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Arbejde med bæredygtig
energi over grænserne
I kan søge midler til samarbejdsprojekter i EU’s
program for det grænseoverskridende samarbejde
omkring Øresund, Kattegat og Skagerrak.

EU-programmet Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak giver støtte til skandinaviske projekter, der udvikler
samfundet inden for innovation, grøn økonomi, transport og beskæftigelse.
Vi fordeler 143 millioner euro til projekter i området rundt
om de tre have mellem 2014 og 2020. Projekterne kan
drives af myndigheder, universiteter, kommuner, private
aktieselskaber eller velgørende foreninger – men ikke
af privatpersoner eller enkeltmandsvirksomheder.
Denne brochure er en kort introduktion til EU-programmet, og hvad I kan få penge til inden for indsatsområdet grøn økonomi. Det handler frem for alt om at møde
fælles udfordringer med fælles løsninger.

HAVET OG HISTORIEN
KNYTTER OMRÅDET SAMMEN
Området omkring Øresund, Kattegat og Skagerrak knyttes sammen af havet og en tusindårig fælles historie med udveksling og samarbejde. I området er der
over 9 millioner indbyggere
2 hovedstæder
over 30 universiteter og højere læreanstalter
15 regioner i Danmark, Sverige og Norge.

God læsning!
Medarbejderne i Interreg
Øresund-Kattegat-Skagerrak

Læs mere om mulighederne for projekter
inden for grøn økonomi, innovation, transport og beskæftigelse på interreg-oks.eu.
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INDSATSOMRÅDE GRØN ØKONOMI

I kan arbejde med
projekter inden for tre mål
På følgende sider kan I fordybe jer i indsatsområdet grøn økonomi og
se hvilke mål, I kan søge støtte til.

I området omkring Øresund, Kattegat og Skagerrak
foregår der et veludviklet klima- og miljøarbejde, men
indbyggerne er nødt til at sænke energiforbruget og
bruge mere vedvarende energi for at kunne reducere
udslippet af kuldioxid. Derfor giver vi støtte til projekter,
der bidrager til et af disse tre mål:
MÅL 1:
Øge antal af samarbejder til udvikling af ny teknologi, nye styringsredskaber og metoder, der
fremmer øget produktion af vedvarende energi.

MÅL 2:
Øge andelen af vedvarende energi
(i forhold til den samlede energianvendelse).

MÅL 3:
Sænke energiforbruget i offentlig
virksomhed.
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VÆLG ET MÅL
Hvis I arbejder mod et af vores tre mål inden for grøn
økonomi, er I sikker på, at I arbejder mod de overordnede mål, der opstillet til at gøre regionen Øresund,
Kattegat og Skagerrak mere bæredygtig.
I skal vælge et specifikt mål at arbejde med inden for
programmet. Jeres projekt skal indeholder flere aktiviteter, der bidrager til at opnå dette mål. Husk, at målet
for projektet skal være realistisk, og at der skal være
en rød tråd mellem projektets og programmets mål.
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Øge mængden af vedvarende energi
MÅL 1:

Øge antallet af samarbejder omkring udvikling
af ny teknologi, nye styringsredskaber og metoder, der fremmer øget produktion af vedvarende energi.
På lille skala er der store muligheder for at øge produktionen af vedvarende energi i hele området omkring
Øresund, Kattegat og Skagerrak, men området behøver
for eksempel et bedre og smartere distributionsnet for
at kunne udnytte de forskellige energikilder mere effektivt og jævnt. I området skal vi også blive bedre til at
lagre overskudsenergi.
Såvel ny viden som den allerede eksisterende viden
bør udnyttes bedre for at kunne reducere udslippet af
kuldioxid. For at lette implementeringen af nye løsninger er der brug for innovationsfremmende foranstaltninger og indsatser inden for forskning og udvikling.
MÅL 2:

Øge andelen af vedvarende energi
(i forhold til den samlede energianvendelse).
Det nordiske energimarked åbner for nye muligheder
for distribution af vedvarende energi. For at udnytte
det lokale produktionspotentiale og øge den grænseoverskridende anvendelse af vedvarende energi er der
behov for videreudvikling og udbygning af et bedre og
smartere distributionsnet.
Såvel ny viden som den allerede eksisterende viden
bør udnyttes bedre for at kunne reducere udslippet af

kuldioxid. For at lette implementering af nye løsninger
behøves der innovationsfremmende tiltag inden for
forskning og udvikling.
Et bedre og smartere distributionsnet gør det muligt at
udnytte de perioder, hvor produktionen og forbruget af
de forskellige energikilder topper. En mere effektiv og
jævn udnyttelsesgrad samt lagring af overskudsenergi
resulterer i mindre energitab samt øget produktion og
anvendelse af vedvarende energi.

EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER, DER KAN FÅ STØTTE
Et projekt kan for eksempel få støtte, hvis det ...
fremmer øget produktion af vedvarende energi og energi
styringsværktøjer
udvikler og tester muligheder for at lagre overskudsenergi
fra vedvarende energikilder
samarbejder over grænser og bidrager til en mere sikker,
effektiv og smart energidistribution af vedvarende energi
støtter vugge til vugge-initiativer: udveksling af erfaringer,
systemer og modeller til genbrug og udnyttelse af restprodukter
udvikler, tester og demonstrerer innovativ teknologi, systemer,
tjenesteydelser, som giver en bedre energistyring, der fremmer
produktion og distribution og vedvarende energi
samarbejder om udvikling af lokale og regionale energiplaner,
indeholder rådgivende og kompetencefremmende indsatser,
der fremmer produktion og distribution af vedvarende energi,
såsom energirenovering og energioptimering.
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Sænke energiforbruget
i offentlig virksomhed
MÅL 3:

Sænke energiforbruget
i offentlig virksomhed.
Der er store muligheder for at sænke forbruget i offentlig virksomhed, i offentlige bygninger og også i boliger.
Det handler for eksempel om at bruge ny teknik og nye
materialer til at vedligeholde, renovere og bygge nyt med.
Den offentlige sektor ejer mange bygninger og bør styre
denne udvikling på en aktiv måde. Ved at indtage en
mere aktiv rolle som ejer, udvikler og opkøber kan den
offentlige sektor blive et forbillede og den drivende kraft
i teknologi- og erhvervsudvikling. Ved at samarbejde
omkring udvikling af løsninger, metoder og erfaringer
kan den offentlige sektor i programområdet gennemføre
omstillingen til en mere energieffektiv og grønnere drift
på en bedre og mere effektiv måde.
Et godt samspil mellem det private erhvervsliv og
den offentlige sektor er en vigtig forudsætning for at
udvikle løsninger og teknologi, der øger energieffektiviteten. Igennem et grænseregionalt samarbejde kan
den offentlige sektor medvirke til at udvide markedet
og markedsgrundlaget for energieffektive løsninger og
producenter.
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EKSEMPLER PÅ AKTIVITETER,
DER KAN FÅ STØTTE
Et projekt kan for eksempel få støtte, hvis det ...
fremmer lavenergibyggeri og energieffektive løsninger
højner kompetencen hos afdelinger for drift,
byggeri og udvikling af offentlig virksomhed
udvikler kompetence til udvikling af innovation og teknologi af på bestilling, herunder
leverandørudvikling
mobiliserer og skaber fælles forståelse for
fælles udfordringer, for eksempel anvendelse af ny teknologi, materialer, systemer
og løsninger
udvikler tjenester og løsninger, som gør
energistyring bedre og mere enkel
demonstrationsprojekter og tests af ny
teknik og teknologi.

INDSATSOMRÅDE GRØN ØKONOMI

Sådan starter I et nyt projekt
Vil I gerne starte et projekt inden for grøn økonomi? Så anbefaler vi jer at
følge disse trin. I er også altid velkommen til at kontakte projektrådgiverne
i København og Gøteborg.

IDENTIFICER ET SAMFUNDSPROBLEM
Hvilke udfordringer kan I løse ved et samarbejde mellem Danmark, Sverige og Norge?
FIND EN PARTNER
Hvilke organisation, universitet, kommuner eller andre aktører fra Danmark, Sverige
og Norge kan hjælpe med at løse jeres udfordring?
DEFINER FÆLLES MÅL
Hvad vil I gerne opnå med det fælles projekt? Husk, at målet skal passe ind i programmets specifikke mål.
LÆS MERE PÅ WEBSIDEN
Læs mere om, hvordan I kan udvikle jeres projekt på interreg-oks.eu.
Der kan I også hente inspiration fra tidligere og igangværende projekter i Projektbanken.
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Læs mere om EU-programmet Interreg
Øresund-Kattegat-Skagerrak på
interreg-oks.eu.
Kontakt også gerne vores projektrådgivere
i København og Göteborg – vi er der for at
besvare jeres spørgsmål. I finder telefonnumre og e-mailadresser til projektrådgiverne på interreg-oks.se.

interreg-oks.eu
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