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Hvad er Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak? 

• Et EU-program, som støtter projekter 
mellem danskere, svenskere og 
nordmænd, der vil løse fælles 
udfordringer inden for fire 
indsatsområder 

 

• 15 regioner (4 i Danmark, 3 i 
Sverige, 8 i Norge og mulighed for 
partnere udenfor) 

 

• Ca. 23 mill EUR tilbage til projekter 
inden for grøn økonomi og ca 20 mill 
EUR tilbage inden for Transport 

 

• 35 projekter og 9 forprojekter 
        (Succesrate på over 50%) 

 

 



Hvem kan søge om støtte? 

Offentlige aktører 
Forsknings- og 

uddannelsesinstitutioner 
Erhvervslivs- og 

brancheorganisationer 

Private aktører 
Inkubatorer og 
forskerparker 

Sociale entreprenører 



Fire indsatsområder 

Innovation Grøn økonomi 

Transport Beskæftigelse/Sysselsättning 



Indsatsområde: Grøn Økonomi 

Projekter, der støtter overgangen til en kuldioxidfattig økonomi inden for 

alle sektorer  



 
• 2.1: Øget antal af samarbejder til udvikling af ny teknologi, nye 

styringsredskaber og metoder for at fremme øget produktion af 

vedvarende energi 

 

• 2.2: Øge andelen af brug af vedvarende energi (i forhold til det samlede 

energiforbrug) 

  

Specifikke mål 



Eksempler på aktiviteter, der kan få støtte: 
 

• indsatser, der fremmer øget produktion af vedvarende energi, 

ledningssystemer og energistyringsværktøjer 

 

• udvikling og tests af lagringsmuligheder af overskudsenergi fra 

vedvarende kilder 

 

• grænseoverskridende samarbejde, der bidrager til en mere sikker, 

mere effektiv og smartere energidistribution af vedvarende energi 

 

• indsatser som støtter vugge til vugge-initiativer: Udveksling af 

erfaringer, systemer og modeller til genbrug, genanvendelse og 

udnyttelse af restprodukter 



• udvikling, tests og demonstration af innovativ teknologi, systemer, 

tjenesteydelser og indhold, som giver en bedre energistyring, der 

fremmer produktion og distribution af vedvarende energi 

 

• samarbejde om udvikling af lokale og regionale energiplaner 

 

• rådgivende og kompetencefremmende indsatser, der fremmer 

produktion og distribution af vedvarende energi ligesom 

energirenovering og –optimering 



 
2.3: Reduceret energiforbrug i offentlige virksomheder 

Specifikt mål 



Godkända projekt inom Grön ekonomi 

Specifikt mål: Projekt:  

 

2.1  Biogas2020 

 

2.1  Samskabede grøn omstilling 

 

2.1  Smart Cities Accelerator 

 

2.2  Fremtidens intelligente energi- og ressourcesystem 

 

2.2  The Blue Move for Green Economy 

 

2.3  Driftsoptimering af ledningsnet til fjernvarme 

 

2.3  Green Building A-Z 

 



Indsatsområde: Transport 

Projekter, der fremmer holdbar transport og fjerner flaskehalse i vigtig 

netinfrastruktur 



3.1: Forbedre tilgængeligheden til og igennem ØKS-regionen 

 

 

 

Specifikt mål 



3.2: Reducere transporttiden med miljøvenlige transportformer af personer og 

gods til det nærmeste knudepunkt i TEN-T   

 

 

 

Specifikt mål 



3.3: Øge det miljøvenlige transportarbejde i udvalgte korridorer, inklusive i 

kernenetværket TEN-T samt i og omkring tætbebyggede områder 

 

 

Specifikt mål 



• projekter, der bidrager til at mindske udslippet fra transportsektoren  

 

• udvikle grønne grænseoverskridende transportkorridorer, inklusive i 

kernenetværket i TEN-T, med effektiv logistik samt strategier til styring og 

gennemførelse 

 

• udvikle tiltag til at forbedre jernbanernes driftssikkerhed og konkurrenceevne til 

støtte for gennemførelsen af EU's jernbanepakke nr. IV 

 

• undersøge og teste intelligente transportsystemer (ITS), som integrerer 

transportmidler og fremmer multimodale rejser 

 

• udvikle løsninger og værktøjer og metoder for at gøre søfarten mere miljøvenlig 

 

• udvikling af erfaringer omkring tiltag til mere miljøvenlige flyrejser og lufthavne 
 

Exempler på aktiviteter som kan støttes: 



• udvikle metoder, der fremmer mere bæredygtig og brugervenlig by- og 
regionaltrafik, inklusive udvikling af organisationsstrukturer, 
virksomhedsmodeller, finansiering og planlægning af tiltag til at mindske 
transportbehovet og optimere transportstrømmen 

 

• integreret arealudnyttelse og transportplanlægning 

 

• udvikling af miljøvenlig passagertrafik via søvejen 

 

• udvikling af skræddersyede initiativer for tilgængeligheden på 
landet/regioner i tyndt befolkede områder 

 

• udvikle tiltag for at øge fodgængerfærdsel og cykeltrafik, som kan bidrage til 
fælles løsninger i ØKS-regionen 

 

• projekter, der kan stimulere overførslen af gods fra veje til søtransport 

 

• udvikle kombinationsrejser, for eksempel ved at gøre det lettere at tage 
cykler med i toget eller bussen 
 



Godkända projekt inom transport 

Specifikt mål: Projekt:  

 

3.3  Fællesnordisk sekretariat for E-mobilitet i ÖKS-regionen 

 

3.3  Intelligent mobility in Greater Copenhagen 

 

3.3  MARIA (Ökad tillgänglighet och minskad klimatpåverkan med 

  hjälp av förbättrade MARItima Analyser) 

 

3.3  NÖKS II - Närsjöfart i Öresund-Kattegat-Skagerrak 

 

3.2  Tilgængelighed i Greater Copenhagen & Skåne 

 

3.2  Öresundsmetro - en del av Greater Copenhagen Trafikcharter 

 

3.2  Öresundsmetro fas 3 



Økonomi 

Max 50 % støtte fra programmet Interreg ÖKS 

 

50 % bidrager man selv med – såkaldt medfinansering 



Næste ansøgningsrunder 

Ansøgningsrunde 2018:1  

15 januari – 9 februari, 2018 

 

Ansøgningsrunde 2018:2  

13 augusti – 7 september, 2018 

 

Løbende mulighed for at søge om forprojekter 



Mange tak! 

Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak 

 

www.interreg-oks.eu 

ole@interreg-oks.eu 
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