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Delområden 

Nordens Gröna Bälte: 

Jämtlands och Västernorrlands län, 

Nord- och Sör-Tröndelags fylken 

 

Inre Skandinavien: 

Värmlands och Dalarnas län, 

Hedmarks fylke, delar av Östfolds 

fylke och Akershus fylke 

 

Gränslöst Samarbete: 

Delar av Västra Götalands län, delar 

av Östfolds fylke och Akershus fylke 

 

 

Samarbeten inom och mellan 

delområdena! 



Organisation och kontakt 
Övervakningskommitté 

 

Styrkommitté Nordens Gröna Bälte 

Styrkommitté Inre Skandinavien 

Styrkommitté Gränslöst Samarbete 

 

Förvaltande myndighet Länsstyrelsen Jämtlands län 

 

Ett gemensamt sekretariat på svensk sida 

Länsstyrelsen Jämtlands län 

 

Förvaltande organisation och sekretariat norsk 
sida: 

Nord-Tröndelags fylkeskommune 

Sör-Tröndelags fylkeskommune 

Hedmarks fylkeskommune 

Östfolds fylkeskommune 
 

 

 

 

 

 

• 
 

 

 

 

Svensk sökande 

Norsk sökande 

Informera, arbeta proaktivt, 

återföring av resultat: 

Region Jämtland Härjedalen 

Region Värmland 

Region Dalarna 

Västra Götalandsregionen 

Länsstyrelsen Västernorrland 
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Norsk prosjektbudsjett

Den Norska och den Svenska 

parten har var sin projektbudget

Svensk projektbudget

Budget 
En ökning* av EU-medel till 424,8 
miljoner SEK (*drygt 89 miljoner) 

 

IR-midler, samma nivå som förra 
programperioden, ca 235 miljoner SEK 

 

Totalt  tillsammans med Svensk och 
norsk medfinansiering omsluter 
programmet ca 1,3 miljarder SEK 

 

 
Fördelning i finansiering mellan  

Sverige och Norge ca 65% och 35 % på programnivå 

 



Insatsområden och dess specifika mål 
1.Innovativa miljöer; 30 % av budgeten 

 Öka organisationernas och företagens FoU och  innovationsförmåga 

 

2.Små- och medelstora företag; 35 % av budgeten 

 Ökad konkurrenskraft hos företag 

 Öka etableringsfrekvensen i programområdet 

 

3.Natur- och kulturarv; 10 % av budgeten 

 Att gränsregionens natur- och kulturarv nyttjas med bibehållen bevarandestatus  

 

4.Hållbara transporter; 10 % av budgeten 

 Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik. 

 Öka den gränsöverskridande rörligheten med koldioxidsnåla transportsystem 

 

5.Sysselsättning; 15 % av budgeten 

 Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden 

 

 
Programmet delfinansieras av Europeiska 

regionala utvecklingsfonden  

 
  



Innovativa miljöer  
 

• Att stärka forskning, teknisk utveckling och innovation  

Öka organisationernas och företagens FoU och innovationsförmåga  

 

Exempel på aktiviteter  

Öka samverkan och bidra till kunskapsöverföring mellan forskningsmiljöer, 
företag, offentlig sektor och sociala ekonomin  

Företags deltagande i forsknings- och innovationsprocesser  

Modeller för att ta nya idéer till marknader  
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•Att öka konkurrenskraften hos små och medelstora företag  

Ökad konkurrenskraft hos företag 

Öka etableringsfrekvensen i programområdet  

 

Exempel på aktiviteter  

 Stötta utveckling och växtkraft i företag  

 Stärka företagens möjligheter att växa på internationella marknader  

 Öka företagens förmåga att ta emot, utveckla och omsätta ny teknik, ny 

kunskap till affärsmöjligheter  

 Inventering av branscher och företag för samarbete, tillväxt  

 Entreprenörskap  

 

Små och medelstora företag  

 
Programmet delfinansieras av Europeiska 

regionala utvecklingsfonden  

 
  



 

 

•Att bevara och skydda miljön och främja ett effektivt resursutnyttjande  

Att gränsregionens natur– och kulturarv nyttjas med bibehållen 

bevarandestatus  

 

 

Exempel på aktiviteter:  

 Utveckla natur- och kulturarv för hållbart friluftsliv  

 Öka tillgänglighet  

 Förvaltningsprojekt  

 

Natur och kulturarv  
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•Att främja hållbara transporter och få bort flaskhalsar i viktig 

nätinfrastruktur  

Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik  

Öka den gränsöverskridande rörligheten med koldioxidsnåla 

transportsystem  

 

Exempel på aktiviteter:  

 Kunskapsunderlag  

 Öka gränsöverskridande kollektivtrafik  

 Öka koldioxidsnåla transportsystem  

 

Hållbara transporter  
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•Att främja hållbar och kvalitativ sysselsättning och arbetskraftens 

rörlighet  

Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden  

 

 

Exempel på aktiviteter:  

 Kartläggning och analyser arbetsmarknadens behov  

 Matchning mellan kompetens och arbetsmarknadens behov  

 Gemensam syn på validering och certifiering  

 

Sysselsättning  
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Vem kan söka 
 2 sökande parter (1 svensk + 1 norsk) 

 

 Alla typer av organisationer  

 

 Kan inte stödja det som leder till 
konkurrenssnedvridning 

 
 En samordnande stödmottagare i varje 

land = projektägare.  

Andra parter deltar som 

sammarbetspartners.  

 

 MEN en gemensam projektledare 
 

Foto Naturcentrum ab 

Foto Naturcentrum ab 
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Vad är ett gränsöverskridande projekt? 

Ett samarbete mellan en svensk och en norsk part som i ett projekt 
tillsammans ska lösa gemensamma problem och/eller de behov som finns. 
 

Det gränsöverskridande samarbetet är ett verktyg för att nå ett mål. 
 

Parterna ska gemensamt utveckla, planera och genomföra projektet. 
 

Projektets svenska och norska personal ska arbeta tillsammans under en 
gemensam projektledning. En projektledare. 
 

Det gränsöverskridande samarbetet ska resultera till mervärde 
för båda parter. 
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Att tänka på vid planering av projekt  
 

 

 Vad är behovet/problemet?  

 Hur ser det ut idag? Vad ska förändras? Vad ska uppnås?  

 Är ett samarbete över gränsen det rätta verktyget? Vad består det gränsöverskridande 

mervärdet av?  

 Anpassa storleksordningen på problemet i förhållande till projektets möjlighet!  

 Avgränsa!  
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Att tänka på vid planering av projekt  
 

 Vad är målet? Är det realistiskt? SMART  

 Hur ska det mätas? Följas upp?  

 Är aktiviteterna relevanta i förhållande till målet?  

 Är projektidén förankrad i organisationen?  

 ”Äger” ni frågan?  

 Vilka parter behöver delta för att projektet ska få effekt efter projektslut  
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Fokusering!  
 

 Fokusering - tydligare och mer avgränsade mål - insatser 

och resultat  

 Tydliggöra hur insatser bidrar till mål  

 Resultat  

 Gränsöverskridande mervärde  



 

Nyheter  
 

 Högre EU-budget - 47,2 miljoner EUR + lika mycket i svenska 

offentliga/privata medel Tillkommer norska medel med ca 35 %  

 Privata medel, både kontanter och tid, utlöser EU-medel  

 Västernorrlands län ingår i programmet  

 Web-ansökan, en svensk och en norsk  

 Ansökan om medel och beslut är i Euro  

 Ny logotype 

 Ett svenskt sekretariat i Östersund 

 En styrkommitté för varje delområde 
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Start av programmet  
 

 Dec 2014    Informationsträffar  

 Feb-2015  Beslut om programmet?  

 Jan – feb 2015  Informationsträffar  

 Jan – feb 2015  Utlysning nr 1  

 Maj 2015   Beslut om stöd?  
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Information och stöd  
 

 Informationsträffar i respektive delområde  

 Handläggarna finns för att ge stöd och råd  

 Hemsidan  
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Hemsida 

 

www.interreg-sverige-norge.com   
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