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Vad är Interreg 
Öresund-
Kattegat-
Skagerrak?



Korta fakta
 140 miljoner euro fram till 2027, till projekt som löser 

gemensamma samhällsproblem.

 Projekt sker mellan aktörer i 3 länder och 11 regioner.

 Fyra insatsområden.

 Minst en partner från ett annat land.

 60 procent finansiering (50 procent för norska aktörer).

 Alla typer av organisationer, men ej enskilda 
näringsidkare eller privatpersoner.

 Huvudprojekt och förprojekt.



Vi går över 
gränsen
Danska, svenska och norska regioner som 
ingår i Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak

1. Nordjylland
2. Mittjylland
3. Själland
4. Hovedstaden
5. Skåne
6. Halland

7. Västra Götaland
8. Viken
9. Oslo
10.Vestfold og Telemark
11.Agder
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Våra insats-
områden



Fyra insatsområden

Innovation och 
entreprenörskap

Grön
omställning

Transport och
mobilitet

Gränslös
arbetsmarknad



7 specifika mål
1. Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering

2. Främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom smart specialisering

3. Främja förnybar energi
4. Främja klimatanpassning och riskreducering
5. Främja övergången till en cirkulär ekonomi 

6. Utveckla hållbar, klimattålig och intermodal mobilitet

7. Främja en gränslös arbetsmarknadsregion



Innovation och 
entreprenörskap
Insatsområdets tyngdpunkt ligger på innovation med en tydlig 
inriktning mot företag.

Ska stärka global konkurrenskraft och skapa gränsregionalt 
mervärde inom smarta specialiseringsområden, framför allt grön 
omställning och life science.

Två specifika mål:

1. Stärka innovationskapaciteten med fokus på smart specialisering

2. Främja kompetensutveckling och entreprenörskap inom smart 
specialisering



Grön omställning
Insatsområdets tyngdpunkt är på aktiviteter som främjar 

användningen av förnybar energi, övergången till en cirkulär 

ekonomi och som förebygger och hanterar de 

klimatutmaningar Öresund-Kattegat-Skagerrak står inför.

Tre specifika mål:

1. Främja förnybar energi

2. Främja klimatanpassning och riskreducering

3. Främja övergången till en cirkulär ekonomi 



Transport och mobilitet
Insatsområdet ska bidra till att Öresund-Kattegat-Skagerrak 

blir mer sammanbundet, hållbart, konkurrenskraftigt och 

attraktivt.

Ett specifikt mål:

• Utveckla hållbar, klimattålig och intermodal mobilitet



Gränslös arbetsmarknad
Tyngdpunkten är på aktiviteter som ska utveckla den 

gränsöverskridande arbetsmarknaden i Öresund-Kattegat-

Skagerrak. Till exempel genom insatser för att: stärka det 

gränsregionala samarbetet, rusta arbetskraften att verka i en 

gränsöverskridande kontext, stärka gränsregionala 

rådgivningsinsatser samt attrahera, skapa och behålla rätt 

kompetens.

Ett specifikt mål:

• Främja en gränslös arbetsmarknadsregion



Inspiration 
och resultat



Projektbanken
I Projektbanken på interreg-
oks.eu finns information om de 
projekt som Interreg Öresund-
Kattegat-Skagerrak finansierar 
fram till 2027. Du kan bland annat 
läsa om projektens målsättningar 
och förväntade resultat, samt se 
vilka vilken geografi de täcker och 
hur mycket finansiering de får från 
Interreg.

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


Resultat och de globala 
målen
Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak investerar 

europeiska skattemedel i projekt som – på ett hållbart 

sätt – vill lösa olika typer av samhällsproblem. För att 

sätta dessa samhällsutmaningar i ett större 

sammanhang använder vi oss av FN:s 17 globala mål. 

Vi ber våra projekt att göra uppskattningar av sina bidrag 

till att lösa samhällsproblemen. Svaren gör vi om till 

siffror som visar värdet av samarbete.



Siffror som visar värdet 
av samarbete
 7,5 miljoner behandlade patienter

 Energibesparing motsvarande energiårsförbrukningen 

av 12,9 miljoner dammsugare.

 900 startups som fått hjälp att växa.

 1 880 varaktiga heltidsjobb.

 46 nya transportlösningar.

Siffrorna avser programperioden 2014-2020. Fler siffror 

finns under Gränslösa resultat på interreg-oks.eu

https://interreg-oks.eu/larkannaoss/granslosaresultat


Berättelser om 
nyttan vi skapar
Interreg-projekt bidrar till verklig nytta för företag, 
kommuner, regioner och länder. Och inte minst för 
enskilda individer. På vår webbplats skildrar vi detta i 
text, bild och film.

• Camillas dröm om barn blev verklighet

• Game Hub sätter den skandinaviska 
spelindustrin på världskartan

• Stine hittade rätt jobb med hjälp av Nordisk 
Joblösning

Berättelserna är från programperioden 2014-2020. 
Fler finns på vår webbplats.

https://interreg-oks.eu/larkannaoss/nyheter/nyhetsarkiv/camillasdromombarnblevverklighet.807.html
https://interreg-oks.eu/larkannaoss/nyheter/nyhetsarkiv/projektetsomsatterdenskandinaviskaspelindustrinpavarldskartan.1023.html
https://interreg-oks.eu/larkannaoss/nyheter/nyhetsarkiv/stinehittaderattjobbmedhjalpavnordiskjoblosning.801.html
https://interreg-oks.eu/larkannaoss/granslosaresultat


Ansöka om 
stöd till projekt



Från idé till projekt
• Presentera er idé förbehållslöst för våra projektrådgivare 

och få feedback. På interreg-oks.eu har vi ett 
projektidéformulär.

• Ni i projektpartnerskapet behöver sätta er in i vilka regler 
som gäller för att söka stöd och genomföra ett projekt. 
Reglerna finns i programhandboken på interreg-oks.eu.

• Information om kommande ansökningsomgångar 
publicerar vi på interreg-oks.eu.

• Ansökan sker via e-tjänsten Min ansökan. Norska aktörer 
skickar in ansökan via Regionalforvaltning.no. 
Vägledningar till e-tjänsterna finns på interreg-oks.eu.

https://interreg-oks.eu/forersomvillansoka/presenteraerideochfahjalppavagen/presenteraidenforvararadgivare.592.html%20/
https://interreg-oks.eu/programhandboken.493.html
https://interreg-oks.eu/forersomvillansoka/paborjaansokan.600.html


Vill du veta mer?
Besök Interreg Öresund-Kattegat-Skagerraks webbplats
interreg-oks.eu

https://interreg-oks.eu/
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