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Introduktion Vad är ÖKS?
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Vad är ÖKS?

– Ett gränsöverskridande EU-samarbetsprogram där…”Vi 

går över gränsen” för att lösa samhällsutmaningar i 

södra Skandinavien

– 127,5 miljoner euro, dessutom tillkommer ca 8 miljoner 

euro från Norge, sk IR-medel

– 4 insatsområden:

– Innovation

– Grön ekonomi

– Transport

– Sysselsättning
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Vem/vilka/var?

– Programmet ”ägs” av 11 regioner i Danmark, Norge och 

Sverige (där rödmarkerade ingår i Greater Copenhagen)

– Danmark: Hovedstaden, Midtjylland, Nordjylland, Själland

– Norge: Agder, Oslo, Vestfold och Telemark, Viken

– Sverige: Halland, Skåne, Västra Götalandsregionen

– Ca 10,6 miljoner invånare

– Ca 280 kommuner

– 2 huvudstäder… och Sveriges andra och tredje största 

städer…

– Över 30 lärosäten
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Vad har dessa skattemiljoner 
lett till?

+80 
… gränsöverskridande projekt

+330 
… unika aktörer från Danmark, Norge och Sverige
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Mer konkret?
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JA! 

– 1300 behandlade patienter

– 80 nya hälsolösningar

– 160 nya företag

– 680 nya jobb

– 200 jobb på andra sidan gränsen

– 600 studenter över gränserna

– 30 nya transportlösningar



Gränsregionalt mervärde

Lite svårt att greppa: vad är det?

Programmets DNA

Adskiller os fra andre mer nationelt och internationelt baserede 

støtteprogrammer

1 av 8 udvælgelseskriterier

Kort sagt: det ska framgå tydligt i projektet varför projektet ska genomföras på 

tvärs av gränserna. Det ska vara tydligt hur resultaten i projektet blir bättre 

och annorlunda än man hade gjort projektet endast med deltagande av 

partners från det egna landet
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Vägen till det gränsregionale
mervärdet

– förbättrade administrativa och institutionella strukturer 

– lärande genom överföring av metoder, modeller, data, kunskap samt idéer 

och visioner 

– lösningar på gemensamma problem 

– uppnå kritisk massa – t. ex. genom sammanslagning av resurser för att 

skapa en större gemensam potential än vad som finns inom den enskilda 

regionen eller landet 
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ÖKS 5 trappsteg för gränsregionalt mervärde
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Film om att arbeta i ett skandinaviskt projekt
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– https://www.youtube.com/watch?v=zKTtx92Rv04

https://www.youtube.com/watch?v=zKTtx92Rv04


Fokus på innovation 
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Totalt 89%

Då skulle återstå drygt 14 M 

euro, fördelat enligt nedan:

7,5 i Innovation

3,3 i Grön ekonomi

3,5 i Transport, och

0,5 i Sysselsättning

150 M skr

38 M skr

81 M skr



Förutsättningarna

– Minimum 2 partners från 2 länder

– 50% medfinansiering krävs

– Uppfylla 8 urvalskriterier 

– Såväl privata som offentliga aktörer kan söka – MEN endast offentlig aktör/privat non-profit kan vara 

leadpartner

– Projekt kan pågå till 30 september 2022
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Innovation

– Öka antalet forskare som är verksamma 

gränsregionalt/internationellt, samverkar med 

näringslivet och arbetar inom Öresund-Kattegat-

Skagerraks styrkeområden

– Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet 

inom Öresund-Kattegat-Skagerrak-området

Projekt som stärker forskning, teknisk utveckling
och innovation
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Sysselsättning

– Främja ökad sysselsättning i egenföretag, mikroföretag

och nystartade företag.

– Öka antalet gränsarbetspendlare.

Projekt som främjar sysselsättning och
arbetskraftens rörlighet
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Specifikt mål 1.1: 
Öka antalet forskare som är verksamma gränsregionalt/internationellt, samverkar med näringslivet och 
arbetar inom ÖKS styrkeområden 

Exempel på aktiviteter som kan stödjas är:

– samverkan som kompletterar och förstärker resurserna i ÖKS-regionen

– projekt som ökar tvärsektoriella samarbeten

– projekt med fokus på etablering och utveckling av offentliga-privata partnerskap och innovationer inom samma bransch eller område

– åtgärder som stärker ÖKS-områdets attraktivitet för utländska experter och FoI-personal

– åtgärder som ökar interaktionen inom forskning och innovation mellan parterna i ÖKS-området

– åtgärder som stärker regional infrastruktur och kapacitet inom forskning och innovation samt förvaltning av FoI-resurser

– demonstrationsprojekt och tester av ny teknik och teknologi 
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Specifikt mål 1.2: 
Öka tillämpad forskning och innovationsinriktad aktivitet inom ÖKS-området 

Exempel på aktiviteter som kan stödjas är:

– projekt som stärker innovationssamverkan mellan många olika aktörer i FoI-kedjan från utbud till efterfrågan

– projekt som har fokus på tillämpad forskning, utvecklingsarbete samt underlättar kunskaps- och tekniköverföring mellan akademi, offentliga 

sektorn och/eller näringslivet

– projekt som utvecklar nya kluster och tillvaratar kompetenser inom områden som har förutsättningar att profileras som styrkeområden i 

ÖKS-geografin

– projekt som stärker samarbete inom offentliga-privata partnerskap samt offentliga-privata innovationer som stärker gränsöverskridande 

investeringsfrämjande insatser och smart city samt smart regions

– projekt inom innovation och utveckling med fokus på framtidens utmaningar, exempelvis demografi, klimat- och miljö samt maritima och 

marina frågor

– demonstrationsprojekt och tester av ny teknik och teknologi
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Huvudsakliga målgrupper

– Offentliga aktörer

– Forsknings- och innovationsmiljöer

– Utbildningssektorn

– Näringslivet
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1.1

– Aktivitetsindikatorer

– Antal nya forskare i stödmottagande enheter

– Antal forskningsinstitut som deltar i gränsöverskridande, 

transnationella eller interregionala forskningsprojekt

– Aktivitetsindikatorer

– Antal organisationer som deltar i gränsöverskridande 

innovationsinriktade aktiviteter

– Antal företag som får stöd för att introducera för 

marknaden nya produkter 

– Antal företag som får stöd för att introducera för 

företaget nya produkter

– Antal företag som får stöd

– Antal företag som deltar i gränsöverskridande, 

transnationella eller interregionala forskningsprojekt

1.2
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MarGen & MarGen 2
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Science for Society
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Ansökningsomgång 2020:2 (10 augusti – 11 september 2020)

För att kunna ge dig, som vill söka stöd för ett genomförandeprojekt, någon slags förhandsinformation har vi följande 

förhoppningar:

– Att hålla samtliga 4 insatsområden öppna.

– Att tillåta projekt inom samtliga 3 delgeografier.

– Att ha medel tillgängliga från både Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och den norska potten för IR-medel.

– Dessutom hoppas vi kunna hålla öppet för projektansökningar som särskilt hanterar effekterna av covid-19-pandemin, 

inom samtliga insatsområden, delgeografier och med såväl ERUF- som norska IR-medel.

– Ett beslut om detaljerna ovanför hoppas vi kunna ge senast den 22 juni och på hemsidan www.interreg-oks.eu.
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https://interreg-oks.eu/ansoka/ekonomi/hurfinansierasettprojekt.4.2f79a9231506ca113761a4ac.html


Frågor
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Tack för idag!

www.Interreg-oks.eu - www.overgransen.eu
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Lone Hylander
Projektrådgiver

Mobil: +45 29 34 24 27

E-post: lone@interreg-oks.eu

Erik Johansson
Projektrådgivare

Telefon: +46 (0)8 681 77 35

E-post: erik@interreg-oks.eu

Andreas Zilcken
Projektrådgiver

Mobil: +45 51 34 68 96

E-post: andreas@interreg-oks.eu
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