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Över 90 projekt
Programmets fjärde år är nu passerat och 90 projekt 
hade satts igång vid 2017 års slut� 21 förstudier och sex 
projekt har hunnit avslutas� 

I genomsnitt är två tredjedelar av budgeten beslutad 
med en klar övervikt för projekt inom de två största 
insatsområdena Innovativa miljöer och Små- och 
medelstora företag� Nästan alla medel för dessa två 
samt för insatsområde Natur- och kulturarv är snart slut� 
Men eftersom prognoser visar att en del projekt som 
avslutats under 2018 inte kommer att förbruka hela sin 
budget kommer det att finnas utrymme för fler projekt 
även i dessa insatsområden� Däremot behövs det fler 
ansökningar i insatsområdena Hållbara transporter och 
Sysselsättning�

Programmet håller två utlysningar (den period då man 
kan skicka in en ansökan) per år� Under vårens utlysning 
sökte nio projekt, och under hösten sökte tio� Till dessa 
kommer förstudier, 15 stycken, som startades under 2017, vars mål är att skapa 
ett huvudprojekt�

En utvärdering av Näringslivets medverkan i programmet har upphandlats och 
påbörjats under 2017� Utvärderarna tittar samtidigt på samma frågeställning för 
Interreg Botnia-Atlantica och utvärderingen som ska vara genomförd innan 2018 
års utgång ska även innehålla en gemensam analys�

Tabell över Interreg Sverige-Norges budget

Budget i euro 
tillgängliga för 
projekten

Unionens 
stöd

Svensk 
medfinan-
siering

Norska* 
Interreg- 
midler

Norsk 
medfinan-
siering

Beslutat 
per den 31 
december 
2017

Innovativa 
miljöer

13 259 990 13 259 990 6 970 778 6 970 778 89 %

Små och medel-
stora företag

15 469 988 15 469 988 7 981 199 7 981 199 65 %

Natur- och 
kulturarv

4 419 996 4 419 996 2 202 493 2 202 493 81 %

Hållbara  
transporter

4 419 996 4 419 996 2 202 493 2 339 662 30 %

Sysselsättning 6 797 997 6 797 997 3 639 475 3 639 475 41 %

Totalt 44 367 967 44 367 967 22 751 527 22 751 527 49 

Programmet kommer att kunna stödja projekt som kan omsätta cirka 139 miljoner euro.

* Stortinget har 2016 och 2017 beslutat att minska programmets Interreg-midler.
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Vad är Interreg?
Syftet med Interreg är att uppmuntra regioner från olika medlemsstater 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 för just det här programmet, Interreg Sverige-Norge 2014–2020, är att 
med ett näringslivsfokus stödja forskning och innovation, främja utvecklingen av 
miljövänliga energikällor, göra natur- och kulturarv tillgängligt, 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 Trøndelag fylke i Norge�

2� Inre Skandinavien som består av Värmlands och Dalarnas län i Sverige� I 
Norge ingår Hedmark samt delar av Østfold och Akershus fylken�

3� Gränslöst Samarbete (GS) som består av Västra Götalands län i Sverige 
samt delar av Østfold och Akershus fylken 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 nio projektbeskrivningar av de 
90 projekt som fram till årsskiftet 2017 fått stöd från Interreg Sverige-Norge�

Innovativa miljöer 
Innovativa miljöer som 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: Utveckla 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.

Hållbara transporter

Innovativa miljöer

Natur- och kulturarv Sysselsättning

Små och medelstora företag

Ikoner som symboliserar de 
fem insatsområdena och 
används för att marknadsföra 
programmet. Skicka ett mejl till 
Interreg.sv-no.jamtland@
lansstyrelsen.se med din 
adress så får du ikonerna som 
ett mönster på en Buff (en 
multifunktionell halsduk) med 
posten. (Gäller under 2018 
och så långt lagret räcker.)



8

Några projekt som fått beslut om 
stöd under 2017
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 33 
projekt som tillsammans tecknat in 89 procent av insatsområdets budget�

Support Quality of Life, SOL 
Brukarinvolvering är centralt i projektet och erfarenheter visar att människor 
önskar använda digitala hjälpmedel, som till exempel nattkamera eller 
läkemedelsdispenser, istället för att vara utlämnade till personalen� Projektet 
har bland annat resulterat i att Karlstads kommun infört dusch- och torkbidé på 
flertalet servicehem� De som har behov av hjälp vid toalettbesök har nu möjlighet 
att bli helt eller delvis självständiga genom att välja tekniska lösningar�

I projektet samarbetar aktörer från hälso-, omsorgs- och utbildningssektorn 
i Värmland, Hedmark och Akershus för ökad spridning och användning av 
väldfärdsteknologi, parallellt med utveckling av nya arbetsprocesser� Teknologi 
ska användas där det är möjligt och där det ökar invånarnas livskvalitet och 
självständighet i vardagen� 

Inom projektet har även innovativa upphandlingar genomförts vilket har resulterat i 
att lösningar för produkter och tjänster har blivit modernare och mer effektiva� 

Projektet utvärderar nu en intelligent dusch som gör det möjligt för 
funktionsnedsatta att kunna duscha själva vilket bidrar till ökad integritet� Den 
intelligenta duschen minskar också risken för halkskador, obekväm arbetsställning 
och tunga lyft för personalen� 

Projektägare är Karlstads kommun och Kunnskapsbyen Lillestrøm�

SOL-projektet arbetar med välfärdsteknologi inom vård och omsorg – från idé till verklighet.
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Framtiden är blå
Gränsregion mellan Østfold och Västra Götaland är en spännande marin 
tillväxtzon� Inom projektet Framtiden är Blå i Svinesundsregionen – en salt och 
söt innovationsmiljö, arbetar man med att skapa förutsättningar för gränsregionala 
samarbeten inom de marina näringarna� De livsmedel som man har valt att 
särskilt utveckla är ostron, tång, sjöpung samt musslor� Där ser regionen att 
utvecklingspotentialen är som störst�

Projektet kopplar ihop företag, näringslivsplattformar, kluster, forskningsmiljöer 
och offentliga aktörer inom de marina näringarna i gränsregionen, med målet att 
bidra till fler jobb och affärer hos gränsregionens marina företag� De områden som 
man jobbar med är marina livsmedel, marin energi och marin bioteknik�

Under året har man samlat aktörer som jobbar med kustzonplanering för att se 
vad man kan lära av varandra� Projektet kartlägger också skillnader och likheter i 
lagstiftningen i Norge och Sverige�

Projektägare är Svinesundskommittén och Østfold Fylkeskommune�

Marina livsmedel, såsom musslor, kan bli mer lönsamma.
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Insatsområde 2: Små och medelstora företag
Inom insatsområde Små- och medelstora företag har det beslutats 65 procent av 
budgeten för 29 projekt� Insatsområdet har störst del av den totala budgeten, det 
vill säga 35 procent�

Gränsmöjligheter – en 161 mil integrerad arbetsmarknad längs 
norsk-svenska gränsen)
Projektet har nyligen tagit fram rapporten ”Mentala gränshinder – en studie av 
hur norska och svenska företagare erfar och uppfattar arbete över gränsen”� 
Rapporten identifi erar vad som attraherar eller får företag att avstå från att se 
potentialen med det andra landets marknad� 

De sex mentala gränshinder som identifi erats i rapporten är: Nationell 
gravitationskraft, Att inte komma på tanken, Betydelsen av omgivning och nätverk, 
Att stanna i sin bekvämlighetszon, Uppfattningen av konkreta problem och 
formella gränshinder, Bilden av ”de Andra” och Skillnader i affärskultur�

Projektet sträcker sig längs hela den svensk-norska gränsen och ska öka 
möjligheterna för företag i Sverige och Norge att utan hinder röra sig över en 
större gränsöverskridande marknad och att samordna arbetet med gränshinder för 
näringslivet� Rapporten ovan utgör en viktig del i projektets fortsatta arbete med 
främja affärsverksamhet mellan Sverige och Norge� 

Projektägare är Länsstyrelsen i Värmlands län och Hedmark fylkeskommune�Projektägare är Länsstyrelsen i Värmlands län och Hedmark fylkeskommune�

Seminarier har genomförts på en mängd orter i Sverige och Norge för att bland annat ge fl er 
näringsidkare verktyg för att komma igång med gränsöverskridande verksamhet.
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Mid Nordic Film Export
Projektet riktar sig till företag och filmskapare som producerar, spelfilmer, 
kortfilmer, dokumentärer, TV och animationer och har som syfte att öka tillväxten 
och exporten hos målgruppen genom att skapa nätverk och utbilda genom 
workshops och seminarier� 

Som en följd av projektet har bland annat följande filmer nått ut till internationella 
festivaler: Neha Hirves korta dokumentärfilm Per som hade världspremiär 
på Nordic International Film Festival i New York och Edna´s Bloodline av Eva 
Wundermann som visades på Yorkton Film Festival i Kanada�

Projektet har arrangerat ett manusprogram där deltagarna får utveckla sitt 
manusskrivande under projekttiden� Tre av deltagarna i detta program har nått ut 
med sina filmer på festivaler� The Clip är en kortfilm av Maria Forslin som har visats 
på flera festivaler bland andra; Sin City Horror Fest, Women’s Only Entertainment 
Film Festival och Lund International Fantastic Film Festival�  

Uppvaktningen, Jonathan Norbergs kortfilm, visades på Independent Film Festival 
i Karlsruhe, Copenhagen Film Days samt Scandinavian International Film Festival 
i Finland� Kortfilmen Dublika av Henric Wallmark visades på Screamfest Horror 
Film Festival i Hollywood�

Projektägare är Region Jämtland Härjedalen/Filmpool Jämtland och Midtnorsk 
Filmsenter�

Inspelning av kortfilmen Kärleksbron, 26-27 augusti 2017 i Östersund.
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Insatsområde 3: Natur- och kulturarv
Insatsområdet har cirka 10 procent av den totala budgeten� Sammanlagt 81 
procent av budgeten har beslutats för 17 projekt�

Biologiskt Kulturarv
Projektet arbetar för att utveckla goda exempel på hur lokala naturresurser och 
biologiska kulturarv kan användas som en hållbar resurs� Genom workshops och 
träffar har projektet letat goda exempel på brukare som kunnat omvandla lokala 
naturresurser och kulturarv till en resurs för bygden� 

Chloe Girard på Södertörns högskola har genom projektet undersökt hur det 
biologiska kulturarvet beskrivs av producenter i marknadsföringssyfte� Rapporten 
visar att konsumenter inte värderar och förstår det biologiska kulturarvet som de 
skulle kunna göra� Ur ett ekonomiskt perspektiv kan det biologiska kulturarvet 
kommuniceras tydligare för att skapa en marknadsfördel och därmed ekonomisk 
tillväxt för producenter� 

Projektägare är Centrum för biologisk mångfald, SLU och Norsk Institutt for 
Bioøkonomi�

Lokalt arbeidsmøte i Budalen, Trøndelag, med fokus på innsamling av tradisjonell økologisk 
kunnskap. Foto: Bolette Bele, NIBIO
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Två länder – én elv 
Alla åtgärder inom projektet ska bidra till att lekbeståndet ska ökas tiofalt på tio 
år i Klarälven-Trysilelva-Femundselva� Det är egentligen en älv med flera namn 
men den har olika benämningar eftersom den rinner över mellan Sverige och 
Norge� Älven, dess biologiska mångfald och ekosystemtjänster känner inte av 
nationsgränsen� 

Projektet syftar till förbättrad ekologisk status bland annat genom miljöanpassning 
av vattenkraften så att den i dag låga naturliga reproduktionen av lax och 
öring i vattendraget kan öka� En annan åtgärd är att återetablera laxen till sina 
hemområden på norsk sida� 

Om projektet lyckas skapa förutsättningar för en långsiktig återuppbyggnad av 
det vilda och långvandrande laxbeståndet kommer också många andra arter och 
värden gynnas parallellt� 

Projektägare är Länsstyrelsen i Värmlands län och Fylkesmannen i Hedmark�

Strängforsen, Norra Värmland. Biotoprestaurering och andra åtgärder vid kraftstationer ökar 
överlevnaden för vandrande fisk i den svensk-norska älvdalen.
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Insatsområde 4: Hållbara transporter
Hållbara transporter har beslutat upp 30 procent av sin budget för tre 
projekt� Insatsområdet har 10 procent av den totala budgeten� En ytterligare 
ansökning sedan förra genomföranderapporten har ökat antalet projekt till tre� 
Genomförandeorganisationen arbetar för att öka intresset för insatsområdet�

Fjälltransfer

Fjälltransfer vill skapa bra förutsättningar för besökare att komma till destinationen utan bil 
och sedan på ett smidigt och miljövänligt sätt ta sig fram mellan de olika orterna Sälen, Idre, 
Trysil och Engerdal.

I projektet kommer man att undersöka dagens behov och möjligheter för lokala 
och regionala transporter� Eftersom det ska byggas en internationell flygplats i 
Sälen räknar man med att det framtida behovet av kollektiva transporter kommer 
att vara stort och ställa större krav på flexibilitet� 

Skidorterna Trysil, Engerdal, Sälen och Idre samarbetar sedan tidigare med att 
skapa en gemensam destination genom bland annat Interreg-projektet SITE� 
(SITE Destination – Destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal – är 
ett samarbetsprojekt mellan Sverige och Norge�)

Projektägare är Dalatrafik och Hedmark Trafikk�
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Insatsområde 5: Sysselsättning 
Insatsområdet har beslutat upp 41 procent av sin budget för sju projekt� 
Insatsområdet har 15 procent av den totala budgeten�

Uppdraget 
I projektet utbildar svenska Ung företagsamhet (UF) och norska Ungt 
Entreprenørskap (UE) lärare och uppdaterar informationsmaterial för att skapa 
förutsättningar för att nyanlända ungdomar ska kunna delta i aktiviteter� Målet är 
att ge de nyanlända ungdomarna förutsättningar för att bo och verka i ett samhälle 
där de ser både entreprenörskap och gränsen som en resurs för framtida yrkesval� 

Det uppdaterade informationsmaterialet baseras på existerande program från 
respektive lands organisation men anpassas till målgruppen och de utbildningar 
som de nyanlända kommer i kontakt med� 

Under året har flera UF-företag skapats� Under arbetets gång har man förutom 
vanliga erfarenheter från företagande också fått en god bild över möjligheterna att 
jobba gränslöst�

Projektägare är Ung Företagsamhet Fyrbodal och Ungt Entreprenørskap Østfold�

UF-företaget Alliance.
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GREI
Genom en studieresa i norra Spanien har projektet fått ta del av hur man där 
jobbar med att lära ut entreprenörskap för de gröna näringarna� Under studieresan 
besökte Grön utbildning i Entreprenörskap och innovation (GREI) resurscentret 
Valnalon i Langreo och två naturbruksskolor� Det finns ett intresse från båda håll 
att starta ett elev- och lärarutbyte� 

GREI är ett projekt som syftar till att utveckla lärarnas och elevernas kompetens 
kring innovation och entreprenörskap� Representanter från projektet samt fyra 
skolor var med på besöket där man fick ta del av kompetens kring innovation och 
entreprenörskap för regionen under ett tak� 

Centret i Langreo jobbar även som resurs med olika skolor, från mellan- och 
högstadieskolor till högre utbildning men även för företagare i närområdet�

Projektägare: Torsta AB och Nord universitet�

Hela gänget på lantbruksskolan i Luces.
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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� 
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 fylkeskommune finns det norska 
sekretariatet för Gränslöst samarbete�

Ett axplock av norsk och svensk personal under ett sekretariatsmöte på Oscarsborg. Det är 
en före detta fästning i Drøbaksundet i Oslofjorden i Norge. Platsen är känd för sänkningen 
1940 av den tyska kryssaren Blücher, vilket fördröjde invasionen av Norge. 

Ländernas centralt ansvariga myndigheter har tagit fram webbaserade 
ansökningssystem som till och med 2017 använts i sex utlysningar och 
vid ett 150-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 för Norges del 35 procent i Interreg-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�
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Kommittéer prioriterar projekt
Programmet har tre styrkommittéer som prioriterar projekt inom respektive 
delområde� För att säkerställa kvaliteten och effektiviteten i genomförandet 
och redovisningen av programmet har programmet en förordningsstyrd 
övervakningskommitté� 

Övervakningskommittén har under året bland annat beslutat om programmets 
årliga handlingsplan för kommunikation och den årliga genomföranderapporten för 
2016� De beslutar även om delområdesöverskridande projekt�

Att nå ut med information 
till projektägare
Inför utlysningarna har 
programmet under 2017 hållit 27 
informationsmöten och träffat 54 
projekt vid individuella projektmöten 
där både svensk och norsk sida 
normalt sett är representerade 
både från administrationen och 
från sökande� Många gånger är 
även en svensk regional kontakt 
med under mötet� De individuella 
projektmötena har varit väldigt 
värdefulla� Arbetssättet resulterar 
till i sammanhanget 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 och Instagram – sök på Interreg Sverige-Norge�

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 Interreg-programmen Nord, Botnia-Atlantica och 
Öresund-Kattegat-Skagerrak i det dagliga arbetet� 
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Från nationellt håll samordnas också möten där alla programmen samt de 
regionala strukturfondsprogrammen i Sverige träffas på förvaltningsnivå� 

Under 2017 har även Interreg aktivt fått delta i de nationella 
fondsamordningsgrupperna�

I Sverige finns information under webbplatsen eufonder�se (Din guide till EU-
program i Sverige) och i Norge; Interreg�no�

Print Screens från programmets Facebook- och Instagram-sidor, där handläggarna främst 
förmedlar information om projektaktiviteter från projektens sociala media. Facebook används 
också för att marknadsföra utlysningar och berätta om möten i övervakningskommittén och i 
styrkommittéerna.
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Projektlista 2014–2017 
Projekten nedan är sorterade efter specifikt mål och sedan i bokstavsordning� Du kan läsa mer 
om dem i Projektbanken på 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

Et Smart och Bærekraftige Øysamfunn (ESBØ) – Orust och Hvaler,  
avslutat 2017

GS

eTeam GS

Framtiden är Blå i Svinesundsregionen 2 GS

Framtiden är Blå i Svinesundsregionen – en salt och söt innovationsmiljö, 
avslutat 2017

GS

Förstudie Circular Areas 2020, avslutad 2016 NGB

Förstudie Den digitala joggingstrollern NGB

Förstudie Et Smart og Bærekraftige Øysamfunn (ESBØ) – Orust og Hvaler, 
avslutad 2016

GS

Förstudie Scandinavian Packaging Innovation Network (SPIN), avslutad 
2016

INS

Förstudie Skoglig anpassning för ett förändrat klimat NGB

Förstudie Velferdsteknologi for en bedre hverdag för äldre, avslutad 2017 GS

Förstudie Virtuella applikationer "Mixed Zone", avslutad 2016 NGB

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

NGB

Gränsöverskridande samarbete för säkerhet 2 Östersund

Grön tillväxt – skog, avslutat 2016 GS

Grön Tillväxt – trä GS

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

NGB

IMTRIS INS

Innovasjon for grønn omstilling i skogen - InGO INS

Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi – IFUS NGB

Music Innovation Network Inner Scandinavia 2015–2018 INS

Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer NGB

Preparing for Future Crisis Management INS

Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige –  
RESENS

NGB

Scandinavian Heartland – Business Improvement INS + NGB

SMICE – Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi NGB
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Projekt Delområde

Support quality Of Life – SOL INS

Tjänsteinnovation genom utveckling av bättre samhandling mellan tjänster 
och brukare

NGB

TROJAM-3DC Trøndelag-Jämtland 3D Center NGB

VälTeL – Mixed Zone för Velferdsteknologiske TestLab NGB

Ökad konkurrenskraft hos företag

Projekt Delområde

Business X Country NGB + INS 
+ GS

FRAMFOR – Framgångsrika företag i gränsregionen GS

Förstudie Business International, avslutad 2016 NGB

Förstudie Entreprenörsdriven Innovationsutveckling, avslutad 2017 NGB

Förstudie Gränslös Turism Funäsfjällen-Röros, avslutad 2017 NGB

Förstudie Gränsmervärde i en gränsregion – GRIEG, avslutad 2016 INS

Förstudie Industriturism INS + NGB

Förstudie Konst och kultur som friskfaktor INS

Förstudie Mat från kust till kust längs 63 breddgraden, avslutad 2017 NGB

Förstudie Hållbar snöhantering/Bærekraftig snøhåndtering, avslutad 2017 NGB

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

NGB

Gränsen som attraktion - gränslösa möjligheter för företag inom turism/ 
reiseliv

GS

Gränslös Naturturism 2015–2018 GS + INS

Gränsmöjligheter – En 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk- 
svenska gränsen

GS + 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

The Bioeconomy Region INS + GS

Trä och traditionshantverk – gränslös byggnadsvård NGB

Urban Platsinnovation GS
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Öka etableringsfrekvensen i programområdet

Projekt Delområde

Förstudie Metodutveckling The Hub of Entrepreneurship, avslutad 2016 INS

Förstudie Science & Maker Culture inom Nordens Gröna Bälte, avslutad 
2017

NGB

Gränslöst entreprenörskap – entreprenörskap mellan skola och näringsliv 
över landsgränser

INS

Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste NGB

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

Fokus fred – 300-årsmarkering av karolinernas fälttåg, vad har vi lärt oss NGB

Förstudie Besöksstrategi Fulufjället, avslutad 2016 INS

Förstudie Bärkraftig Gåsförvaltning, avslutad 2017 GS

Förstudie Ekomuseum/Økomuseum 2�0 GS

Förstudie Geologisk arv i Indre Skandinavien, avslutad 2016 INS

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

INS

Förstudie Svensk-Norsk handlingsplan för sötvattenskräftor INS

Geologisk arv i Indre Skandinavia (GEARS) INS

GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning INS

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker INS

GUPP – Guidade upplevelser i skyddade områden, avslutat 2016 GS

Skogsbrukets gränslösa historia, avslutat 2016 INS

Två länder – én elv INS

Unionsleden Moss-Karlstad INS

Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik

Projekt Delområde

Fjelltransfer Trysil-Dalafjellene INS
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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

Förstudie OpenComp – A practice-based competence network INS

Förstudie: Tillväxt genom inkludering och integration, avslutad 2017 NGB 

Gränslöst VADH – Bygger broar och river hinder INS

Grön utbildning i entreprenörskap och innovation – GREI NGB

Skandinavien Science Cluster – Gränslös KOmpetanse og 
KOmmunikasjon – KOKO

GS

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat NGB

Uppdraget GS

Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen NGB

Postadress: 831 86 Östersund
Besöksadress: Residensgränd 7

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

www.lansstyrelsen.se/jamtland


