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Hvad er Interreg 
Öresund-
Kattegat-
Skagerrak?



Kort info
 140 mio. EUR til projekter, der løser fælles 

samfundsproblemer.

 Projekterne er et samarbejde mellem aktører i 3 lande og 
11 regioner. 

 Fire indsatsområder.

 Mindst en partner fra et andet land.

 60 procent finansiering (50 procent for norske aktører).

 Alle typer af organisationer, men ikke 
enkeltmandsvirksomheder og privatpersoner.

 Hovedprojekter og forprojekter.



Vi går over 
grænsen
De danske, svenske og norske regioner som 
indgår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

1. Nordjylland
2. Midtjylland
3. Sjælland
4. Hovedstaden
5. Skåne
6. Halland

7. Västra Götaland
8. Viken
9. Oslo
10.Vestfold og Telemark
11.Agder
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Vores 
indsatsområder



Fire indsatsområder

Innovation og 
entreprenørskab

Grøn
omstilling

Transport og
mobilitet

Grænseløst
arbejdsmarked



7 specifikke mål
1. Styrke innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering

2. Fremme kompetenceudvikling og entreprenørskab inden for smart specialisering

3. Fremme vedvarende energi
4. Fremme klimatilpasning og risikoreduktion 
5. Fremme omstillingen til cirkulære økonomi  

6. Udvikle bæredygtig, klimaresistent og intermodal mobilitet

7. Fremme en grænseløs arbejdsmarkedsregion



Innovation og 
entreprenørskab
Indsatsområdet har særligt fokus på innovation i erhvervslivet.

Målet er at styrke den globale konkurrenceevne og skabe 

grænseregionalt merværdi inden for forskellige 

specialiseringsområder såsom grøn omstilling og life science.

To specifikke mål:

1. Styrke innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering.

2. Fremme kompetenceudvikling og entreprenørskab inden for

smart specialisering.



Grøn omstilling
Indsatsområdet har særligt fokus på aktiviteter, der fremmer 

vedvarende energi, energieffektivitet og omstilling til cirkulær 

økonomi for at forebygge og håndtere de klimaudfordringer, 

som Öresund-Kattegat-Skagerrak står over for.

Tre specifikke mål:

1. Fremme vedvarende energi.

2. Fremme klimatilpasning og risikoreduktion.

3. Fremme omstillingen til cirkulære økonomi.



Transport og mobilitet
Indsatsområdet skal bidrage til gøre Öresund-Kattegat-

Skagerrak mere sammenhængende, bæredygtigt, 

konkurrencedygtigt og attraktivt.

Et specifikt mål:

• Udvikle bæredygtig, klimaresistent og intermodal

mobilitet.



Grænseløst 
arbejdsmarked
Der lægges fokus på aktiviteter, der skal udvikle det 
grænseoverskridende arbejdsmarked i Öresund-Kattegat-
Skagerrak. Det skal blandt andet ske ved at styrke det 
grænseoverskridende samarbejde, ruste arbejdsskraften til at 
operere i en grænseoverskridende sammenhæng, styrke den 
grænseoverskridende rådgivningsindsats samt tiltrække, skabe 
og fastholde de rette kandidater.

Et specifikt mål:

• Fremme en grænseløs arbejdsmarkedsregion.



Inspiration og 
resultater



Projektbanken
Projektbanken på interreg-oks.eu 
indeholder oplysninger om de 
projekter, som Interreg Öresund-
Kattegat-Skagerrak finansierer 
frem til 2027. Du kan blandt andet 
læse om projekternes mål og 
forventede resultater, samt se 
hvilken geografi de dækker, og 
hvor mange midler de modtager 
fra Interreg.

https://interreg-oks.eu/da/larkannaoss/projektbanken.880.html


Resultater 
og verdensmålene
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerer 
europæiske skattekroner i projekter, der – på en 
bæredygtig måde – ønsker at løse forskellige typer af 
samfundsproblemer. For at sætte disse 
samfundsudfordringer i en større sammenhæng 
anvender vi FN’s 17 verdensmål.

Vi beder vores projekter om at vurdere deres bidrag til at 
løse samfundsproblemerne. Vi omsætter svarene til tal, 
der viser værdien af samarbejderne. 



Tallene viser værdien af 
samarbejdet
 7,5 millioner behandlede patienter

 Energibesparelse tilsvarende energiforbruget af 12,9 
millioner støvsugere.

 900 startups har fået hjælp til at vokse.

 1 880 varige heltidsjobs.

 46 nye transportløsninger.

Tallene er fra programperioden 2014-2020. Flere tal er at 
finde på Grænseløse resultater | Interreg Öresund-
Kattegat-Skagerrak (interreg-oks.eu)

https://interreg-oks.eu/da/larkannaoss/granslosaresultat.669.html


Beretninger om 
projekternes nytte
Interreg-projekter gør en forskel for virksomheder, 

kommuner, regioner og lande. Og ikke mindst for den 

enkelte borger. Dette kan du både læse om og se på 

vores hjemmeside - i tekster, billeder og film.

• Camillas drøm om familie gik i opfyldelse

• Game Hub sætter den skandinaviske spilindustri 

på verdenskortet

• Stine landede det rette job takket være Nordisk 

Joblösning

Beretningerne er fra programperioden 2014-2020. 

Læs mere på vores hjemmeside.

https://interreg-oks.eu/da/larkannaoss/nyheter/nyhetsarkiv/camillasdromombarnblevverklighet.807.html
https://interreg-oks.eu/da/larkannaoss/nyheter/nyhetsarkiv/projektetsombanarvagforettsammanhangandetransportsystem.792.html
https://interreg-oks.eu/da/larkannaoss/nyheter/nyhetsarkiv/stinehittaderattjobbmedhjalpavnordiskjoblosning.801.html
https://interreg-oks.eu/da/larkannaoss.656.html


Ansøg om 
midler



Fra idé til projekt
• Præsenter jeres idé for vores rådgivere uden forbehold og få 

feedback. På interreg-oks.eu har vi et projektidéformular.

• I skal i projektpartnerskabet sætte jer ind i de regler, der gælder 
for at søge støtte og gennemføre et projekt. Reglerne er at finde 
i programhåndbogen på interreg-oks.eu.

• Information om kommende ansøgningsrunder finder du 
også på interreg-oks.eu.

• Ansøgningen skal indsendes via e-tjenesten Min ansökan. 
Norske aktører indsender deres ansøgning via 
Regionalforvaltning.no. Du finder vejledning til e-tjenesterne på 
interreg-oks.eu.

https://interreg-oks.eu/da/forersomvillansoka/presenteraerideochfahjalppavagen/presenteraidenforvararadgivare.592.html
https://interreg-oks.eu/da/programhandboken.493.html
https://interreg-oks.eu/da/forersomvillansoka/paborjaansokan.600.html


Vil du vide mere?
Besøg Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks hjemmeside: 
interreg-oks.eu

https://interreg-oks.eu/
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