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Över 60 projekt
Programmets tredje år är nu passerat och 
över de fem insatsområdena hade 62 projekt 
satts igång vid 2016 års slut� 13 förstudier 
och ett mindre projekt har hunnit avslutas� 

I genomsnitt är nästan hälften av budgeten 
beslutad med en klar övervikt i både antal 
projekt och budget för insatsområdena 
Innovativa miljöer och Små- och medelstora 
företag� Insatsområde Natur- och kulturarv 
har också ett stort antal projekt, 13 stycken, 
hälften av dessa är förstudier

Programmet håller två utlysningar 
(den period då man kan skicka in en 
projektansökan) per år� 2016 hölls en ifrån 
mitten av januari till mitten av februari och en 
på hösten med sista ansökningsdag i mitten 
av september� 

Under vårens utlysning sökte 14 projekt men 
höstens utlysning generade färre ansökningar, sex stycken totalt� Förvaltningen 
har därför diskuterat intresset för programmet med styrkommittéerna och 
övervakningskommittén, vilket har lett till flera insatser� Inspirationsmöten och 
en undersökning bland potentiella intressenter har delvist genomförts och ska 
slutföras under 2017� Dessutom gjordes en animerad film för att marknadsföra 
programmets möjligheter� 

Budget i Euro 
tillgängliga för 
projekten

Unionens 
stöd

Svensk 
medfinan-
siering

Norska 
Interreg 
midler

Norsk 
medfinan-
siering

Beslutat 
per den 31 
december 
2016

Innovativa 
miljöer

13 259 990 13 259 990 7 278 950 7 278 950 60 %

Små och medel-
stora företag

15 469 988 15 469 988 8 578 763 8 578 763 52 %

Natur- och 
kulturarv

4 419 996 4 419 996 2 339 662 2 339 662 49 %

Hållbara  
transporter

4 419 996 4 419 996 2 339 662 2 339 662 29 %

Sysselsättning 6 797 997 6 797 997 3 639 475 3 639 475 33 %

Totalt 44 367 967 44 367 967 24 176 512 24 176 512 49 %

Interreg Sverige-Norge 2014–2020 kommer att kunna stödja projekt som 
tillsammans kan omsätta 137 miljoner euro�
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Stort klimat och hållbarhetsfokus bland projekten
Av de tre horisontella kriterierna i programmet jämställdhet, icke-diskriminering 
och hållbar tillväxt så kan man tydligt urskilja intresset för att arbeta med 
hållbarhets- och klimatfrågor� Det ska också sägas att inom sådana projekt är det 
en naturlig del att arbeta med jämställdhet och icke-diskriminering som en del av 
den dagliga verksamheten� 

Redan under förra programperioden så har Interreg Sverige-Norge sett att projekt 
inom hållbar utveckling är ett fokus för många av våra intressenter� Stora delar 
av programområdet täcks av skog, fjäll och hav� Intressenter i programområdet 
verkar se en potential i att utveckla näringar inom bioekonomi, förvaltning av 
naturresurser, tillgängliggöra naturresurser på ett hållbart sätt för turismnäringen, 
energieffektivisering samt ställa om till ett fossiloberoende över gränsen� 

Det följer helt i linje med Östersjöstrategin och Europa 2020:s klimat och 
miljömål 20/20/20� De betyder att 2020 ska utsläppen av växthusgaser ska vara 
20 procent lägre än 1990, att 20 procent av energin ska komma från förnybara 
energikällor och att energieffektiviteten ska ha ökat med 20 procent� Interreg 
Sverige-Norge är ett litet program till budget och vad programmet direkt bidrar 
till är svårt att analysera� Under 2018 kommer de först utvärderingarna att göras 
och vissa frågor få svar� Men helt klart är att programmet har många drivna projekt 
som arbetar direkt med hållbar utveckling och klimatfrågor� Det går att utläsa av 
namnen på projekten; 

Smart Green Region Mid-Scandinavia, Green Drive Region, Hela Gröna vägen, 
Energismarta anläggningar, Grön utbildning i entreprenörskap, Besöksstrategi i 
Fulufjällen, Grön entreprenörskap och innovativa miljöer, Ecoinside, Bioraff mer 
av trä, Grön entreprenörskap och innovativa miljöer, Skogsbrukets gränslösa 
historia, Felles Fjellrev, Gränsöverskridande besöksförvaltning för, Fulufjällets 
nationalparker, Framtiden är Blå och Gränslös Naturturism� 

Projekten återfinns inom samtliga insatsområden�

Mattias Goldmann och Johan Klockar Öhrnell från Smart Green Region Mid-Scandinavia 
ställer ut på Klimatseminarium.
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Vad är Interreg?
Syftet med Interreg är uppmuntra regioner att arbeta tillsammans och lära 
av varandra genom gemensamma program, projekt och nätverk� Det är EU:s 
viktigaste verktyg för att finansiera gränsöverskridande utvecklingsarbete� Interreg 
finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden�

Syftet med Interreg Sverige-Norge 2014–2020 är att med ett näringslivsfokus 
stödja forskning och innovation, främja utvecklingen av miljövänliga energikällor, 
tillgängliggöra natur- och kulturarv, stötta insatser för hållbara transporter och 
verka för en gränsöverskridande arbetsmarknad� 

Programgeografi och delområden
Programgeografin för Interreg Sverige-Norge utgörs av fem regioner på svensk 
sida och fem fylken på norsk sida� Programgeografin omfattar totalt 108 norska 
och 61 svenska kommuner med totalt 2,49 miljoner människor� 

Programmet delas in i tre delområden:
1� Nordens Gröna Bälte (NGB) som består av Jämtlands och 

Västernorrlands län i Sverige samt Nord- och Sør-Trøndelag fylke i Norge�

2� Inre Skandinavien (INS) som består av Värmlands och Dalarnas län i 
Sverige� I Norge ingår Hedmark, Akershus samt delar av Østfolds fylke�

3� Gränslöst Samarbete (GS) som består av delar av Västra Götalands län i 
Sverige samt Akershus och delar av Østfolds fylke i Norge�
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Gränsregionalt mervärde
Det gränsregionala mervärdet är helt avgörande för programmet och har legat 
som en gemensam grund för alla motiveringar och val som gjorts i processen med 
att ta fram ett program för perioden 2014–2020� Om de tänkta aktiviteterna inte 
bedöms ha ett gränsregionalt mervärde ska dessa projekt istället genomföras 
inom ramen för ett annat program, strategi eller plan�

Fem insatsområden och deras specifika mål
Interreg Sverige-Norge har sin budget uppdelad i fem delar� Dessa fem 
insatsområden utgör programmets samlade syfte och målsättning� 

Programmets övergripande syfte och mål är att genom ett gränsöverskridande 
samarbete skapa de bästa förutsättningarna för en ekonomiskt stark region 
med en attraktiv livsmiljö. Programmets ambition är att via gränsöverskridande 
samarbete hantera gemensamma identifierade utmaningar i gränsregionen 
och att utnyttja den vilande potentialen, bland annat genom att undanröja 
gränshinder, utnyttja och fokusera gränsregionens samlade resurser samt att 
bidra till att koppla samman regioner över gränsen. 

Varje insatsområde är tänkt att bidra till huvudmålet genom att uppnå ett eller två 
specifika mål� Här nedan kommer först en uppräkning av de fem insatsområdena 
och väldigt kort vad de syftar till� Efter det kommer åtta projektbeskrivningar av de 
62 projekt som fram till årsskiftet 2016 fått stöd från Interreg Sverige-Norge�

Innovativa miljöer 
Innovativa miljöer ska stärka forskning, teknisk utveckling och innovation

 » Specifikt mål - Öka organisationernas och företagens FoU och 
innovationsförmåga�

Exempel på aktiviteter är att öka samverkan och bidra till kunskapsöverföring 
mellan FoU, företag, offentlig sektor och sociala ekonomin. Företags deltagande i 
forsknings- och innovationsprocesser.

Små- och medelstora företag 
 » Specifikt mål 1 – Ökad konkurrenskraft hos företag 

 » Specifikt mål 2 – Öka etableringsfrekvensen i programområdet

Exempel på aktiviteter är att stötta och stärka företagens möjligheter att växa 
regionalt och på internationella marknader. Öka företagens förmåga att ta emot, 
utveckla och omsätta ny teknik, ny kunskap till affärsmöjligheter. 

Natur och kulturarv
Bevara, skydda, främja och utveckla natur- och kulturarvet

 » Specifikt mål - Ökad tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv 
med bibehållen bevarandestatus�

Exempel på aktiviteter: Utvecklar natur- och kulturarv för ett hållbart friluftsliv och 
bidra till utveckling för näringsliv. Gemensam förvaltning mellan länderna.
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Hållbara transporter
Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig nätinfrastruktur

 » Specifikt mål 1 – Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik

 » Specifikt mål 2 – Öka den gränsöverskridande rörligheten med 
koldioxidsnåla transportsystem

Exempel på aktiviteter: Kunskapsunderlag och samverkan kring 
gränsöverskridande transporter och infrastruktur för invånare, besökare och 
företag.

Sysselsättning
Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens rörlighet

 » Specifikt mål – Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden

Exempel på aktiviteter: Kartläggning, analyser och matchning av 
arbetsmarknadens behov. Matchning mellan kompetens och arbetsmarknadens 
behov. Gemensam syn på validering och certifiering.

Foto: mostphotos.com



9

Några projekt som fått beslut om 
stöd under 2016
Insatsområde 1: Innovativa miljöer
Innovativa miljöer har 30 procent av totalbudget och är det insatsområde som har 
flest projektansökningar och därmed flest projektbeslut� Insatsområdet har 23 
projekt som tillsammans tecknat in 60 procent av insatsområdets budget�

MINS 
Music Innovation Network är ett projekt som kombinerar forskning och 
erfarenheter från musikbranschen i syfte att stärka aktörer på en global marknad�

En discjockey spelar på Island Festival i Karlstad, sommaren 2016.

Man arbetar med att stötta de som utbildar sig till olika yrken inom musikindustrin� 
Särskilt framgångsrikt och uppskattat har projektets låtskrivarcamper varit� 
Intresset för musik förenar bransch och utbildningar på både norsk och 
svensk sida� Det skapar ett kreativt, produktivt och positivt utbyte av kunskap, 
erfarenheter och kontakter� Projektägare är Karlstad Universitet och Høgskolen i 
Hedmark�

Gränsöverskridande samarbete för säkerhet 2 – GSS2
Projektet har deltagit som utvärderare i flertalet regionala och gränsöverskridande 
övningar där projektets övningssystem har använts för att utvärdera övningen� 
I samband med den stora övningen i Meråker där det norska Nødnett-systemet 
och det svenska Rakel-systemet (radiosystem för samhällets krisaktörer) användes 
GSS2 övningssystem för att fånga radiotrafik och hur den kommunikationen 
skedde�

Tillsammans med Universitetet i Karlstad har GSS2 påbörjat ett kunskapsutbyte 
med projektet CriseIT� Det är ett projekt som har sin grund i hoten utifrån klimat- 
och samhällsförändringar� Synergier mellan GSS2 och CriseIT är målet med 
kunskapsutbytet� Projektägare är Mittuniversitetet och Norduniversitetet�
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Gemensam krisövning i Meråker, hösten 2016.

Insatsområde 2: Små och medelstora företag
Inom insatsområde Små- och medelstora företag har det beslutats 52 procent av 
budgeten för 20 projekt� Insatsområdet har störst del av den totala budgeten, det 
vill säga 35 procent�

IDA (Internationalisering, Destinationsutveckling, Attraktivitet)
Projektet arbetar med att skapa en gemensam profil på turistutbudet och 
marknadsföra regionen som en destination� Målet är ökat antal internationella 
besökare�

I området finns det många cykelturistleder med olika svårighetsgrader



1 1

Man har tagit fram ett gemensamt svenskt-norskt informationsmaterial för 
besökare� Ett annat material riktar sig mot de aktörer som finns i området, så att 
företagarna ska kunna tipsa om varandras aktiviteter, mat och boende� På mässor 
deltar man som en destination� En stor del av turistutbudet är riktat mot de som 
vill ha en aktiv, naturnära och hållbar upplevelse� Man samarbetar också med 
arrangörerna av stora sportevenemang, som till exempel VM i orientering 2019 i 
Østfold� 

Samarbetet fungerar bra och man har redan börjat se en ökad internationell 
beläggning på boendeanläggningarna�

Under det senaste året har 55 företag deltagit i kompetenshöjande utbildningar 
för digital marknadsföring, som till exempel Trip Advisor och sociala medier� Man 
arbetar också på att alla aktörer ska ha en gemensam certifiering� Projektägare är 
Visit Värmland och Visit Hedmark�

Smart Green Region Mid-Scandinavia
Projektet har tre fokusområden: Green Highway som handlar om företag som 
ska utveckla den fossilbränslefria transportkorridoren, företag och organisationer 
längs St Olavsleden ska samarbeta och utvecklas som en destination som hänger 
ihop hela vägen från Selånger till Trondheim samt Ski Region Mid Scandinavia 
som ska utveckla företag och organisationer för att göra vinteridrott och 
arrangemang till viktiga tillväxtmotorer i delområde Nordens Gröna Bälte�

Projektet Smart Green Region Mid-Scandinavia har tre fokusområden: Green Highway, St 
Olavsleden och Ski Region Mid Scandinavia.

Insatsområde 3: Natur och kulturarv
Insatsområdet har cirka 10 procent av den totala budgeten� Och har under 
2016 ökat besluten i procent från 2 till 49 procent och i antal från 2 till 13 
projekt� En bidragande orsak till ökningen i procent är projektet Felles fjellrev 
som är ett för programmet stort projekt och som dessutom har så det kallade 
20-procentområden som ligger utanför programgeografin i genomförandet� 

Ökningen i antal står delvis de nu sju förstudierna för�
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Gränslös Naturturism 
Genom att arbeta med produkt- och infrastrukturutveckling vill projektet Gränslös 
naturturism förbättra och framhäva vandringsleder och cykelleder i delområde 
Gränslöst Samarbete och Inre Skandinavien� Projektet har deltagit på diverse 
cykel- och vandringsmässor och inventerat affärspartners i Tyskland som har 
resulterat i flertalet nya partners och ett fint reportage i tyska resemagasinet 
Nordis� 

Projektet har lett till att 26 stycken leder är 
under arbete just nu varav fyra är 
gränsöverskridande� En del i detta är att 
produktblad samt QR-koder ska användas 
för att få information om lederna� 

För att främja turistbolagen i regionen 
har projektet, i samarbete med 
Interregprojektet IDA, inventerat behovet 
av kompetenshöjande åtgärder i 
projektområdet där man kommit fram till 
att det finns behov av en guideutbildning 
för att lättare kunna arbeta med turisterna� 

Projektet arbetar även aktivt med ett 
starta upp en ny säljportal som ska 
effektivisera säljandet av vandrings- och 
cykelresor� Projektägare är Dalsland turist 
AB och Havass skog�

Felles Fjellrev II
I september 2015 undertecknade Norges och Sveriges regeringar en 
Avsiktsförklaring om förvaltning av den skandinaviska fjällrävspopulationen� 
Genom Felles Fjellrev II får intentionerna om gemensamma förvaltningsinsatser en 
rivstart�

Bilderna på fjällrävarna är från projektets hemsida och ett bildspel av Sandra Jonsson WWF 
Sverige. 

Omslaget på det tyska magasinet Nordis när de besökte Dalsland
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Målsättningen med Felles Fjellrev II är att genom konkreta stödåtgärder, 
ökad information och tillgängliggörande av fjällräven genom anpassade 
turismsatsningar, stärka fjällrävstammen i en större del av våra gemensamma 
norsk-svenska fjällområden� Det långsiktiga målet är att antalet fjällrävar i 
Trøndelag och Jämtlands län och i angränsande områden i Västerbottens län och 
Nordlands fylke ska öka till nivåer som innebär att fjällräven i framtiden kan leva 
vidare med begränsade framtida stödåtgärder� Projektägare är Länsstyrelsen 
Jämtlands län och Miljødirektoratet�

Insatsområde 4: Hållbara transporter
Hållbara transporter har beslutat upp 29 procent av sin budget för två projekt� 
Insatsområdet har 10 procent av den totala budgeten� Inga ytterligare ansökningar 
sedan förra genomföranderapporten har ökat på antalet projekt� Hållbara 
transporter är ett insatsområde som har problem med efterfrågan även i övriga 
Interreg-program som Sverige förvaltar� Genomförandeorganisationen arbetar för 
att öka intresset för insatsområdet�

Hela Gröna Vägen
Projektet hela gröna vägen vill ändra attityden hos näringslivet samt den offentliga 
sektorn i delområde Gränslöst samarbete till att ha en fossilfri fordonsflotta till år 
2030�

Genom att anordna event där elbilar kan testas och arbeta med 
kompetenshöjande insatser i form av upphandlingsstöd har projektet delvis 
hjälpt till att det idag finns 2 486 stycken nya laddbara bilar och 249 stycken 
nya laddplatser i projektområdet� I projektområdet planerar man även för sex nya 
tankställen för biogas� 

Projektet har även skapat en hemsida (www�fossilfri2030�se) där man kan läsa 
nyheter om satsningar som görs för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta till 
år 2030� Nästa steg i projektet är att näringslivet och det offentliga ska skriva på 
en budkavle samt att hjälpa kommunerna i projektområdet att skapa en strategi 
för att vara fossilfria till år 2030� Projektägare är Fyrbodals kommunalförbund och 
Østfold fylkeskommun�

Logotypen för Fossilfria Transporter som 
Hela Gröna Vägen har tagit fram samt Åmåls 
kommunalråd Michael Karlsson som skriver 
på budkaveln.
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Insatsområde 5: Sysselsättning 
Insatsområdet har beslutat upp 33 procent av sin budget för fyra projekt� 
Insatsområdet har 15 procent av den totala budgeten 

Scandinavian Science Cluster 
Projektet Scandinavian Science Cluster vill öka intresset, kunskapen och insikter 
om framtidsutsikter för naturvetenskap hos ungdomar i delområdet Gränslöst 
Samarbete� 

Ett av de mål som projektet har är fler ungdomar ska söka in på naturvetenskapliga 
linjer hos gymnasieskolorna och för att nå detta har projektet en stor utställning 
i Innovatum Science Center i Trollhättan och INSPIRA Science Center i 
Sarpsborg� På utställningarna kan ungdomar och vuxna testa på experiment och 
lära sig om naturvetenskap vid en rad olika stationer med olika teman� Senast 
fokuserade utställningen på hållbar utveckling och nästkommande utställning ska 
handla om Life science� 

Vid sidan om utställningarna har projektet en mobil station som de tar ut till skolor� 
Projektet har anordnat en gränsöverskridande deltävling i First LEGO League, en 
tävling där ungdomar i lag ska bygga robotar i LEGO� Projektägare är Innovatum 
Science Center AB och INSPIRA Science center�

Deltagare i First LEGO league samt Planetariet i Innovatum Science Center där ungdomar 
kan titta på planeter.
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Så jobbar vi
På svensk sida är förvaltande 
myndighet och ett gemensamt 
sekretariat placerat i Östersund på 
Länsstyrelsen Jämtlands län� De 
har ett samarbete med de regionala 
kontaktpersonerna som finns hos de 
tillväxtansvariga i respektive län� 

På norsk sida finns det tre 
sekretariat som även är förvaltande 
organisationer� Nord- och Sør 
Trøndelag har kontor på två platser, 
i Steinkjer och Trondheim vid 
respektive fylkeskommune och 
de samarbetar med Sverige för 
delområdet Nordens Gröna Bälte� 

Vid Hedmark fylkeskommune har 
sekretariatet för Inre Skandinavien 
sin hemvist i Hamar� I Sarpsborg på 
Østfold fylkeskommunen finns det 
norska sekretariatet för Gränslöst 
samarbete�

Ländernas centralt ansvariga myndigheter har tagit fram webbaserade 
ansöknings system som till och med 2016 använts i fyra utlysningar och vid ett 
60-tal ansökningar om utbetalning� ”Min ansökan” i Sverige och 
”Regionalforvaltning�no” i Norge�

Projektens verksamhet är gemensam men eftersom Norge inte är medlem i EU 
är budgeten uppdelad� Fördelningen av budget mellan länderna för programmet 
är 65 procent i EU-stöd och 35 procent i norska IR-midler� Den fördelningen 
hålls även på projektnivå� Det innebär att projektverksamheten generellt är större 
på svensk sida i ett projekt, men det finns exempel där övrig norsk offentlig 
finansiering väger upp denna obalans� Programmet kan finansiera upp till 50 
procent av varje lands kostnader�

Kommittéer prioriterar projekt
Programmet har tre styrkommittéer, en för varje delområde, som prioriterar 
projekt inom respektive delområde� Övervakningskommittén ska tillsammans med 
förvaltande myndighet och norsk förvaltande organisation säkerställa kvaliteten 
och effektiviteten i genomförandet och redovisningen av programmet� 

Övervakningskommittén har under året bland annat beslut om programmets 
kommunikationsplan och den första årliga genomföranderapporten för 
2014–2015 och de beslutar även om delområdesöverskridande projekt�

Ett axplock av norsk och svensk personal 
under ett sekretariatsmöte i Åmål.
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Att nå ut med information
Inför utlysningarna har programmet under 2016 hållit 26 informationsmöten och 
träffat 47 projekt vid individuella projektmöten där både svensk och norsk sida 
normalt sett är representerade både från administrationen och från potentiella 
sökande� Många gånger är även en svensk regional kontakt med under mötet� De 
individuella projektmötena har varit väldigt värdefulla� Arbetssättet har programmet 
tagit med sig från förra programperioden eftersom det redan sedan tidigare 
visat sig vara en bra kommunikationsmodell� Resultatet har till stor del lett till väl 
förberedda ansökningar� 

Inom tre månader efter projektbeslut genomför programmet utbildningar för 
projekten som främst handlar om hur projektet ansöker om stöd men även om 
kraven på kommunikation och offentliggörandet av stödet� Ett uppskattat inslag 
är att projekten håller en kort presentation om sitt projekt vilket gör att deltagarna 
får god kännedom om varandra, även mellan insatsområden� Utbildningarna leder 
fram till en smidigare process när projekten ska ansöka om utbetalning och färre 
misstag när det gäller användningen av Interreg logotypen och EU-emblemet�

På webbplatsen www�interreg-sverige-norge�com finns nyheter och information för 
sökande, pågående projekt och övriga intressenter� Du kan även hitta programmet 
på Facebook – sök på Interreg Sverige-Norge och på https://twitter�com/
interreg_sn

De fyra gränsöverskridande program som har förvaltningsmyndighet i Sverige 
har tät kontakt och utbyter erfarenhet om tolkningar och praxis� Det innebär att 
Sverige-Norge programmet både på förvaltningsnivå, sekretariatsnivå och mellan 
kontrollanterna har kontakt med Interregprogrammen Botnia-Atlantica, Nord och 
Öresund-Kattegat-Skagerrak i det dagliga arbetet� Från nationellt håll samordnas 
även möten där alla programmen samt de regionala strukturfondsprogrammen 
i Sverige träffas på förvaltningsnivå� I Sverige finns information under 
webbplatserna eufonder�se (Din guide till EU-program i Sverige) och i Norge; 
Interreg�no

Bilder från programmets 
Facebook-sida, där 
handläggarna främst 
förmedlar information 
från projektens sociala 
kanaler.

Men Facebook 
används också för att 
marknadsföra utlysningar 
och berätta om möten i 
övervaknings kommittén 
och i styr kommittéerna.
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Projektlista 2014–2016 
Projekten nedan är sorterade efter specifikt mål och sedan i bokstavsordning� Du kan läsa mer 
om dem i Projektbanken på http://www�interreg-sverige-norge�com/beviljade-projekt/

Öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga

Projekt Delområde

Bioraff – Mer av trä NGB

EcoINSIDE INS

Energismarta idrottsanläggningar NGB

Framtiden är Blå i Svinesundsregionen – en salt och söt innovationsmiljö GS

Förstudie Circular Areas 2020, avslutat 2016 NGB

Förstudie Et Smart og Bærekraftige Øysamfunn (ESBØ) - Orust og Hvaler, 
avslutat 2016

GS

Förstudie Scandinavian Packaging Innovation Network (SPIN), avslutat 
2016

INS

Förstudie Skoglig anpassning för ett förändrat klimat NGB

Förstudie Velferdsteknologi for en bedre hverdag för äldre GS

Förstudie Virtuella applikationer "Mixed Zone", avslutat 2016 NGB

Förstudie Världsledande utbildning för längdskidåkare i Nordens Gröna 
Bälte, avslutat 2016

NGB

Gränsöverskridande samarbete för säkerhet 2 NGB

Grön tillväxt -skog, avslutat 2016 GS

Grönt entreprenörskap och innovativa miljöer i Midt-Norden: Kunskaps- och 
modellutveckling

NGB

IMTRIS INS

Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi NGB

Music Innovation Network Inner Scandinavia 2015–2018 INS

Preparing for Future Crisis Management INS

Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige – RE-
SENS

NGB

Scandinavian Heartland – Business Improvement INS+NGB

Support quality Of Life – SOL INS

Tjänsteinnovation genom utveckling av bättre samhandling mellan tjänster 
och brukare

NGB

VälTeL – Mixed Zone för Velferdsteknologiske TestLab NGB
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Ökad konkurrenskraft hos företag

Projekt Delområde

Business X Country NGB + INS 
+ GS

FRAMFOR – Framgångsrika företag i gränsregionen GS

Förstudie Business International, avslutat 2016 NGB

Förstudie Gränslös Turism Funäsfjällen-Röros NGB

Förstudie Gränsmervärde i en gränsregion – GRIEG, avslutat 2016 INS

GIRAF – Gränsöverskridande innovativ affärsutvecklingsmiljö för SMF:er 
inom Sensor- och Kommunikationsteknologi

NGB

Gränslös Naturturism 2015–2018 GS + INS

Gränsmöjligheter – En 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svens-
ka gränsen

INS

IDA – Internationalisering, Destinationsutveckling & Attraktionskraft INS

Mid Nordic Film Export- metodikk for distribusjon og salg av film i det globale 
digitale markedet

NGB

Reisemålsutvikling Meråker Storlien, avslutat 2016 NGB

Scandinavian Mountains – Attraktiv och hållbar internationell besöksnäring i 
SITE

INS

Smart Green Region Mid-Scandinavia NGB

Trä och traditionshantverk – gränslös byggnadsvård NGB

Urban Platsinnovation GS

Öka etableringsfrekvensen i programområdet

Projekt Delområde

Förstudie Metodutveckling The Hub of Entrepreneurship, avslutat 2016 INS

Gränslöst entreprenörskap – entreprenörskap mellan skola och näringsliv 
över landsgränser

INS

StarCap – Startup Capital GS

The Hub of Entrepreneurship  INS

Ungt entreprenörskap i NGB NGB



Ökad tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med 
bibehållen bevarandestatus 

Projekt Delområde

Biologiskt kulturarv som bærekraftig verdiskaper NGB

Felles Fjellrev II NGB

Fjällkunskap – en del av vårt natur och kulturarv NGB

Förstudie Besöksstrategi Fulufjället, avslutat 2016 INS

Förstudie Bärkraftig Gåsförvaltning GS

Förstudie Ekomuseum/Økomuseum 2�0 GS

Förstudie Geologisk arv i Indre Skandinavien, avslutat 2016 INS

Förstudie Gränsöverskridande ekosystemtjänster� Skogen som natur- och 
kulturarvsresurs, avslutat 2016

INS

Förstudie GUPP – Guidade upplevelser i skyddade områden, avslutat 2016 GS

Förstudie Skogsbrukets gränslösa historia INS

Geologisk arv i Indre Skandinavia (GEARS) INS

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker INS

Unionsleden Moss-Karlstad INS

Öka den gränsöverskridande rörligheten med koldioxidsnåla 
transportsystem

Projekt Delområde

Green Drive Region INS

Hela Gröna Vägen – Fossiloberoende Gränsregion 2030 GS

Ökad gräns överskridande rörlighet på arbetsmarknaden

Projekt Delområde

Gränslöst VADH – Bygger broar och river hinder INS

Grön utbildning i entreprenörskap och innovation – GREI NGB

Skandinavien Science Cluster GS

Uppdraget GS



Postadress: 831 86 Östersund
Besöksadress: Residensgränd 7

Telefon: 010-225 30 00
jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland


