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Bakteppe for neste programperiode 

EU-strategier 
og nasjonale 

strategier 



Programgeografi 

1 program 

3 delområder 

3 beslutningsgrupper 

 



 

Innsatsområder 

Forskning 

og 

innovasjon Små og 

mellomstore 

bedrifter 

Natur- og 

kulturarv 
Felles 

arbetsmarked 
Grønne 
transporter 



Innsatsområde 1:  
Innovative miljøer 

Mål: Øke organisasjonenes og foretakenes 
 FoU og innovasjonsevne 

 

Eksempel på aktiviteter: 

•Økt samarbeid  og kompetanseoverføring mellom 
forskningsmiljøer, foretak, offentlig sektor og den 
sosiale økonomien (frivillig sektor) 

• Prosjekt som ut i fra smart spesialisering tar vare på 
de sterke områdene i grenseregionen 

•Utvikling av modeller for å få nye idèer ut på 
markedet 

 

 

 



 
 
Innsatsområde 2: 
Små og mellomstore bedrifter 

 
Mål 1:Økt konkurransekraft hos foretak 

Mål 2: Øke etableringsfrekvensen i programområdet 

 

Eksempel på aktiviteter: 

• Støtte utvikling og vekstkraft i foretak og bransjer med 
tilvekstpotensial  eks. besøksnæring, kreative 
næringer, miljø og energi 

• Tiltak som styrker vekstkraften, spesielt på 
internasjonale markeder, gjennom samarbeid, 
kompetanseutvikling og metodeutvikling 

• Øke foretakenes evne til å ta i mot, utvikle og omsette 
ny teknikk og kunnskap til forretningsmuligheter 

• Entreprenørskap 

Flere skal ville, våge å starte 

og drive et foretak 



Innsatsområde 3:Natur og kulturarv 
 

Mål: Grenseregionens natur- 
og kulturarv skal utvikles på 
en bærekraftig måte  

• Utvikling av geografiske 
naturområder og kulturarv 

 bærekraftig friluftsliv og    
bærekraftige destinasjoner 

• Økt tilgjengelighet av 
naturområder og kulturarv 

 fysisk og med ny teknikk 

 



Natur og kulturarv (2) 

Eksempel på aktiviteter: 

• Synliggjøring og styrking av 
kulturell og historisk identitet 
i grenseregionen 

• Felles forvaltningsprosjekt  

• Samarbeid over grensa for å 
øke kunnskap, metode-
utvikling mm, eks. 
tilbakeføring av 
naturområder 

 



Innsatsområde 4: 
Grønne transporter 

Mål 1: Økt antall reisende med 
grenseoverskridende 
kollektivtransport 

Mål 2: Økt grenseoverskridende 
mobilitet med CO2–effektive 
transportsystem 

 

Eksempel på aktiviteter: 

• Prosjekt som tar fram kunnskapsgrunnlag og 
kartlegginger for å underbygge planlegging 
av infrastruktursatsinger 

• Prosjekt som skal øke grenseoverskridende 
kollektivtrafikk 

• Øke andelen gods- og persontrafikk med 
CO2-effektive transportsystem 

 



Innsatsområde 5: 
Sysselsetting  
 

 

Mål: Økt grenseoverskridende 
mobilitet på arbeidsmarkedet 

Eksempel på aktiviteter: 

• Kartlegging og analyser av 
arbeidsmarkedets behov 

• Tiltak som river mentale barrierer og viser 
mulighetene for arbeid i nabolandet 

• Skape felles syn på validering og 
sertifisering  kompetansen kan 
godkjennes i nabolandet 

• Prosjekt som bidrar til bedre matching 
mellom kompetanse og arbeidsmarkedets 
behov i grenseregionen 
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Fordeling av midler Norge og Sverige 

EU-midler Sverige 

Medfians Sverige 

IR-midler Norge 

Medfinans Norge 

  
33 % 

17 % 

17 % 

Sverige: 47,2 mill. €  
+  medfinans. 
 
Norge: 26,00 € ~ 208 mill. NOK 
+ medfinans. 
 

33 % 

NGB (norsk side): 11 mill. pr år 



Fokusering! 

Grenseregional merverdi 

Resultatorientering Fokusering 

Bestående effekter 



Hvordan skape 

grense-

overskridende 

merverdi? 

Kilde: Kontigo 



Planlegging av prosjekt 

• Hva er behovet? 

• Hvordan er situasjonen i dag?  

• Hva skal forandres? Hva skal 
oppnås? 

• Er samarbeid over grensa det beste 
verktøyet? 

- hva er den grenseoverskridende 
merverdien? 

• Tilpass prosjektstørrelsen etter 
mulighetene i prosjektet 

• Avgrens! 

 



Planlegging av prosjekt 

• Hva er målet? Er det realistisk? SMART 

• Hvordan kan resultatene måles? 
Oppfølging? 

• Er aktivitetene relevante? 

• Er prosjektidéen forankra i 
organisasjonen? 

• «Eier» dere problemstillinga? 

• Hvilke aktører bør delta for at prosjektet 
skal få effekt etter prosjektslutt? 



Oppsummering: Hva er nytt i 
programmet? 
• Programgeografi: Västernorrland med i programmet 

• 20 %-områder  hele verden 

• Tematiske prioriteringer 

• Større EU-budsjett, men fortsatt samme nivå på norske 
IR-midler 

• Private midler, både kontante midler og arbeidsinnsats, 
utløser IR-midler 

• Mer resultatfokus 

• En styringskomité i hvert delområde 

• Web-søknad en svensk og en norsk 

• Ett svenskt sekretariat, i Östersund 

 


