och distribution av förnybar energi liksom
energirenovering och energioptimering.
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INSATSOMRÅDE GRÖN EKONOMI

Minskad energiförbrukning
i offentlig verksamhet
MÅL 3:

Minskad energiförbrukning
i offentlig verksamhet.
Det finns stora möjligheter att minska energiförbrukningen i offentlig verksamhet, i offentliga byggnader
och även i bostäder. Det handlar till exempel om att
använda ny teknik och nya material för att underhålla,
renovera och bygga nytt.
Den offentliga sektorn äger många byggnader och bör
driva utvecklingen framåt. Genom att ta en mer aktiv
roll som ägare, utvecklare och upphandlare kan den
offentliga sektorn vara en förebild och drivande kraft i
teknik- och näringslivsutvecklingen. Genom samarbete
kring utveckling av lösningar, metoder och erfarenheter
kan den offentliga sektorn genomföra omställningen till
en mer energieffektiv och grönare drift på ett bättre och
mer effektivt sätt.
Ett bra samspel mellan det privata näringslivet och
den offentliga sektorn är en viktig förutsättning för att
utveckla lösningar och teknik som ökar energieffektiviteten. Genom gränsregionalt samarbete kan den
offentliga sektorn bidra till att utöka marknaden och
marknadsunderlaget för energieffektiva lösningar och
producenter.
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EXEMPEL PÅ AKTIVITETER
SOM KAN FÅ STÖD
Ett projekt kan till exempel få stöd om det…
främjar lågenergibyggande och
energieffektiva lösningar,
höjer kompetensen hos avdelningar för
drift, byggande och utveckling i offentlig
verksamhet,
utvecklar kompetens för beställningsdriven
innovations- och teknologiutveckling,
inklusive leverantörsutveckling,
mobiliserar och skapar samsyn om
gemensamma utmaningar, t.ex. tillämpning
av ny teknik, material, system och
lösningar,
utvecklar tjänster och lösningar som gör
energistyrning bättre och enklare,
tester av ny teknik och teknologi i ett
demonstrationsläge.

INSATSOMRÅDE GRÖN EKONOMI

Så startar ni ett nytt projekt
Ska ni starta ett nytt projekt inom grön ekonomi? Vi rekommenderar er att
följa dessa steg. Ni är också alltid välkomna att kontakta projektrådgivarna
i Köpenhamn och Göteborg.

IDENTIFIERA ETT SAMHÄLLSPROBLEM
Vilka utmaningar kan ni lösa genom att samarbeta mellan Danmark, Sverige och Norge?

HITTA PARTNER
Vilka organisationer, universitet, kommuner eller andra aktörer från Danmark,
Sverige och Norge kan hjälpa till att lösa er utmaning?

DEFINIERA GEMENSAMMA MÅL
Vad vill ni uppnå med det gemensamma projektet?
Tänk på att målet ska passa in i programmets specifika mål.

LÄS MER PÅ WEBBPLATSEN
Läs mer om hur ni kan utveckla ert projekt på interreg-oks.eu.
Där kan ni också få inspiration från tidigare och pågående projekt i Projektbanken.
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Läs mer om EU-programmet Interreg ÖresundKattegat-Skagerrak på interreg-oks.eu.
Kontakta också gärna våra projektrådgivare i
Köpenhamn och Göteborg – vi finns där för att
svara på era frågor. Ni hittar telefonnummer
och e-postadresser till projektrådgivarna på
interreg-oks.se.

interreg-oks.eu
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