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Dagens program

– Kort intro och presentation av teknik och oss

– Vad är ÖKS?

– Information og inspiration om mulighederne for at søge om midler til projekter indenfor Grøn Økonomi

– Information om ansøgning til hovedprojekter, forprojekter og brobyggerprojekter

– Covid 19-projekter med 75% støtte

– Status på tilbageværende midler

– Deadlines

– Spørgsmål
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Ole Pedersen

Andreas Zilcken



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

INTERREG4



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! 

– 190 realisérbare metoder

– Sparet energi fra 29.400 støvsugere

– Tiltrukket investeringer for mere end 1 

milliard kroner i GreenLab i Skive



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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ÖKS 5 trappsteg för gränsregionalt mervärde
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Fokus på Grøn Økonomi
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Grøn Økonomi

Specifikke mål:

– 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)

– 2.3 Reduceret energiforbrug i offentlige virksomheder
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Eksempler på aktiviteter som kan støttes
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Specifikt mål 2.1 og 2.2

1.Insatser som främjar ökad produktion av förnybar energi, 
ledningssystem och energistyrningsverktyg

2.Utveckling och tester av lagringsmöjligheter av 
överskottsenergi från förnybara källor

3.Gränsöverskridande samarbete som bidrar till en säkrare, 
effektivare och smartare distribution av förnybar energi

4.Insatser som stödjer Cradle-to-Cradle initiativ: Utbyte av 
erfarenheter, system och modeller för återanvändning, 
återvinning och nyttjande av restprodukter

5.Utveckling, tester och demonstration av innovativ teknik, 
system, tjänster och innehåll som ger en bättre energistyrning 
som främjar produktion och distribution av förnybar energi

6.Samarbete om utveckling av lokala och regionala 
energiplaner

7.Rådgivande och kompetenshöjande insatser som främjar 
produktion och distribution av förnybar energi liksom 
energirenovering och -optimering

Specifikt mål 2.3

1.åtgärder som främjar lågenergibyggande och energieffektiva 
lösningar

2.åtgärder som höjer kompetens i offentlig sektors drift, 
byggnads- och utvecklingsavdelningar

3.utveckling av kompetens kopplad till beställningsdriven 
innovations- och teknologiutveckling, inklusive 
leverantörsutveckling 

4.projekt som mobiliserar och skapar samsyn om gemensamma 
utmaningar, t.ex. tillämpning av ny teknik, material, system och 
lösningar

5.utveckling av tjänster och lösningar som gör energistyrning 
bättre och enklare

6.demonstrationsprojekt och tester av ny teknik och teknologi
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Huvudsakliga 
målgrupper

Offentliga aktörer 

Privata aktörer samt näringslivs- och branschorganisationer

Inkubatorer

Transport-/distributions- och energibolag

Trafikföretag/-verksamheter, bilbranschen

Föreningar, icke-vinstdrivande organisationer

Verksamheter med koppling till forskning och utveckling

Utbildningsorganisationer

Medborgare och konsumenter

Offentlig verksamhet vid fastighets- och driftsavdelningar



2.1 og 2.2

– Aktivitetsindikatorer

– Antal samarbeten, verktyg, piloter och tester

– Antal forskningsinstitut som deltar i 

gränsöverskridande, transnationella eller 

interregionala forskningsprojekt

2.3
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– Aktivitetsindikatorer

– Energiförbrukning i offentlig verksamhet

– Antal kompetenshöjande åtgärder för minskning av 

energikonsumtion i offentlig infrastruktur

– Antal deltagande organisationer i kompetenshöjande 

åtgärder



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 indenfor 
et specifikt mål

Støtteprocent 75%
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Brobyggerprojekter / næste programperiode

Ud over at passe i et af indsatsområderne i den nuvärende programperiode, skal brobyggerprojekter også 

rette sig mod den næste programperiode.

– PO1: Innovativ region for en smart og bæredygtig økonomisk transformation

– PO2: Bæredygtig cirkulær og klimasmart region

Fokus på vedvarende energi, cirkulær økonomi og forebyggelse samt tilpasning til klimaændringerne

– PO3: Sammenhængende region med bæredygtig mobilitet

– PO4: Grænseløs arbejdsmarkedsregion

Læs mere på https://overgransen.eu/da/brobyggerprojekt https://overgransen.eu/brobyggarprojekt
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https://overgransen.eu/da/brobyggerprojekt
https://overgransen.eu/brobyggarprojekt


Förutsättningarna

– Minimum 2 partners från 2 länder

– 50% medfinansiering krävs (COVID-19-

projekter dog kun 25%)

– 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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https://interreg-oks.eu/ansoka/hurgodkannsdittprojekt.4.1945eb0b148e579efa6e4cd.html


Kvar att söka
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Totalt 89%

ERUF

• 6,3 mio. 
EUR

IR

• 600.000 
EUR



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

– Samtliga 4 insatsområden öppna.

– Tillåtet att söka projekt inom hela programgeografien.

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

– Öppet för projektansökningar som särskilt hanterar effekterna av covid-19-pandemin, inom samtliga insatsområden, 

delgeografier och med såväl ERUF- som norska IR-medel.

Kommende arrangementer:

- Webinar om Innovation og Lifescience 27. november 2020

- Ansøgningsseminar 10. december 2020
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https://interreg-oks.eu/ansoka/ekonomi/hurfinansierasettprojekt.4.2f79a9231506ca113761a4ac.html
https://interreg-oks.eu/omoss/kalender/kalender/onlineinfomodeominnovation.5.9efff4d1757a8ec994f702.html
https://interreg-oks.eu/omoss/kalender/kalender/ansokningsseminariumonline.5.316460b11757f91bc621255a.html


Frågor
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Tack för idag!

www.Interreg-oks.eu - www.overgransen.eu
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Ole Pedersen
Projektrådgivare

Telefon: +46 (0)8 681 65 70

E-post: ole@interreg-oks.eu

Andreas Zilcken
Projektrådgiver

Mobil: +45 51 34 68 96

E-post: andreas@interreg-oks.eu

Følg os på LinkedIn klik her Følg os på Twitter klik her

http://www.interreg-oks.eu/
http://www.overgransen.eu/
mailto:erik@interreg-oks.eu
mailto:andreas@interreg-oks.eu
https://www.linkedin.com/company/470034
https://twitter.com/interregoks

