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142 projekt 
Programmet har nu beslutat 95 procent av EU-budgeten och på norsk sida finns det ännu 
mindre medel kvar. Det betyder att 142 projekt har eller håller på att jobba för regional 
utveckling för att nå Interreg Sverige-Norges mål. Vid årets slut hade 80 projekt av dessa 
avslutats. Det finns slutrapporter och artiklar om resultaten på programmets hemsida. 

Tre av fem insatsområden har varit fulltecknade och till och med överbeslutade men det 
finns relativt mycket medel kvar i insatsområdet Sysselsättning och i Hållbara transporter på 
svensk sida. För Sysselsättning beror det på att insatsområdet varit minst eftersökt och för 
Hållbara transporter är det en kombination av lite intresse och två havererade projekt.  

På norsk sida är medlen mycket begränsade. Projekt och förstudier kan finansieras med 
andra medel än IR-midler, delvis eller helt och hållet om projektägarna har möjlighet till det.  

Programmet har hållit en utlysning under 2020 och efter mitten av maj har programmet 
varit öppet för löpande ansökningar som beslutats genom skriftlig procedur efter ett beslut 
i övervakningskommittén. Arbetsordningarna för övervakningskommittén och 
styrkommittéerna ger den möjligheten. Det har varit ett sätt att i slutet på programperioden 
ta tillvara återflöden när tiden håller på att rinna ut. Projekten kan vara verksamma som 
längst till den 30 september 2022. 

Pandemin 

Under 2020 behövde många projekt förlängas och förändra föredelningen av budgeten 
mellan kostnadsslag för att anpassa sin verksamhet till digitala lösningar. Återverkningarna 
på grund av pandemin har vi ännu inte sett det fulla resultatet av men en försiktig analys är 
att återflöden kommer att bli större än väntat. Trots förändrade arbetssätt har inte projektet 
kunnat arbeta på i samma omfattning som de tidigare planerat. Äldre projekt som var en bit 
på väg när pandemin slog till har efter omständigheterna klarat sig bättre, genom digitala 
lösningar, då de redan hade hunnit etablera kontakt och lärt känna varandra över gränsen. 
Här kan vi särskilt nämna ett stort projekt om cirkulär ekonomi som snabbt styrde om sin 
slutkonferens till digital i ett tidigt skede i pandemin - SMICE 

De projekt som började sin verksamhet efter maj 2019 kommer framöver att få delta i en 
enkätundersökning som en del av den stora Resultatutvärderingen. Där hoppas vi se hur 
dessa projekt kunnat parera omständigheterna att bara efter ett år eller ännu kortare tid in i 
verksamheten drabbas av pandemin. Trots pandemin så startades åtta huvudprojekt under 
andra halvan av 2020. Programmet kommer att fortsätta bevilja projekt fram till sista 
december 2021. 

 

 

 

https://www.smice.nu/
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Tabell över Interreg Sverige-Norges budget 

Budget i euro 
tillgängliga för 
projekten 

Unionens 
stöd 

Svensk med-
finansiering 

Netto 
beslutat per 
den 31 dec. 
2020 i EU-
medel 

Norska 
beslutade 
Interreg-
midler* 

Norsk övrig 
med-
finansiering 

Beslutat per den 
31 dec. 2020 i 
relation till 
programbudget 

Innovativa 
miljöer 

13 259 990 13 259 990 100 % 8 034 143    11 441 953 Norsk budget är 
fördelat på 
delområden  

Små och medel-
stora företag 

15 469 988 15 469 988 100 % 8 365 648 11 932 581 och ej knuten till 
insatsområden 

Natur- och 
kulturarv 

4 419 996 4 419 996 100 % 2 357 466 4 450 452  

Hållbara 
transporter 

4 419 996 4 419 996 87 % 1 401 266 1 632 135  

Sysselsättning 6 797 997 6 797 997 81 % 3 054 495 3 942 244  

Totalt 44 367 967 44 367 967 95 % 23 213 018 33 399 364 96 % 

 

Programmet kommer att stödja projekt som tillsammans omsätter cirka 139 miljoner euro. 

* På norsk side i programmet er det, pr. 31. desember 2020, bevilget 95,7 procent av budsjettet ekskl. TA midler, det vil si 
185,7 mill. NOK. Det er bevilget prosjekter akkumulert til kr 455,5 mill. NOK. Finansieringsgraden på IR midlene (støtteandel) 
i prosjektene er i gjennomsnitt 41procent. Resterende finansiering av prosjektene er fordelt på offentlig midler (90 procent) 
og private midler (10 procent). 
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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 tre 
fylken på norsk sida. Programgeografin omfattar totalt 108 norska och 60 svenska 
kommuner med totalt 2,5 miljoner människor. 

Programmet delas in i tre delområden: 

1. Nordens Gröna Bälte (NGB), består av Jämtlands och Västernorrlands län i Sverige 
samt Trøndelag fylke i Norge. 

2. Inre Skandinavien (INS), består av Värmlands och Dalarnas län i Sverige. I Norge ingår 
delar av Innlandet fylke, det som tidigare hette Hedmark samt delar av tidigare 
benämnt Østfold och Akershus fylken. 

3. Gränslöst Samarbete (GS), består av delar av Västra Götalands län i Sverige samt 
delar av Innlandet, tidigare benämnt Østfold och Akershus fylken i Norge.  
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Kartan visar benämningarna på fylkeskommunerna innan regionsammanslagningen 2020 i Norge till 
de nya fylkeskommuner Innlandet och Viken som berör delområdena Inre Skandinavien och Gränslöst 
samarbete. Det geografiska området är detsamma. 



 

 

8 

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 142 projekt som fram till 
årsskiftet 2020 fått stöd från Interreg Sverige-Norge. Läs gärna om andra projekt i tidigare 
versioner av denna rapport. Du hittar rapporterna på programmets hemsida. 

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 den 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 
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Exempel på aktiviteter: Utveckla natur- och kulturarv för ett hållbart friluftsliv och bidra till 
utveckling för näringsliv. Gemensam förvaltning mellan länderna. 

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.  

 

  

Innovativa miljöer 

Sysselsättning Hållbara transporter 

Små och medel-
stora företag 

Natur- och 
kulturarv 
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Exempel på projekt som varit verksamma 
under 2020 

Insatsområde 1: Innovativa miljöer 

Innovativa miljöer har 32 procent av totalbudgeten och är det insatsområde som har flest 
projektansökningar. Insatsområdet har 49 projekt som tillsammans tecknat in hela 
insatsområdets budget inklusive återflöden.  

Återflöden gör att det ständigt finns mindre summar att besluta om. Vid större förändringar 
uppdateras vilka tillgängliga medel som finns på programmets hemsida. 

Grön tillväxt trä  

Syftet med projektet var att öka efterfrågan av trä inom byggnation samt att utveckla nya 
material och produkter av trä. Projektet har samlat aktörer, både offentliga och privata, över 
hela gränsregionen. Grön tillväxt trä har fokuserat på att utnyttja de offentliga aktörernas 
roll som föregångare och beställare. 

 

Några av de resultat man har uppnått är att nästan alla kommuner som ingår i projektets 
geografi, har byggt någon offentlig byggnad helt i trä.  
Viken fylkeskommune har tagit fram ett policydokument att nya byggnader ska ha 
träkonstruktion. Det har tagits fram mycket informationsmaterial för att beskriva fördelarna 
med att bygga i trä.  
I samarbete med Högskolan Väst och Innovatum har man stärkt arbetet med fokus på design 
och inredning av trä. 

Projektet har lagt stor vikt vid kommunikation och under projektets gång har man bland 
annat producerat ett stort antal filmer. Slutrapporten har man även gjort i en digital version. 

Rethinking wood 

Grön tillväxt trä och ett annat Interreg Sverige-Norge projekt, Bioeconomy, har valt att 
samarbeta under arenan Rethinking wood. Syftet är att främja användningen av trä inom 
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byggnation och att företag inom träbyggnation ska utvecklas och etableras. På så sätt har 
man en plattform, där båda projektens resultat kan leva vidare.  

Projektägare är Svinesundskommittén och Viken fylkeskommune 

 

Music Ecosystems Inner Scandinavia (MECO)  

Genom aktiviteter inom forskning och utbildning för näringen har MECO bidragit till att skapa nya 
arbetstillfällen, att stödja nystartade företag samt att främja jämställdhet i musikbranschen.  

 

MECO bedrivs som ett integrerat arbete mellan forskning, utbildning och bransch - tre 
verksamhetsområden som sammanstrålar i samverkans- och innovationsplattformen Music 
Innovation Lab (MIL). Här möts forskare, musikaktörer, studenter och offentliga aktörer 
inom musiktjänsteekosystemet för att skapa tillsammans. Exempelvis har detta skett genom 
gränsöverskridande låtskrivarcamps, samskapande workshops inom musik och 
spelutveckling samt seminarier och speedmeetings mellan etablerade och nya aktörer. 
Innovationsaktiviteter har också genomförts med syfte att främja företagsetableringar 
genom starta-eget-kvällar och en möjlighet att möta branschen på strategiska platser, så 
som internationella musikbranschkonferenser.  

I och med förändrade förutsättningar på grund av Coronapandemin var MECO snabba med 
att initiera nya digitala samarbetsformer och att stödja aktörer i att utveckla digitala 
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plattformar för samarbete. Studier genomförs även i projektet kring hur branschen påverkas 
av dessa utmaningar och hur branschen har arbetat med att ställa om och utvecklas.  

Projektet hade redan ett starkt fokus på digitaliseringens roll i värdeskapandet då den 
teknologiska utvecklingen skapar nya förutsättningar för skapande. Huvudmålet är att med 
digitaliserade användarupplevelser genomlysa, innovera och optimera Inre Skandinaviens 
musiktjänsteekosystem. 

3-årigt musikproduktionsprogram 

Ett treårigt musikproduktionsprogram har utvecklats vid Musikhögskolan Ingesund, Karlstads 
universitet. Studentutbyten och aktiviteter mellan Karlstads universitet och Høgskolen i 
Innlandet bidrar till nya kontaktytor, gränsöverskridande samarbeten och entreprenörskap 
mellan aktörer i Inre Skandinavien. Samarbetsavtal med internationella universitet och 
forskningsinstitut har ingåtts, exempelvis med Belmont University, Universite Sorbonne Paris 
Nord, Laboratoire d’Excellence Industries Culturelles et Création Artistique (LabEx ICCA), 
Queensland University of Technology och Middle Tennessee State University i Nashville.  
 
MECO bygger på resultat, kunskap och relationer som utvecklats i det tidigare projektet 
Music Innovation Network Inner Scandinavia (MINS). MECO har vidareutvecklat och 
fördjupat samarbetet mellan Karlstad Universitet och Høgskolen Innlandet samt 
Studiefrämjandet och övriga internationella partners. 

 

Projektägare är Karlstad Universitet och Høgskolen Innlandet 
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Insatsområde 2: Små och medelstora företag 

Inom insatsområdet Små- och medelstora företag har det beslutats för hela budgeten och 
visst återflöde för 46 projekt. Insatsområdet har störst del av den totala budgeten, 33 
procent. 

Återflöden gör att det ständigt finns mindre summar att besluta om. Vid större förändringar 
uppdateras vilka tillgängliga medel som finns på programmets hemsida. 

 

Marint gränsforum Skagerrak 

Petter Bjørge driver Storm Østers som plockar stillahavsostron i Skjærhalden på Hvaler i Østfold. Är med i ostronnätverket 

som projektet driver.  

Projektet syftar till att stärka Skagerrak som en livskraftig miljö och en blå tillväxtregion.  
Marint gränsforum Skagerrak stöttar företag med näringsutveckling och kopplar ihop 
näringsliv med aktuell forskning och havsförvaltning.  

Man driver också flera gränsregionala nätverk och forum för att lyfta problemställningar och 
utvecklingsfrågor för Skagerrakregionen. Några exempel är en årlig forskarkonferens och en 
marin företagsmässa. I oktober 2020 arrangerades den första gemensamma svensk-norska 
Skagerrakkonferensen som fokuserade på hållbar näringslivsutveckling av marina resurser. 
Tanken är att konferensen ska bli en årlig mötesplats för gemensamma marina 
utvecklingsfrågor kopplade till Skagerrak. Projektet arbetar framförallt med regionerna 
Västra Götaland, Viken, Vestfold och Telemark men har också ett samarbete med danska 
aktörer. Ett gränsregionalt planforum arrangeras en gång per år för att samla svenska och 
norska tjänstemän och tillsammans diskutera gemensamma möjligheter och utmaningar 
inom specifika temaområden.  
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Marin kolonilott 

Projektet har även anlagt Sveriges första marina kolonilott. En marin kolonilott är en 
odlingsplattform i havet där man odlar och förvarar råvaror. Den är småskalig för 
hushållsbehov och kan jämföras med att ha ett växthus eller en kryddträdgård i havet.  
Syftet är att visa upp potentialen med denna typ av anläggning, hur den kan användas som 
visningsplattform för undervisning, inom kunskapsturism och potentiellt även för 
livsmedelsförvaring och produktion.  

Två gränsregionala företagarnätverk har bildats för ostron- respektive algföretag. Här får 
företagen ta del av aktuell forskning, workshops inom marknadsföring och 
produktutveckling och man samverkar kring gemensamma frågeställningar, problematik och 
utmaningar som branscherna står inför.  

Projektägare är Svinesundskommittén och Østfold fylkeskommune 

 

Smakfullt längs Nordens Gröna Bälte 

Workshop Bula bistro: Kockar från hela breddgrad 63 har samlats i Trondheim och gemensamt arbetat kring 
koncept och recept för lokal, handhållen mat vid evenemang. 

 
Interreg-projektet Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte är ett samarbete mellan 
regionerna Trøndelag, Jämtland och Västernorrland. Projektet syftar till att utveckla 
måltidsupplevelser i området och bidra till värdeskapande och kompetensutveckling i 
företag som arbetar aktivt för att marknadsföra lokalt producerad mat till besökare.  

Målet är att bygga samarbeten mellan företag, där man kan utbyta erfarenheter och 
arbetssätt. 
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Projektet under pandemin 

Ursprungligen hade man planerat många möten mellan företagare och gemensamt 
deltagande på festivaler och liknande. Människor skulle mötas och smaka av varandras mat. 
Lokalt producerad mat skulle serveras på olika event. 

Stängda gränser och restriktioner satte naturligtvis stopp för de flesta inplanerade 
aktiviteterna.  

Detta projekt har varit mycket kreativa och snabba med att ställa om till digitala lösningar. 
Man skapade upplevelsekartor för allmänheten, workshops och webbinarier för 
projektdeltagarna. Man fick fler deltagare på workshoparna än man annars hade räknat med 
på ett fysiskt möte. Fler hade tid och möjlighet att delta digitalt.  Erfarenheterna har 
projektet samlat under ett begrepp, Smak 63. Namnet syftar på den 63:e breddgraden. 

Smak 63 

Projektet har lanserat en plattform under namnet Smak 63 för mathantverkare, 
restauranger och upplevelsenäringar. Här sprider man kunskap och delar de verktyg som tas 
fram i projektet. Plattformen finns på webben och på Facebook. 

Intresset för att delta på plattformen är mycket stort både från producenter, restauranger 
och event. Att kunna erbjuda ett unikt utbud av lokalproducerad mat och dryck är viktigt för 
restauranger och upplevelsenäringen. Att ha en plattform där man berättar om sin unika 
mat och dryck är viktigt för producenterna. För allmänheten är plattformen en bra guide till 
spännande besök på egen hand. 

Handbok 

Många event vill ha en tydlig matprofil och lokalt producerad mat som en del av 
upplevelsen. Här har projektet arbetat med flera stora och små evenemang och kockar.  

Ett resultat är en handbok som innehåller konkreta exempel på hur du kan utveckla och 
använda den lokala maten vid evenemang. Det finns också bra recept, utvecklade av kockar 
längs Nordens Gröna Bälte. Du hittar även handboken digitalt på plattformen Smak63. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Kunskapsportalen 
smak63.com 

http://smak63.com/
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Insatsområde 3: Natur- och kulturarv 

Insatsområdet har cirka tio procent av den totala budgeten. Hela budgeten är beslutad och 
har genererat 23 projekt. Tillgängliga medel består av återflöden. 

Det är mer begränsade återflöden i insatsområdet då ursprungsbudgeten är relativt liten. 

Geologiskt arv i Inre Skandinavien, GEARS 

Projektet syftade till att med hjälp av en underutnyttjad resurs i form av geologiska 
naturvärden, bidra till att utveckla besöksmålen, besöksnäringen och naturförvaltningen 
med bibehållen bevarandestatus för känsliga miljöer. Fallstudier har genomförts inom tre 
geografiska områden: Folldal, Fulufjället samt Siljansringen. Projektets primära målgrupper 
har varit regionalt ansvariga myndigheter och lokala aktörer inom besöksnäring. 

Internt har målgruppen varit deltagarna som arbetar med att utveckla metodik och teknik 
för att dokumentera, värdera och förmedla geologiskt arv. 

Genom hela projektet har en stor mängd arbetsmaterial framställts, som kommer att finnas 
tillgängligt för fortsättningsprojektet GNIST (Geologiskt arv i Naturbaserad Innovation för 
Skandinavisk Turism) att bygga vidare på. 

 

Några resultat som nåtts är 

• En gemensam geologisk utvecklingsberättelse och förslag till förmedlingsmetoder för 

geologiskt arv. 

• Underlag och projektplaner till nya utställningar och information i 

nasjonalparksenteret i Folldal och i naturumen Fulufjället och Dalarna. 

• Informationsmaterial som riktar sig till allmänheten. 
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• Platsspecifika skötselförslag, som kan tjäna som vägledning till handläggare som 

arbetar med förvaltning och utbildning. 

Projektägare är Sveriges geologiska undersökning, SGU, och Norges geologiska 
undersökning, NGU. 

 

Pilgrim utan gränser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantverkskonsulenter och konstnärer träffas för att ta fram det nya pilgrimsarmbandet. 

I projektet arbetar man med att levandegöra det natur- och kulturhistoriska arvet för att 
göra S:t Olavsleden till en attraktiv och populär pilgrimsled igen. Under medeltiden var S:t 
Olavsleden från Selånger till Nidaros, det vill säga Trondheim, ett av Europas största 
pilgrimsmål. Kanske har tidigare och nuvarande projekt bidragit till det ökade intresset för 
att vandra S:t Olavsleden varje år. Klart är att antalet vandrare längs pilgrimsleden växer för 
varje år.  

Projektet Pilgrim utan gränser har fokus på det svensk/norska kulturarvet kopplat till S:t Olav 
och S:t Olavsleden. Genom uppförandet av ett kultur-och pilgrimscenter i Selånger, 
partnerskapet med Pilegrimsgården i Nidaros samt Pilegrimssentret i Stiklestad vid sidan av 
utvecklingen av veckoknutpunkter skapas förutsättningar för att bygga samman S:t 
Olavsleden tematiskt. 

Medeltida helgon i podd  

Vid de nyetablerade pilgrimscentren i Selånger, Borgsjö, Gällö, Frösön och Stiklestad 
kommer utställningen i spåren av S:t Olav att visas. Utställningen omfattar tiden efter slaget 
vid Stiklestad och ger en inblick i medeltida helgonkulter och vad S:t Olav har betytt för 
Norge som nationalhelgon. Som ett led i att tillgängliggöra informationen om S:t Olav har 
projektet också lanserat Pilgrimspodden där vetenskapsjournalisten Nils Johan Tjärnlund 
samtalar med forskare om olika ämnen kopplade till S:t Olav.  
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Pilgrimsarmband 

Att köpa souvenirer härrör från pilgrimsvandring. Som bevis för att man varit på olika platser 
längs leden köpte pilgrimer ofta ortsspecifika souvenirer.  

Tillsammans med hantverkskonsulenterna i Västernorrland, Jämtland och Tröndelag har 
projektet involverat sju konstnärer från Sverige och Norge att tillsammans ta fram ett 
pilgrimsarmband med symboler och material kopplat till S:t Olav och S:t Olavsleden. 
Armbandet finns till försäljning vid pilgrimscenter längs leden. 

 

”Det har varit intressant och givande. Bara att 
lyssna på historien om S:t Olav och hans liv satte 
igång många tankar. Att få träffa alla de andra 
hantverkarna under workshopen och umgås i den 
fantastiska miljö som Fjällsätra erbjuder var en 
bra start för att få fart på kreativiteten. Sedan var 
det inte helt lätt att förstå varandra ibland. Jag 
som alltid har tyckt att jag har förstått norska bra 
fick lära mig ett och annat nytt ord ”på norsk”. 
Nyttigt för en språklärare som mig”, säger Annika 
Wall som deltagit i hela processen.  

 
Foto: Ane Nordvik Hasselberg 

Längs S:t Olavsleden finns många historiska Olavskällor bevarade och en av berlockerna 
symboliserar vattnets betydelse för pilgrimer. En annan av berlockerna består av en bit äkta 
täljsten från Nidarosdomen, katedralen där S:t Olavs relikskrin förvarades under medeltiden. 
En tredje berlock avbildar fören från ett vikingaskepp, en påminnelse om kung Olav 
Haraldssons landstigning i Selånger år 1030. 
 

Projektägare: Selångers församling och Stiklestads regionale pilegrimssenter 
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Insatsområde 4: Hållbara transporter 

Insatsområdets budget är fem procent av totalbudgeten för programmet. Antalet bifall 
ligger kvar på samma nivå som 2019 med sju positiva projektbeslut. 87 procent av 
programmets minsta budget för ett insatsområde är beslutad efter att vi tagit hänsyn till 
återflöden. 

En omfördelning från insatsområdet Hållbara transporter på 2 milj. euro till Innovativa 
miljöer gjordes under 2019. 

Heart Aerospace som utvecklar elflygplan för 19 personer till år 2026, är en av aktörerna som visat intresse för testarenan, 
enligt Anne Sörensson projektledare i Green Flyway 

 

Flygande start för Green Flyway 

Projektet ska skapa en internationell testarena för elflyg och autonoma luftfarkoster 
(drönare) i Östersund och Röros kopplat till en luftrumskorridor mellan Trondheim, Röros 
och Östersund. 

Även flygplatserna i Sveg och Örnsköldsvik är med i arbetet. Målsättningen för projektet är 
också att utreda luftrumskontroll för autonoma luftfarkoster, anpassa flygplatser till eldrift, 
arbeta för att utveckla linjer för elflyg samt sprida kunskap och kompetens. Projektet 
samarbetar med många olika aktörer, såväl offentliga som privata. I takt med att efterfrågan 
på tester ökar, utvidgar man enligt plan också kapaciteten till att kunna testa med större 
flygplan och på längre sträckor. Inom projektet genomförs studier för hur drönare bäst kan 
användas för att ersätta andra transportalternativ. Men också riktiga tester.   

– Till exempel genomfördes världens första elflygning över landsgräns vintertid mellan Sveg- 
och Röros, säger Hans Dunder projektledare för Green Flyway. 
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Projektet har fått stort mediagenomslag och har varit bra på att sprida resultat genom 
presentationer och föreläsningar för branschen. Detta har lett till att man har fått en stor 
efterfrågan från fler intressenter som vill nyttja testarenan.  

Projektägare är Östersunds kommun och Røros kommune och projektet har 19 partners.  

Se mer info www.greenflyway och Facebook.  

 

Insatsområde 5: Sysselsättning 

Insatsområdet har beslutat upp 81 procent av sin budget för 16 projekt. Insatsområdet har 
15 procent av den totala budgeten.  

Elever lär av historien för framtiden 

Mitt på gränsen mellan Sverige och Norge finns Fredsmonumentet som restes 1914 till 
minne av 100-årig fred mellan länderna, Fredsplatsen Morokulien. Idag utgör monumentet 
ett starkt symbolvärde för goda relationer och öppna gränser.  

Projektet Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 restaurerar det unika fredsmonumentet 
enligt en speciell antikvarisk metod. Detta görs bland annat av Skarnes videregående skole 
och Spångbergsgymnasiet i Filipstad. Gymnasieeleverna, främst inom bygg och anläggning 
får praktik, genererar arbetslivserfarenhet genom att följa restaureringen av monumentet 
från planering till färdigt resultat. De får också information om förutsättningarna att arbeta i 
Sverige, respektive Norge, med hänsyn till olika regler på arbetsmarknaden. Företag inom 
bygg och anläggning får kunskap inom området restaurering genom arbetsuppdrag eller 
studiebesök under restaureringsarbetet.  

Eleverna påverkar kursinnehållet 

Projektet har engagerat cirka 40 gymnasielever och lärare i workshops med teman om 
offentlig upphandling, digitalisering, RGB-belysning av monumentet, marknadsföring och 
stensättning. Grensetjänsten har informerat eleverna om olika möjligheter med en 
gränsöverskridande arbetsmarknad. Karlstads Universitet har gett eleverna kunskaper i 
plastbaserade digitala upplevelser och inspirerat till fortsatta akademiska studier.  

Eleverna har själva varit med och styrt innehållet i workshops genom planeringsmöten som 
skett ute på företag de båda skolorna har ett samarbete med. Skolorna arbetar med 
projektet mellan träffarna och eleverna har tagit fram förslag på stensättning för att markera 
gränslinjen, gjort filmer om monumentet och spridit information i sociala medier. 

Eleverna har också varit delaktiga i en besöksanalys som gjorts för att ta reda på mer om de 
besökare som kommer till Fredsmonumentet och vilken information de vill ha. Området runt 
monumentet ska tillgängliggöras och utvecklas till ett attraktivt besöksmål med hjälp av 
modern teknik. 
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Projektet bidrar till att lyfta historien om fredsmonumentet så att fredsplatsen kan fortsätta vara en plats för möten mellan 
människor och en symbol för vårt gemensamma arv.  

Projektägare är Eda kommun och Eidskog kommune 
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Skogsjobb i gränslandet 

Gränsregionen präglas av ett aktivt 
skogsbruk som är i behov av 
kompetent arbetskraft. Det kräver 
erfarenhetsutbyte mellan 
utbildningsinstitutioner och 
branschen inom skoglig sektor. 
Målen inom projektet är bland annat 
att göra det möjligt för företag och 
människor att verka över gränsen. 

Skogsjobb ska bidra till att fler söker 
in till skogliga utbildningar och att fler 
söker sig till jobb i skoglig sektor.  

 

 

 

Projektet satsar på att samverkan,  

 

I ett skogsläger för tjejer ges inblick i vad ett arbete inom 
skogsnäringen kan innebära. Foto: Erica Björnsdotter 

Skogsnäringen är en mansdominerad bransch, normer och värderingar behöver belysas för 
att kunna locka fler kvinnor och män. Speciella skogsdagar, läger och skogsweekends är 
därför framtagna för att attrahera fler målgrupper som skolungdomar, tjejer och kvinnor. 
Dessa genomförs i samarbete med Södra vikens skogsbruksskola, Älvdalens 
utbildningscentrum, Skogen i skolan samt Gammelkroppa skogsskola. Eftersom det ofta 
saknas en helhetsbild av skogens alla värden kommer projektet att lyfta den stora 
variationen av yrken, friheten och möjligheterna till ett meningsfullt arbete. När det gäller 
barn och ungdomar är de ofta intresserade och pålästa om klimatförändringar men kanske 
inte har kunskapen om hur skogsbruket medverkar och hur skogen sköts både för miljö- och 
produktionsvärden. 

Förhoppningen är att gränsen ska öppnas och att deltagare från både Sverige och Norge ska 
kunna medverka.  

För att inspirera dessa målgrupper arbetar man också aktivt med att sprida kunskap om 
skogsbruk och skogens olika yrken på projektets hemsida, Facebook- och Instagramkonton.  

Projektägare Skogsstyrelsen och Skogbrukets Kursinstitutt  

 

”Vi tror det är viktigt att koppla 

både Agenda 2030 som 

klimatfrågorna till skogsnäringen 

för att locka ungdomar till skogen.” 

Linda Jakobsson, projektledare 

Skogsjobb i Gränslandet 
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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 programområdets respektive län. På norsk sida finns det 
tre sekretariat som även är förvaltande organisationer. Trøndelag har kontor på två platser, i 
Steinkjer och Trondheim och de samarbetar med Sverige för delområdet Nordens Gröna 
Bälte. Vid Innlandet fylkeskommune har sekretariatet för Inre Skandinavien sin hemvist i 
Hamar. I Sarpsborg på Viken fylkeskommune finns det norska sekretariatet för Gränslöst 
Samarbete.  

Interregsekretariatet samlade till det senaste fysiska mötet i Trøndelag i januari 2020, efter det så har vi enbart träffats 
digitalt. 

 
Ländernas centralt ansvariga myndigheter har tagit fram webbaserade ansökningssystem 
som till och med 2020 använts i elva utlysningar och i ett löpande ansökningsförfarande 
sedan maj 2020. Det innebär också att cirka 600 ansökningar om utbetalningar passerat i 

respektive ”Min ansökan” i Sverige och genom ”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 2019. 
De beslutar även om delområdesöverskridande projekt. 2020 års möten genomfördes 
digitalt på grund av pandemin. Eftersom vi följaktligen har lite bildmaterial från möten får du 
som läsare hålla till godo med förra årets rapports bildmaterial. 

Från övervakningskommitténs möte i maj 2019 i Strömstad. Via Skype presenterade konsulten SWECO uppnådda delmål för 
resultatindikatorerna.  
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Kommunikation och resultatspridning  

Under 2020 har kontakter med sökande och pågående projekt hållits främst genom digitala 
kontakter. Under våren skulle ett event med fokus på kompetensutveckling inom 
kommunikation anordnats. Den flyttades till september och anordnades digitalt. Syftet med 
konferensen var att Interreg Sverige-Norges projekt skulle få tankeväckande inspiration om 
hur man når ut med projektresultat till olika målgrupper. Dokumentation från konferensen 
finns på programmets hemsida.  
http://www.interreg-sverige-norge.com/dokumentation-fran-kommunikationskonferens-23-
september-2020/ 

I oktober arrangerade Interreg Sverige-Norge ett europeiskt digitalt seminarium på engelska 
inom European Week of Regions and Cities (EWRC) som kallades Cooperation as a learning 
experience. Tre projekt delade med sig av sina erfarenheter om samarbete över gränsen. 
http://www.interreg-sverige-norge.com/lank-till-cooperation-as-a-learning-experience/ 

Ursprungligen var det tänkt att programmet skulle ställt ut i Bryssel under European Week of 
Regions and Cities men hela eventet genomfördes istället digitalt med 500 utställare. 

Årligen runt Europadagen 9 maj så uppmanas projekten i alla EU-program att visa upp sitt 
projekt för allmänheten under namnet Mitt Europa. I år sköts kampanjen fram till hösten för 
att sedan bli digital. Interreg Sverige-Norge fick fler engagerade projekt än något år tidigare. 
http://www.interreg-sverige-norge.com/vi-ar-med-i-mitt-europa/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
Förmedla dina resultat genom målgruppens glasögon, var budskapet från föreläsaren Ida Sernberg 
 under kommunikationseventet i september 2020. 

 

http://www.interreg-sverige-norge.com/dokumentation-fran-kommunikationskonferens-23-september-2020/
http://www.interreg-sverige-norge.com/dokumentation-fran-kommunikationskonferens-23-september-2020/
http://www.interreg-sverige-norge.com/lank-till-cooperation-as-a-learning-experience/
http://www.interreg-sverige-norge.com/vi-ar-med-i-mitt-europa/
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Utbildning efter beslut 

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 resultatspridning. Under 2020 har vi hållit två digitala utbildningstillfällen. Ett uppskattat 
inslag är att projekten håller en kort presentation 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 med EU-emblemet. 
 
På webbplatsen www.interreg-sverige-norge.com finns nyheter och information för 
sökande, pågående projekt och övriga intressenter. Programmet finns även på Facebook 
– sök på Interreg Sverige-Norge. Där hittar du information om projekts aktiviteter och 
ögonblicksbilder från genomförandet av programmet.  
De fyra gränsöverskridande program som har förvaltningsmyndighet i Sverige har tät kontakt 
och utbyter erfarenhet om tolkningar och praxis. Det innebär att Sverige-Norgeprogrammet 
både på förvaltningsnivå och sekretariatsnivå har kontakt med Interreg-programmen  
Nord, Botnia-Atlantica och Öresund-Kattegatt-Skagerrak i det dagliga arbetet. 
 

Mer information  

I Sverige finns ytterligare information under webbplatsen www.eufonder.se och i Norge 
hittar du artiklar och projektbank på www.interreg.no 

Några ögonblicksbilder från året 2020 på Facebook 

 

 

 

http://www.interreg.no/
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Projektlista 2014–2020 
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 

Artifisiell intelligens (AI) som beslutningsstøtte GS 

Bioraff - Mer av trä, avslutad 2018 NGB 

CriseIT 2 - Implementing Future Crisis Management Training INS 

EcoINSIDE, avslutad 2018 INS 

Energismarta idrottsanläggningar, avslutad 2018 NGB 

Et Smart och Bærekraftige Øysamfunn (ESBØ) - Orust och Hvaler, avslutad 2020 GS 

eTeam GS 

Foam Fiber NGB 

FISK NGB 

Framtiden är blå i Svinesundsregionen 2, avslutad 2018 GS 

Framtiden är Blå i Svinesundsregionen - en salt och söt innovationsmiljö, avslutad 2017 GS 

Förstudie Circular Areas 2020, avslutad 2016 NGB 

Förstudie CraBloom mikrobryggerier som mulighetsskaper i lokalsamfunn NGB 

Förstudie Den digitala joggingstrollern, avslutad 2018 NGB 

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

Förstudie Hållbara lösningar för gränsöverskridande evenemang NGB 

Förstudie Scandinavian Packaging Innovation Network (SPIN), avslutad 2016 INS 

Förstudie Skoglig anpassning för ett förändrat klimat, avslutad 2017 NGB 

Förstudie Triage AI, avslutad 2018 GS 

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 

Förstudie Testarena Midt-Skandinavia, avslutad 2019 NGB 

Geologiskt arv i naturbaserad Innovation för Skandinavisk turism (GNIST) INS 

Gränsöverskridande samarbete för säkerhet 2, avslutad 2018 NGB 

Gränsöverskridande Samverkan för Säkerhet 3 - GSS3 NGB 
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Projekt Delområde 

Grön tillväxt - skog, avslutad 2016 GS 

Grön Tillväxt Trä, avslutad 2020 GS 

Grönt entreprenörskap och innovativa miljöer i Midt-Norden: Kunskaps och 
modellutveckling, avslutad 2017 

NGB  

IMTRIS, avslutad 2018 INS 

Innovasjon for grønn omstilling i skogen - InGO, avslutad 2020 INS 

Innovationsinriktad forskning och utbildning inom sensorteknologi - IFUS, avslutad 2018 NGB 

KLIPP - Klimatsmart Protein - Produktion INS 

Music Ecosystems Inner Scandinavia - MECO INS 

Music Innovation Network Inner Scandinavia 2015 - 2018, avslutad 2018 INS 

Plasticerade nanocellulosa-cellulosakompositer, avslutad 2020 NGB 

Prehospital Video i Samverkan - PreViS GS+INS 

Preparing for Future Crisis Management, avslutad 2018 INS 

Regional utveckling och samhällsentreprenörskap i Norge-Sverige - RESENS, avslutad 
2018 

NGB 

Scandinavian Heartland - Business Improvement, avslutad 2018 INS+NGB 

SITE 3: Hållbar internationell världsdestination INS 

SMICE - Samskapande Mittnordisk Innovationsarena för Cirkulär Ekonomi, avslutad 2020 NGB 

SNÖRIK - Snöforskning og innovasjon over riksgrensen, avslutad 2020 NGB 

Support quality Of Life - SOL, avslutad 2018 INS 

Tidlig innsats, avslutad 2020 NGB 

Tjänsteinnovation genom utveckling av ett bättre samhandling mellan tjänster och 
brukare, avslutad 2019 

NGB 

TROJAM – 3DC Trøndelag/Jämtland 3D Center NGB 

VälTeL - Mixed Zone för Velferdsteknologiske TestLab, avslutad 2019 NGB 

Vältel 2.0 NGB 

 

Ökad konkurrenskraft hos företag 

Projekt  Delområde 

Bioeconomy Regions in Scandiavia INS+GS 

Business X Country NGB+ INS+GS 

ecoINSIDE 2 INS 

FRAMFOR - Framgångsrika företag i gränsregionen, avslutad 2019 GS 

Förstudie Business International, avslutad 2015 NGB 
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Projekt  Delområde 

Förstudie Entreprenörsdriven Innovationsutveckling, avslutad 2017 NGB 

Förstudie Gränslös Turism Funäsfjällen-Röros, avslutad 2017 NGB 

Förstudie Gränsmervärde i en gränsregion - GRIEG, avslutad 2015 GS 

Förstudie Gränsregional näringslivsutveckling genom idrott och turism, avslutad 2018 INS 

Förstudie Industriturism, avslutad 2017 INS+NGB 

Förstudie Konst och kultur som friskfaktor, avslutad 2018 INS 

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

Förstudie Hållbar snöhantering/Bærekraftig snøhåndtering, avslutad 2017 NGB 

Förstudie Skearkagidh, avslutad 2020 NGB 

GIRAF - Gränsöverskridande innovativ affärsutvecklingsmiljö för SMF:er inom Sensor- och 
Kommunikationsteknologi, avslutad 2018 

NGB 

Gränsen som attraktion - gränslösa möjligheter för företag inom turism/ reiseliv, avslutad 
2020 

GS 

Gränslös Naturturism 2015-2018, avslutad 2019 GS+INS 

Gränsmöjligheter - En 161 mil integrerad arbetsmarknad längs norsk-svenska gränsen, 
avslutad 2019 

NGB + INS+NGB 

Gränsregional näringslivsutveckling genom led- och evenemangsbaserad turism INS+GS 

IDA - Internationalisering, Destinationsutveckling & Attraktionskraft, avslutad 2018 INS+GS 

LID – Local improvement districts INS 

Marint Gränsforum Skagerrak GS 

Mat och dryck längs Nordens Gröna Bälte NGB 

Mid Nordic Film Export- metodikk for distribusjon og salg av film i det globale digitale 
markedet, avslutad 2018 

NGB 

Reisemålsutvikling Meråker Storlien, avslutad 2016 NGB 

Scandinavian Mountains - Attraktiv och hållbar internationell besöksnäring i SITE, 
avslutad 2018 

INS 

Ski Region Mid Scandinavia NGB 

Smart Green Region Mid-Scandinavia, avslutad 2018 NGB 

The Bioeconomy Region, avslutad 2020 INS+GS 

Trä och traditionshantverk - gränslös byggnadsvård, avslutad 2018 NGB 

Urban Platsinnovation, avslutad 2018 GS 

VITAL - för den goda hälsan GS 

Welcome NGB 

VM-rally över gränsen, avslutad 2020 INS 
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Öka etableringsfrekvensen i programområdet 

Projekt Delområde 

Förstudie Interregional utveckling genom Naboer AB - nästa steg NGB 

Förstudie Lokal bioøkonomi, naturresursbaserad næringar, avslutad 2018 NGB 

Förstudie Metodutveckling The Hub of Entrepreneurship, avslutad 2016 INS 

Förstudie Platsutveckling, Samverkan, Kulturarv, avslutad 2018 GS 

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

Förstudie Pilgrimsleden 4.0, avslutad 2018 NGB 

Gränslöst entreprenörskap - entreprenörskap mellan skola och näringsliv över 
landsgränser, avslutad 2018 

INS 

Midt-svensk/norsk interregional inkubatortjeneste, avslutad 2019 NGB 

RIS - Rural Innovation Stimulation GS 

StarCap - Startup Capital, avslutad 2019 GS 

The Hub of Entrepreneurship, avslutad 2019 INS 

Unga möjligheter GS 

Ungt entreprenörskap i NGB, avslutad 2018 NGB 

 

Ökad tillgänglighet till gränsregionens natur- och kulturarv med bibehållen 
bevarandestatus 

Projekt Delområde 

Biokulturell arv og alternativ matproduksjon (BIOKUMA) INS 

Biologiskt kulturarv som bærekraftig verdiskaper, avslutad 2019 NGB 

BIstånd till nordiska bin - unik resurs för framtidens ekosystemtjänster NGB+INS+GS 

Felles Fjellrev II, avslutad 2019 NGB 

Fjällkunskap – en del av vårt natur- och kulturarv, avslutad 2019 NGB 

Fokus fred – 300-årsmarkering av karolinernas fälttåg, vad har vi lärt oss, avslutad 2019 NGB 

Förstudie Besöksstrategi Fulufjället, avslutad 2016 INS 

Förstudie Bärkraftig Gåsförvaltning, avslutad 2017 GS 

Förstudie Ekomuseum/Økomuseum 2.0, avslutad 2017 GS 

Förstudie Geologisk arv i Indre Skandinavien, avslutad 2016 INS 

Förstudie Gränsöverskridande ekosystemtjänster: Skogen som natur- och 
kulturarvsresurs, avslutad 2017 

INS 

Förstudie Skogsbrukets gränslösa historia, avslutad 2016 INS 

Förstudie Svensk-Norsk handlingsplan för sötvattenskräftor, avslutad 2018 INS 
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Projekt Delområde 

Geologisk arv i Indre Skandinavia (GEARS), avslutad 2020 INS 

GRENSEVILT – Reduksjon av grensebarrierer for skandinavisk viltforvaltning INS 

GRENSEVILT 2 - Forvaltningssamarbeid og effekter av vindkraft INS 

Gränsöverskridande besöksförvaltning för Fulufjällets nationalparker, avslutad 2018 INS 

GUPP – Guidade upplevelser i skyddade områden, avslutad 2016 GS 

Pilgrim utan gränser - Utvecklingen av ett kulturhistoriskt världsarv NGB 

SAMHELL - Samarbete om hällbilders bevarande, visualisering, dokumentation och 
förmedling 

GS 

Svensk-norsk handlingsplan för sötvattenskräftor INS 

Två länder en elv INS 

Unionsleden Moss-Karlstad INS+ GS 

 

Ökat resande med gränsöverskridande kollektivtrafik 

Projekt Delområde 

Fjelltransfer Trysil-Dalafjellene, avslutad 2019 INS 

Förstudie Gränslös kollektivtrafiksamverkan, avslutad 2020 NGB 

Förstudie Kollektivtrafik kör över gränsen, avslutad 2018 GS 

 

Öka den gränsöverskridande rörligheten med koldioxidsnåla transportsystem 

Projekt Delområde 

Fossilfri gränsregion 2030 INS 

Green Drive Region, avslutad 2018 INS 

Green Flyway Testarena NGB 

Hela Gröna Vägen - Fossiloberoende Gränsregion 2030, avslutad 2018 GS 

 

Ökad gränsöverskridande rörlighet på arbetsmarknaden 

Projekt Delområde 

BioSirk INS 

Få Alle Med GS 
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Projekt Delområde 

Förstudie OpenComp - A practice based competence network, avslutad 2018 INS 

Förstudie: Tillväxt genom inkludering och integration, avslutad 2017 NGB 

Gränslöst VADH - Bygger broar och river hinder, avslutad 2018 INS 

Grön utbildning i entreprenörskap och innovation - GREI, avslutad 2018 NGB 

Kraftledningar GS 

Mid Nordic Female Film Network NGB 

Mötesplats Fredsplatsen Morokulien 4.0 INS 

ReWork Åre Inderøy NGB 

Skandinavien Science Cluster - Gränslös KOmpetanse og KOmmunikasjon - KOKO, 
avslutad 2018 GS 

Skoglig anpassning för ett ändrat klimat NGB 

Skogsjobb i gränslandet INS 

Traditionellt hantverk och hållbart byggande i Nordens gröna bälte NGB 

Uppdraget, avslutades 2019 GS 

Ökat arbetskraftsutbud i gränsregionen NGB 
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