
Ansökningsseminarium 

Online 10 december 2020



Praktiskt och tekniskt

Kom ihåg att stänga av mikrofoner tills det är dags för frågor.

Frågor tas på slutet – sätt på mikrofonen och ställ er fråga eller skriv i chatten

Frågor som inte hinns med kan ställas mellan 12-12.30 då vi alla finns tillgängliga på telefon. Det är bara att 

ringa oss då eller senare.
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Syfte med dagen

Vad? Hjälpa er att fylla i ansökan på bästa sätt.

Hur? Med bilder, dialog och samtal.

Varför? En tydlig ansökan blir er projektplan – ett verktyg för ett lyckat projektgenomförande.
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Programmets mål

”Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak ger stöd till 

gemensamma skandinaviska projekt som utvecklar 

samhället inom innovation, grön ekonomi, 

transport och sysselsättning.”
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Ansökningsomgång 2021

2021:1 15 januari – 5 februari
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Ansökningsomgång 2021:1

– Alla insatsområdena Innovation, Grön ekonomi, Transport och Sysselsättning samt alla tre geografier 

Kattegat/Skagerrak, Öresund och Öresund-Kattegat-Skagerrak förväntas vara öppna.

– Det finns norska IR-medel kvar.

– Det är öppet för projektansökningar som särskilt hanterar effekterna av covid-19-pandemin eller 

stärker förmågan att hantera framtida kriser, inom samtliga insatsområden, delgeografier och med såväl 

ERUF- som norska IR-medel. Dessa projekt kan få 75% finansiering från Interreg.

– Mer information på www.interreg-oks.eu
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Projekttyper i ÖKS

Hovedprojekt

Ansøgningsfrist 5. februar

Svar på ansøgning juni 2021

Seneste slutdato 30. september 2022

”Ubegrænset” budget

Støtteprocent 50%

Forprojekt

Ingen ansøgningsfrist

Svar på ansøgning efter 6 uger

Max. 12 måneder

Max 100.000 EUR tilskud (+norske 
midler)

Støtteprocent 50%

Brobyggerprojekt

Ingen ansøgningsfrist

Svar på ansøgning efter 6 uger

Max. 12 måneder

Max 100.000 EUR tilskud (+norske 
midler)

Fokus på udvikling af projekt til 
kommende program

Støtteprocent 50%

Covid-19 projekt

Forprojekt, hovedprojekt eller 
brobyggerprojekt

Skal have som mål at håndtere 
konsekvenserne af COVID-19

Støtteprocent 75%
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Stöd för coronainsatser

– Projekt som vill arbeta med att hantera effekterna av corona-pandemin kan göra det med 75 % 

finansiering från Interreg ÖKS

– Huvuddelen av projektet ska bestå av aktiviteter med tydlig koppling till att hantera effekterna av COVID19 

eller stärka förmågan att hantera kriser kopplade till kommande pandemier

– Stödet kan gå både till genomförande projekt och förprojekt

– Projekt kan söka inom samtliga 4 insatsområden, samtliga delgeografier och med både EU-medel och

norska IR-medel
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Förprojekt

– I nuläget finns det fortfarande möjlighet att söka förprojekt inom alla insatsområden och geografier.

– 12 månader

– Max 100 000 EUR på EU-sidan samt norska medel om norsk partner
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Brobyggarprojekt

– Kortare projekt på max 1 år. 

/ Kortere projekt, som varer max et år.

– Syftet är att göra förberedande arbete inför ett flerårigt projekt 

under kommande programperiod 2021-2027.

/ Formålet er at forberede jer på et flerårigt projekt, som kan 

drives i den kommende programperiode 2021-2027.

– Inriktningen för projektet ska docka in i områdena för kommande 

program

/ Projekterne skal passe ind i områderne for det kommende

Interreg-program.

– Upp till 100 000 euro av projektets kostnader betalda.

/ I kan få op til 100.000 euro af projektets omkostninger betalt. 

– Mer på https://overgransen.eu/brobyggarprojekt

/ Mere på https://overgransen.eu/da/brobyggerprojekt
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Datum för projekt i programmet

Sista slutdatum för projekt

– 30 september 2022

Sista datum för att lämna in slutredovisning

– 31 december 2022

INTERREG11



Urvalskriterier

1. Gränsregionalt mervärde

2. Additionalitet

3. Kostnadseffektivitet

4. Genomförandekapacitet och partnerskap

5. Förankring hos målgrupper samt långsiktiga effekter

6. Resultatorientering och bidrag till programmets mål

7. Horisontella kriterier 

8. EU:s strategi för Östersjöregionen
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Löpande utvärdering

– För större strategiska projekt (stöd som överstiger 2 miljoner Euro) kommer ert projekt få ett särskild 

villkor om upphandling av en extern utvärderingsinsats som följer ert genomförande

– Tänk på att budgetera för detta!
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Roller och ansvar

Lead Partner:

- Stödmottagare EU-medel

- Beslutsbrev EU

- Samlad budget

- Ansökan om utbetalning

- Egen budget

- Partnerskapsavtal

- Kommunikationsplan

Norsk prosjekteier:

- Stödmottagare IR-medel

- Beslutsbrev NO

- Bära samtliga utgifter

- Ansökan om utbetalning

Projektledare:

- Arbetar på uppdrag av LP och NP

- Lägesrapportering/Slutrapportering

- Övergripande ansvar gentemot det 

gemensamma sekretariatet



Faktorer för att lyckas i era projekt

– Gemensam projektutveckling

– Gemensam målbild: Vad vill ni förändra tillsammans?

– Mandat och förankring

– Involvera en ekonom tidigt i processen
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Min ansökan

– Utförliga instruktioner finns i Vägledning till 

Min Ansökan på programmets hemsida.
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http://interreg-oks.eu/ansoka/vagledningtillminansokan.4.31c2dc0f149b90a6601b8916.html


Min ansökan
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Min ansökan – startsida
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Länk till inloggningssida 

för Min Ansökan

https://minansokan.se/ma2020client/#/regions


Min ansökan – registrering och inlogg
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– Använd användarnamn (ej BankID)

– Skapa ett gemensamt konto så att alla 

kan arbeta i min ansökan



Min ansökan – skapa en ny ansökan
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Min ansökan 
– skapa en ny ansökan
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Min ansökan 
– skapa en ny ansökan
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Min ansökan – Allmänna uppgifter
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Min ansökan – Stödsökande, uppgifter om Lead Partner
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Min ansökan – Medsökande
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•Medsökande är övriga partners i projektet.

• Klicka Ny Medsökande för samtliga partners 

- En organisation/partner per organisationsnummer. 

- Enheter med självständiga budgetar, slås ihop.



Min ansökan – Norsk partner
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Min ansökan – Projektbeskrivning 
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Min ansökan – Aktivitetsindikatorer

INTERREG29

Kvantifiera projektets bidrag till 

aktivitetsindikatorerna, ange ett antal.

Kommentera. Hur kom ni fram till antalet 

och hur ska ni uppnå det? (255 tecken)



Indikatorer – Varför och Hur gör man? 

– Aktivitetsindikatorer – ett sätt att mäta ett projekts insatser

– Ger ett värde på hur ett projekt bidrar till programmets mål

– Används för jämförelse och beräkning av regionala utvecklingsfondens bidrag till utvecklingen av 

EU/Europa

– Utgå från avsnittet för ert valda programmål i dokumentet Vägledning aktivitetsindikatorer ÖKS

– Sätt ett måltal för minst en indikator som ert projekt ska bidra till

– Beskriv och specificera hur ni kommit fram till måltalet

– Ange så realistiska måltal som möjligt - överdrifter ger ingen fördel vid bedömningen

– Uppföljning av indikatorer görs halvårsvis vid lägesrapportering
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http://interreg-oks.eu/download/18.7b7e64c61574b589ff01e702/1474987006430/V%C3%A4gledning%20aktivitetsindikatorer%20%C3%96KS.pdf


Min ansökan – Målgrupp
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Beskriv projektets primära 

och sekundära målgrupper 

och hur projektet kommer 

att arbeta mot att nå dem 



Min ansökan – Projektets mål, resultat, motivering
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Min ansökan – Gränsregionalt mervärde
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Förutsättning för ÖKS-projekt 1 av 8 urvalskriterier



Grænseregional merværdi

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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I jeres ansøgning 

I feltet i ansøgningen vil vi have at I beskriver på hvilken måde projektet drager nytte af at samarbejde over 

grænsen. I kan, eksempelvis, tænke på at beskrive følgende:

- Hvilke udfordringer, problemer eller muligheder er det projektet skal arbejde med?

- Hvorfor kan projektet ikke gennemføres/udfordringen ikke løses i et nationelt program?

- Hvad bidrager de respektive lande med af kompetencer?

- Hvordan kommer det grænseoverskridende samarbejde at se ud efter projektets  afslutning?
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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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Min ansökan – Samband med övriga insatser
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- Beskriv vad som är nytt/kompletterande i förhållande till andra projekt/insatser

- Beskriv projektets bidrag till ett av målen för EU:s strategi för Östersjöregionen:

Rädda havsmiljön, Länka samman regionen, Öka välståndet

http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts

http://www.balticsea-region-strategy.eu/
http://www.balticsea-region-strategy.eu/contacts


Min ansökan – Horisontella kriterier

INTERREG40

Beskriv hur projektet ska arbeta 

med Hållbar utveckling, 

likamöjligheter och icke-

diskriminering samt jämställdhet. 

Arbetet med de horisontella 

kriterierna ska synas i både 

aktivitetsplan och budget.



1. HUR ser jämställdheten ut? 
Internt Externt

Kvantitativt

Hur många?

- Hur många kvinnor respektive 

män i styrelser, styrgrupper, 

arbetsgrupper osv? Hur 

många män/kvinnor finns 

kvar, hoppar av?

- Hur många kvinnor/män tar 

del av projektets 

kärnverksamhet?

Kvalitativt 

På vilket sätt? 

- Vilken position har kvinnor 

respektive män?

- Vilka resurser får 

mans/kvinnodominerade 

delar? 

- Hur ser arbetsmiljön ut för 

kvinnor respektive män?

- Hur gestaltas kvinnor 

respektive män i 

kommunikation utåt?

- Är verksamheten utformad

utifrån kvinnors eller mäns 

behov? Eller bådas?
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Min ansökan – Sammanfattande projektbeskrivning och abstract
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Beskriv projektets mål, aktiviteter, 

gränsregionalt mervärde och 

förväntat resultat.

Abstract på engelska (översättning 

av sammanfattningen).



Min ansökan – Tid- och aktivitetsplan
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Tid- och aktivitetsplan

– En projektplan att arbeta utifrån – logisk struktur.

– Beskriv vad som ska ske i aktiviteterna – undvik bakgrund, motivering etc.

– Beskriv också hur aktiviteterna ska genomföras.

– Beskriv hur arbetet med indikatorer och horisontella kriterier ska genomföras.

– Viktigt att aktivitetsbeskrivningarna kan kopplas till budget – framgå tydligt i specificeringar i budget
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Obligatoriska aktiviteter

– Projektledning

• En gemensam projektledare för hela projektet

• Resurskrävande - avsätt resurser för resultatfokus, att hålla ihop helheten och administration

– Kommunikation

• Beskriv vad som ska göras och hur – internt och externt

• Kommunikationsplan – programmets riktlinjer för kommunikation

• Overgransen.eu
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Kommunikation

”Vi går över gränsen”

Använd vårt tool kit på

Overgransen.eu
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PAUS



Min ansökan – Budget

- Förutsättningar

- Kostnadsslag

- Budgetbilaga

- Budgetering
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Budget – Vad krävs? 

– Involvera ekonom tidigt i projektplaneringen

– Kostnadseffektivitet

– Budgetbilaga

– Koppling till tids- och aktivitetsplan
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Kostnadsslag

– Personal

– Schablonkostnader (15% flat-rate)

– Kontor och administration

– Extern sakkunskap och externa tjänster

– Resor och logi

– Utrustning

EU-förordning 481/2014
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014R0481


Budgetering
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Projektets aktiviteter 

er sjældent jævnt 

fordelte og 

ressourcebehovet 

varierer, fra aktivitet til 

aktivitet.

Projektledelse foregår 

typisk hele projektets 

”levetid”



Budgetering
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Uppstart Genomförande Avslut



Budgetbilaga

Budgetbilaga
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Min ansökan – Budget

– I kostnadsbudgeten, klicka på pilen (>) för att ange 

budgeterade kostnader för kostnadsslaget.

– I medfinansieringsbudgeten, klicka på pilen (>) för att 

ange namn och summa för finansiären.

– Svara på frågorna längst ned efter att ni lagt in 

budgeten
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Norsk partner

– Norsk webansökan, Regionalforvaltning.no (RF1350), obligatoriskt i projekt med norska partner.  

– Skrivs ut och skrivs under på samma sätt som Min ansökan. Ska bifogas som bilaga i Min ansökan

– ”Samma” innehåll som Min ansökan – dock andra namn på rubriker, ex.vis

• Prosjektbeskrivelse = Motivera projektet

• Samarbeidspartnere = Medsökande
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Budget – Skillnader EU / Norge

EU

– Partnerbudget

– Stödet baseras på redovisade kostnader hos respektive partner

Norge

– En partner bär samtliga kostnader

– Endast norsk prosjekteier registreres som norsk sökande i min ansökan

– Glöm inte att ange norska underpartner i budgetbilagan
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Budget – Summering

– Var realistisk

– Utgå från aktivitet

– Budgeten ska balansera 
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Min ansökan – Bilagor

– Undvik, så långt möjligt, bilagor som inte efterfrågas

– Skicka inte bilagor per post

– Klicka först på ny bilaga, sedan på välj och därefter på + för att lägga till bilagan.
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Bilagor

Ladda upp obligatoriska bilagor elektroniskt i Min 

Ansökan.

– Budgetbilaga

– Underskrivna medfinansieringsintyg

– Underlag som styrker firmateckningsrätt för Leadpartner och 

norsk Prosjekteier

Om norsk partner:

– Underskriven ansökan från Regionalforvaltning.no

Om relevant:

– Underlag gällande statsstöd

– Underlag angående momsredovisning

– Underlag kring inkomster efter projektavslut
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Min ansökan –
kontrollera ansökan

– Ni kan när som helst validera er ansökan genom 

att klicka Kontrollera, signera och skicka.

– Ni ser då ifall det finns obligatoriska uppgifter 

som inte är ifyllda.
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Min ansökan – Skicka in

– Gör ansökan komplett innan ni skickar in.

– Det går inte att komplettera i Min Ansökan efter den är inskickad.
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Min ansökan – Missiv

– Gå till mina ansökningar och klicka på Signera manuellt 

– Skriv ut och skriv under missivet. Maila det till oks@interreg-oks.eu.
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Missa inte! 

– Den röda tråden

– Rätt partnerskap – kan underlätta såväl genomförande som att uppnå projektets resultat att inte ha för 

stort partnerskap, tänk kompletterande - och inte identiska – kompetenser hos partners

– Planera för hur projektets resultat ska bestå och implementeras

– Budgeten ska specificeras noggrant och kopplas till aktiviteterna

– Eventuell statsstödsaspekt måste tydliggöras redan i ansökan – beskriv i separat bilaga till ansökan
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http://interreg-oks.eu/ansoka/villkorforprivataaktorer.4.1945eb0b148e579efa641c52.html


Ansökningsprocess

– Kontakta gärna sekretariatet för frågor

– Vid problem i Min Ansökan – använd Support/Kontakt

– Deadline 5 februari 2020 klockan 23.59

– Möjlighet till teknisk komplettering ca 2 veckor efter deadline

– Beslutsmöten i början av juni 2021.
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Dags för frågor

www.interreg-oks.eu

www.overgransen.eu

lone@interreg-oks.eu +45 29 34 24 27

erik@interreg-oks.eu +46 8 681 77 35

emma@interreg-oks.eu +46 8 681 65 11

olivera@interreg-oks.eu +45 23 46 87 46

carina@interreg-oks.eu +46 8 681 65 42

Eller annan kollega på kontoret i Göteborg eller Köpenhamn.

INTERREG
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