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1. STRATEGI FOR SAMARBEJDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL UNIONENS 

STRATEGI FOR INTELLIGENT OG BÆREDYGTIG VÆKST FOR ALLE OG 

FOR AT OPNÅ ØKONOMISK, SOCIAL OG TERRITORIAL SAMHØRIGHED 
 

 
 

1.1 Strategi for samarbejdsprogrammets bidrag til unionens strategi for 

intelligent og bæredygtig vækst for alle og for at opnå økonomisk, social og 

territorial samhørighed 
 

 
 

1.1.1 Beskrivelse af samarbejdsprogrammets strategi som hjælp til unionens strategi for 

intelligent og bæredygtig vækst for alle og for at opnå økonomisk, social og territorial 

samhørighed. 
 
I løbet af 2010 blev EU's vækststrategi Europa 2020 lanceret som svar på, hvordan EU's 

medlemslande i fællesskab skal udvikle deres konkurrenceevne på verdensmarkedet og 

klare den økonomiske krise, som unionen har befundet sig i siden 2008. Hensigten med 

Europa 2020 er at skabe en intelligent, bæredygtig vækst for alle ved at arbejde med: 
 

•   Intelligent vækst; udvikle en økonomi baseret på viden og innovation 

•   Bæredygtig vækst; fremme en mere ressourceeffektiv, grøn og  

konkurrencedygtig økonomi 

•   Vækst for alle; stimulere en økonomi med høj beskæftigelse og med social og 

territorial samhørighed 
 
Europa 2020 har fem tydelige mål, som skal være opnået inden 2020: 

 
Beskæftigelse 

 
•   75 % af de 20–64-årige skal være i arbejde 

 
FoU og innovation 

 
•   3 % af EU's BNP (offentlige og private udgifter tilsammen) skal investeres i 

FoU 
 
Klima og energi 

 
•   Udslippet af drivhusgasser skal være 20 % lavere end i 1990 (eller til og med 30 

%, 

hvis forholdene er gunstige) 

•   20 % af energien skal komme fra vedvarende energikilder 

•   Energieffektiviteten skal være øget med 20 % 
 
Uddannelse 

 
•   Andelen af elever, som dropper ud af skolen før tid, skal være lavere end 10% 

•   Mindst 40 % af de 30–34-årige skal have en højere uddannelse 
 
Fattigdom og social udstødelse 

 
•   Antallet af mennesker, som lever eller risikerer at leve i fattigdom og 

social udstødelse, skal være mindsket med mindst 20 millioner 
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Hvert medlemsland har vedtaget sine egne nationale mål for hvert af ovenstående 

områder. 
 

Målene i Europa 2020 skal nås ved hjælp af syv udpegede flagskibsinitiativer: 
 

1.   Innovation i EU og innovationsarbejdet, som for eksempel ved adgang til 

finansiering af forskning og innovation, skal forbedres, og at der skal skabes et 

tættere samarbejde mellem forskning og markedet 

2.   Unge på vej med højere kvalitet i uddannelsessystemet, som letter de 

unges indtræden på arbejdsmarkedet 

3.   En digital dagsorden for Europa med et udbygget digitalt marked, med 

højhastighedsinternet og bedre muligheder, for at husholdninger og virksomheder 

kan få gavn af et digitalt indre marked  

4.   Et ressourceeffektivt Europa med en ressourceeffektiv produktion kombineret 

med mindre CO2-udslip, øget brug af vedvarende energikilder og en 

moderniseret transportsektor 

5.   En industripolitik for en globaliseret verden med et bedre erhvervsmiljø, især 

for små og mellemstore virksomheder 

6.   En dagsorden for nye kvalifikationer og nye job med et moderniseret 

arbejdsmarked, hvor formålet er at øge deltagelsen på arbejdsmarkedet og 

fremme kompetenceudvikling 

7.   En europæisk platform mod fattigdom for at yde fattige og socialt udstødte hjælp. 
 

Interegprogrammet for Øresund–Kattegat–Skagerrak 2014-2020 har den vigtige 

funktion at knytte Europa 2020-strategien sammen med de nationale planer og de 

regionale og lokale/kommunale udviklingsplaner. 
 

Som et led i realiseringen af Europa 2020 findes Østersøstrategien, der skal bidrage til et 

bedre miljø, en stærk og bæredygtig vækst, mindre økonomisk ulighed og mindre 

grænseoverskridende kriminalitet. Østersøstrategiens tre mål er at 1) redde havmiljøet, 2) 

forbinde regionen og 3) øge velstanden. 
 

I de partnerskabsaftaler, som udarbejdes mellem hvert medlemsland og 

Kommissionen, pointeres der, at merværdien af det europæiske territoriale samarbejde 

skal styrkes igennem øget fokus på resultater og stærkere forbindelser til andre fonde 

samt den strategiske planlægning på alle niveauer af gennemførelsen. 
 

Ressourcerne skal koncentreres, og de projekter, der bevilges til støtte, vejledes, således 

at der opnås en merværdi, ved at de bliver gennemført på tværs af grænserne. 

Programmet skal have fokus på at medfinansiere indsatser, hvis formål er at finde fælles 

løsninger på identificerede, grænseoverskridende problemer. 
 

De fire tematiske mål, som vælges til Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet ligger 

godt i tråd med de prioriterede områder, der fremhæves i partnerskabsaftalerne 

for Sverige og Danmark, ligesom målet for Europa 2020 og dele af Østersøstrategien. 

Dermed vil programmet kunne støtte indsatser, der hjælper med at nå målene om en 

intelligent og bæredygtig vækst for alle. 
 

Udfordringer og muligheder for det fælles programområde 
 

Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS) omfatter to delområder, Øresund og 

Kattegat-Skagerrak (KASK) samt det overordnede Øresund-Kattegat- 
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Skagerrak-område. Programområdet har over 9 millioner indbyggere i de tre lande. 

Her ligger to hovedstæder, flere end 30 universiteter, og områdets dele er forbundet 

af hav. 
 

I programgeografien indgår på NUTS 3-plan i Danmark Byen København, Københavns 

omegn, Nordsjælland, Bornholm, Østsjælland, Vest- og Sydsjælland, Vestjylland, 

Østjylland, Nordjylland. I Sverige indgår Skåne län, Hallands län og Västra Götalands 

län. I Norge indgår Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder 

og Vest-Agder. I det foreliggende programdokument bruges gennemgående 

”regionerne” som en fællesbetegnelse for alle de 15 regioner og fylkeskommunerne. 
 

Programmets EU-midler fordeles indikativt med 42 % til delområdet Øresund, 36 % til 

delområdet KASK og 22 % til det overordnede Øresund-Kattegat-Skagerrak. 

Programmets overvågningsudvalg skal løbende følge op på efterspørgslen og udfaldet af 

projektmidler i de respektive delområde samt, når halvdelen af midlerne er bevilget, 

vurdere budgettet ud fra den indikative fordeling og det faktiske udfald og træffe 

beslutning om en eventuel ny fordeling. 
 

ØKS-området er en attraktiv region, der er kendetegnet af en god økonomi, et højt 

uddannelsesniveau og let tilgængelighed til natur og havområder. Her er der en stor 

dynamik mellem storbyområder og landområder, mellem de forskellige økonomiske, 

konjunkturmæssige og demografiske udfordringer. 
 

Det er vigtigt at se programområdet i en global sammenhæng. Vækst og udvikling 

afhænger af hændelser i andre dele af verden. ØKS-regionen er i et europæisk perspektiv 

kendetegnet af forholdsvis lille social ulighed, god velfærd, stærk økonomi og let adgang 

til naturressourcer. Der er dermed gode muligheder, for at regionen kan blive en drivkraft 

for bæredygtig udvikling 
 

ØKS-regionen har styrker og kompetencer, der også efterspørges i lande med en 

betydelig højere vækstrate end den, der er i de skandinaviske lande. I et internationalt 

perspektiv er der et potentiale for indbyggere og virksomheder i ØKS-regionen, hvad 

angår beskæftigelse og eksport af varer og tjenester, men også for udveksling på 

forskningsområdet. Regionen har en konkurrencefordel set i et internationalt perspektiv, 

hvad angår miljø- og klimaarbejde, hvilket giver mulighed for forskning, innovation, 

iværksætterånd og beskæftigelse. Øresund-Kattegat-Skagerrak vurderes til at have gode 

muligheder for fortsat at være en af Europas førende regioner med hensyn til forskning, 

højteknologisk udvikling og innovationskraft. 
 

I ØKS-regionen er der en international konkurrenceevne og høje kompetencer i mange 

forskellige brancher og sektorer. Ud fra de regionale prioriteringer i Øresund-Kattegat-

Skagerrak-regionen er der sammenlagt følgende styrkeområder: turisme, ren teknologi, 

bilindustri, vedvarende energi, informations- og kommunikationsteknik (IKT), kreative 

erhverv/oplevelsesindustri, erhverv i landdistrikter, biovidenskab, levnedsmiddelforskning 

og -produktion, den marine og maritime sektor, materialevidenskab, forarbejdnings- og 

kemisk industri samt velfærd- og sundhedsteknologi. 
 

ØKS-regionen har gode forudsætninger for at føre udviklingen i retning af en 

lavemissionsøkonomi og at udnytte det markedspotentiale, som overgangen medfører. 

Styrkepositionerne kan hovedsageligt relateres til en høj grad af bevidsthed om og fælles 

forståelse for de udfordringer, der vedrører klima- og energispørgsmål i programområdet, 

de etablerede strukturer som det nordiske el-marked, en velfungerende offentlig sektor og 

kort afstand mellem forvaltning, politik og borgere, stærke vidensmiljøer, nem adgang til 
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vedvarende ressourcer og et veludviklet erhvervsliv. 
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Tilgængelighed og mobilitet er vigtige forudsætninger for vækst, økonomisk udvikling 

og balance i regionen. Let tilgængelighed for alle er væsentlig, for at regionen skal være 

tiltrækkende at besøge, bo, studere, arbejde og drive erhverv i. Effektiv og bæredygtig 

logistik indenfor programmets geografiske område og mellem ØKS-området og andre 

markeder er af stor betydning for iværksætterånden. 
 

Hav- og kystområder i ØKS-området påvirker regionens udvikling og tiltrækningskraft. 

Vandkvaliteten og havets ressourcer er afgørende for blandt andet udviklingen af 

turisme, fiskeri, akvakultur og bæredygtig kystforvaltning. Samtidig er ØKS et 

havområde med omfattende søfart. Det indebærer et stort udviklingspotentiale, men 

stiller også krav til sikkerheden og høj miljøbevidsthed. 
 

En overordnet udfordring handler om demografien, med en stadigt ældre befolkning og 

færre i den arbejdsdygtige alder, der skal forsørge flere og flere. Samtidig står vi overfor 

udfordringer fra den lave erhvervsdeltagelse blandt unge og udsatte grupper. 

Arbejdsmarkedet i Sverige, Norge og Danmark har meget til fælles, og der er en lang 

tradition for samarbejde og udveksling landene imellem. Regionerne i programområdet 

har derfor gode forudsætninger for at gøre brug af hinandens erfaringer og samarbejde 

hen over grænserne med hensyn til arbejdskraftens mobilitet, øget beskæftigelse samt 

samarbejde mellem 

erhvervslivet og innovationssystemet. 
 

Udfordringer og muligheder for delområderne 
 

Tre af de femten regioner i programmets geografiske område indgår i Øresundsområdet 

(Region Hovedstaden, Region Sjælland og Skåne län), og de øvrige tolv regioner indgår i 

Kattegat-Skagerrak-området. Samarbejdet i Øresund-Kattegat-Skagerrak har delvis 

forskellige forudsætninger. Den nordlige del af programområdet (Kattegat-Skagerrak) er 

betydeligt større rent geografisk. Området har været en del af Interreg ØKS-programmet 

siden 

2008, mens Øresund, som har kunnet søge Interregmidler siden 1996, har en længere 

erfaring i grænseoverskridende samarbejde og kortere geografiske afstande. For at 

udnytte det fulde potentiale i programområdet og samtidig tage hensyn til hvert 

delområdes specifikke forudsætninger er det vigtigt at udnytte de lokale og regionale 

kompetencer, der er repræsenteret i styringsudvalgene. 
 

Valg af tematiske mål 
 

EU-kommissionen konstaterer i sine anbefalinger, at såvel Sverige som Danmark er 

afhængige af at samarbejde over landegrænserne for at håndtere mange af de 

udfordringer og muligheder, som landene står overfor. Kommissionen udpeger fem 

områder, der er særligt vigtige for Sverige og Danmark i forhold til det europæiske, 

territoriale samarbejde: 
 

•   Forskning og innovation, konkurrenceevnen i små og mellemstore virksomheder 

•   Energi, miljø og klimaforandringer 

•   Forbindelser og tilgængelighed 

•   Grænseoverskridende udveksling på beskæftigelses- og uddannelsesområdet 

•   Viden om havet, fysisk planlægning, integreret kystzoneforvaltning, integreret 

overvågning til søs, beskyttelse imod større katastrofer til søs og på land, 

bæredygtig vækst og beskæftigelse i den maritime økonomi 
 

I forhold til disse områder pointerer Kommissionen vigtigheden af sammenhæng og 

koordinering mellem det territoriale samarbejde og investeringsprioriteringerne 
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for vækst og beskæftigelse. Kommissionen anbefaler, at programmerne prioriterer nogle 

få tematiske områder, der kan virke som katalysatorer for vækst og jobskabelse i 

regionen. Et dybere samarbejde indenfor rammerne af ØKS-området kan skabe den 

kritiske masse og de synenergier, der behøves for at udnytte vækstpotentialet fuldt ud. 
 

Regionerne i Øresund-Kattegat-Skagerrak har ud fra en analyse af udfordringer og 

muligheder valgt at lade programmet fokusere på fire indsatsområder: innovation, 

grøn økonomi, transport samt beskæftigelse. 
 

Mange af de udfordringer Øresund-Kattegat-Skagerrak-området står overfor, rækker ud 

over landegrænserne. En af de mest effektive måder til at håndtere 

grænseoverskridende udfordringer på er at samarbejde. For at styrke merværdien ved 

det europæiske territoriale samarbejde, og for at de projekter, der finansieres, mere 

effektivt skal kunne bidrage til EU's overordnede mål, stilles der i perioden 2014-2020 

større krav om at fokusere på indsatserne. 
 

Samtlige regioner i programmets område har fremhævet deres prioriteringer, hvad angår 

de tematiske mål for programmet. Disse indspil er blevet analyseret sammen med flere 

strategiske dokumenter, for eksempel de regionale udviklingsplaner. Derefter har 

diskussion om og opvejningen af den grænseregionale merværdi, kritisk masse, 

helhedsperspektiver og forbindelsen til andre EU-programmer ført til, at følgende 

tematiske mål forslås til Interreg Øresund–Kattegat–Skagerrak 2014-2020 af EU-

kommissionens 11 mål: 
 

•   Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation (Innovation) 

•   Støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer (Grøn økonomi) 

•   Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer 

(Transport) 

•   Fremme beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet (Beskæftigelse) 
 

Investeringsprioriteringer er valgt for hvert tematisk mål, og eksempler på typer af 

aktiviteter, der er særligt relevante i et Øresund-Kattegat-Skagerrak-perspektiv, er blevet 

fremhævet. 
 

Tematisk mål 1: Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation 
 

Øresund-Kattegat-Skagerrak står efter europæisk målestok stærkt med international høj 

videnskabelig kvalitet og innovative regioner. For at udvikle og udnytte denne stærke 

position kræves der målrettet grænseoverskridende satsninger på 

spidskompetenceområderne samt udnyttelse af komplementære styrkeområder. ØKS-

programmet kan gennem grænseoverskridende projekter og sammenkobling mellem 

forskning og innovationsmiljøer medvirke til skabelse af merværdi og øget aktivitet i 

hele programmets geografiske område. 
 

Analyser på såvel lokalt som globalt plan viser, at behovet for udvikling af viden og 

innovationsevne bliver stadigt vigtigere for at skabe vækst og styrke konkurrenceevnen.  

Et succesrigt forsknings- og innovationsarbejde, der også omfatter kommunalt 

erhvervssamarbejde, kræver kvalificerede netværk og kritisk masse. Der er en stor 

grænseregional merværdi i at styrke samarbejdet mellem klynger af kompetencer i ØKS-

området. 
 

En fælles udfordring i ØKS er behovet for at øge virksomhedernes investeringer i FoU 

og innovation, hvilket også betones i Kommissionens landespecifikke anbefalinger for 
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Sverige og Danmark. Virksomhedernes FoU-intensitet er faldet kraftigt i de senere år, 

hvor store virksomheder er flyttet, og små og mellemstore virksomheder investerer 

mindre i FoU. Satsninger på FoU og kvalificerede tjenester indenfor ØKS-regionen 

modvirker risikoen for udflytning af nøglefunktioner fra ØKS-området i transnationale 

selskaber. 
 

Forskning og innovation skal ses i et bredt perspektiv, som indbefatter alt fra produkter, 

processer og markedsføring til organisationsudvikling. Mulighederne for at stimulere 

sociale innovationer skal styrkes gennem et øget samarbejde mellem erhvervslivet, 

universiteter, offentlige myndigheder og den frivillige sektor. 
 

ØKS-området er kendetegnet af international konkurrenceevne og høje kompetencer i 

mange forskellige brancher og sektorer. I programmet er der lagt særligt fokus på de 

kundskabsintensive dele i de af regionerne identificerede og tidligere omtalte 

styrkeområder. I disse områder findes der aktører indenfor erhvervslivet, offentlig 

forvaltning, forskning og uddannelse samt ofte også indenfor den frivillige sektor. 

Styrkeområderne findes i varieret omfang og fokus i de fleste af regionerne i ØKS-

området. Regioner, der har nichekompetencer indenfor et styrkeområde, kan supplere 

andre, der har et bredt erhvervsliv indenfor området. Mangfoldighed bidrager til at 

komplementære styrkeområder kan udnyttes i ØKS-området.  
 

Flere regioner fremhæver i deres innovationsstrategier forbindelsen mellem 

styrkeområder og smart specialisering. Regionerne i ØKS er relativt små og har behov 

for at være en integreret del af det europæiske forsknings- og innovationssystem. 

Stigende internationalisering er nødvendig for at udvikle den intelligente vækst. 
 

Et område med et stort potentiale for innovationssamarbejde er de marine og maritime 

erhverv samt udfordringerne i relation til havmiljøet. Programmets geografiske område 

er karakteriseret 

af havområder og vandveje som fx Øresund, Kattegat, Skagerrak samt flere søer og 

floder. Der er forudsætninger for et tæt samarbejde mellem erhvervslivet, 

forskningsinstitutter og offentlig forvaltning i regioner, der supplerer hinanden, og som 

står overfor fælles udfordringer og muligheder. 
 

Yderligere et område med et stort potentiale er regional og grænseregional udnyttelse af 

internationale forskningsinfrastrukturer. Etableringen af den europæiske forskningspark 

European Spallation Source (ESS) og den svenske forskningspark MAX IV kan føre til 

intelligent vækst i flere sektorer. ØKS-programmet kan medvirke til at skabe merværdi og 

øget aktivitet i hele programmets geografiske område for denne type af strategiske parker, 

gennem sammenkobling af forskning og innovationsmiljøer på tværs af grænserne. 
 

Bæredygtighed bør være en integreret del af projekternes mål og hensigt. Den kan 

handle om at udvikle ny teknologi og/eller problemløsninger, der kan være godt for 

miljøet på lang sigt. I et innovationsperspektiv udgør den biobaserede økonomi et vigtigt 

aspekt ved bæredygtighed. Konceptet er bredt og omfatter bioråvarer fra jord-, skov- og 

havbrug samt biomaterialer, bioenergi, grøn kemi samt teknologiudvikling som 

bioraffinering. Projekter indenfor dette område kan have fokus på hele eller dele af 

værdikæden fra teknologi, instrumenter, økonomi, ressourceøkonomi og ikke mindst 

udvikling af erhvervslivet. 
 

For innovationsklimaet er det værdifuldt at involvere en mangfoldighed af mennesker 

(køn, etnicitet, alder osv.) for at give udvidede referencerammer til projekterne. Det 

kan også give øgede muligheder for at nå nye markeder, forbedre markedspositioner, 
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udvide rekrutteringsgrundlaget samt øge kreativiteten. 
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Tematisk mål 2: Støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer 
 

Klimaforandringer er en af de største udfordringer, som verden står overfor. For at 

mindske effekterne af disse er samarbejde og lokale foranstaltninger nødvendige. At 

mindske udslippet af drivhusgasser og støtte overgangen til en ressourceeffektiv 

lavemissionsøkonomi er vigtige udfordringer for såvel Europa som programregionen.  

Det kræver forandringer i levemåder og skaber et behov for at udvikle ny teknologi til 

vedvarende energi. Nye produkter og tjenester skal udvikles, samtidig med at der behøves 

forbedringer indenfor genbrug og genanvendelse. Globalt er udslippet af drivhusgasser 

knyttet til energiproduktion og opvarmning og står for 29 % af det samlede udslip. En 

kritisk faktor ved en vellykket omstilling til en lavemissionsøkonomi er et reduceret 

energiforbrug og en renere, grønnere og større andel af vedvarende energiproduktion. 
 

I ØKS-regionen findes der etablerede, grænseoverskridende strukturer som det nordiske 

el-markedet, en velfungerende offentlig sektor og kort afstand mellem forvaltning, 

politik og medborgere, stærke vidensmiljøer og god tilgang til vedvarende ressourcer og 

et veludviklet erhvervsliv. Dette gør, at ØKS-regionerne er velforberedt til overgangen 

til en ressourceeffektiv lavemissionsøkonomi. 
 

De klimamæssige udfordringer kræver samarbejde over landegrænser. En stor del af 

regionerne og kommunerne i ØKS-området har strategier for deres klimaarbejde. Mange 

har ambitioner om at blive fossilfrie eller kuldioxid-neutrale i fremtiden med tydelige 

udviklingsmål for fx biogas, vindkraft, elbiler eller ”grøn omstilling”. Der er et stort 

potentiale i samarbejde, udvikling og udveksling af løsninger, metoder og modeller – 

både for at undgå dobbeltarbejde og for at skabe den nødvendige effekt af indsatserne. 

Det faktum, at programmets geografiske område for en stor del er dækket af vand, gør, at 

også miljø- og klimaspørgsmål forbundet med den marine og maritime sektor med fordel 

kan adresseres i programmet. 
 

Programmets geografiske område har et positivt klima- og miljøimage og stærke delvist 

komplementære erhvervs- og kompetencemiljøer. Dette er en stor konkurrencefordel, 

både hvad angår tiltrækningskraft og udvikling af grøn energiteknologi – en vækstsektor, 

der kan give nye eksportmarkeder.  
 

Dette tematiske mål muliggør offensive klimasatsninger rettet imod erhvervslivet med 

hensyn til alternative energikilder ved for eksempel styrkelse og anvendelse af det fælles 

nordiske energinet og marked, bymiljø og smart city samt udvikling af energiteknologi, 

tjenester og produkter. For at nå målet om en lavemissionsøkonomi og anvende de 

muligheder, der ligger i denne omstilling, skal der udvikles nye og innovative løsninger.  

Det er vigtigt at udvide deltagelsen ved fx udvikling af produkter og teknologi, så en 

mangfoldighed af mennesker (køn, alder, etnicitet osv.) bliver involveret i arbejdet. 
 

Det tematiske mål er på tværs af sektorer og har forbindelser til både forskning, 

teknologisk udvikling og innovation og arbejdsmarkedet. Der er også en tydelig 

forbindelse til temaet bæredygtig transport, hvor adgang til grønnere brændstof er en 

forudsætning, for at det kan lykkes at nå målene. Synergieffekter kan opnås ved 

forbindelser til European Strategic Energy Technology Plan (SET), der indbefatter 

foranstaltninger i relation til planlægning, gennemførelse og internationalt samarbejde på 

energiområdet. 
 

Tematisk mål 3: Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer 

i vigtige netinfrastrukturer 
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Effektiv og bæredygtig transport er af stor betydning for mulighederne for at udvikle 

en sammenhængende, attraktiv og tilgængelig grænseoverskridende region. Øget 

tilgængelighed i et bæredygtigt og grænseregionalt perspektiv bidrager også til at skabe 

arbejdsmarkeder, der styrker erhvervslivets internationale konkurrenceevne samt til at 

udvikle de andre tematiske mål om forskning og innovation, lavemissionsøkonomi 

samt beskæftigelse og arbejdskraftens mobilitet. 
 

Det er et stort grænseoverskridende potentiale ved at sammenknytte  

Øresundsregionen, Jylland-Norge-Vestsverige, Den Skandinaviske Arena og 

korridoren mod Tyskland (STRING-samarbejdet). På dette område bør der udvikles 

bæredygtige løsninger for person- og godstransport med jernbaner, veje, havne og 

søfart i et samarbejdende helhedsperspektiv. 
 

Kattegat-Skagerrak-regionens SWOT-analyse, Øresundsregionens udviklingsstrategi 

(ØRUS) og EU-kommissionens nationale prioriteringer betoner vigtigheden af 

bæredygtig transport og infrastruktur. Det samme gælder Norges nationale transportplan. 

Tilgængelighed, transport og infrastruktur er afgørende udviklingsspørgsmål for hele 

programområdet, der har vigtige transportkorridorer med flere besværlige flaskehalse.  

Grænseoverskridende koordinering og planlægning af transportinfrastrukturen er en 

fortsat udfordring, og det er derfor vigtigt med fortsatte, fælles regionale indsatser. At 

udvikle bæredygtige transportsystemer kan give konkurrencefordele i form af et godt sted 

at leve og en velforbundet region med gode forbindelser til omverdenen. 
 

Programregionen inkluderer projekter under det transeuropæiske transportnetværk TEN-

T. Det drejer sig først og fremmest om den multimodale korridor Nordisk trekant med 

udbygning af et effektivt, bæredygtigt og konkurrencedygtigt transportsystem på veje og 

jernbaner mellem 

Oslo-København og Stockholm. Ved EU's revision af retningslinjerne for TEN-T i 2009 

bekræftede de nordiske regeringer, at den Nordiske trekant er det vigtigste 

grænseoverskridende infrastrukturprojekt i Skandinavien i EU-sammenhæng. Desuden 

bygges en ny fast forbindelse over Femern Bælt mellem Danmark og Tyskland i 

programperioden. Disse projekter defineres som flagskibsprojekter i EU's 

Østersøstrategi og indgår også i det overordnede transportnetværk indenfor Den 

Nordlige Dimension. 
 

Flere veje, jernbaner og havne i programregionen indgår i Baltic Sea Region (BSR) 

Strategic Network 2030 by the Baltic Transport Outlook. Dette er et TEN-T-studie, der 

blev indledt for at støtte gennemførelsen af EU's Østersøstrategi på transportområdet. 

Havnene i Århus, København, Göteborg, Malmö, Trelleborg og Oslo udgør 

kernenetværket i det nye TEN-T-netværk. Frederikshavn havn og Hirtshals havn indgår 

i den vigtige kernenetværkskorridor til Århus, men er ikke klassificeret som 

kernenetværkshavne. 
 

Inden for ØKS-regionen er der også fokus på at udvikle grønne transportkorridorer, 

hvilket i denne sammenhæng vises i initiativet med at etablere en grøn godskorridor 

mellem Oslo-Göteborg-Købehavn-Rotterdam. 
 

Programregionens overordnede tilgængelighed er god, men varierende. ØKS-regionen har 

gode kommunikationer i nord-sydlig retning. Den nord-sydlige korridor er veludviklet, 

men ligger i risikozonen for overbelastning og bør udvikles for at undgå 

flaskehalsproblemer. Der er også behov for at forbedre og videreudvikle 

kommunikationerne i den øst-vestlige retning. Tilgængeligheden til internationale 

markeder, arbejde, uddannelse og tjenester er bedst i og omkring de store byer 
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København, Malmö, 
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Göteborg og Oslo samt i transportkorridorerne mellem disse steder. Den urbane 

udvikling vil kræve fortsatte indsatser for at imødekomme de lokale og regionale 

transportmæssige udfordringer. 
 

Øresundsregionen er et samlet transportknudepunkt med stor transittrafik. I den indre del 

af ØKS-regionen, der har en tyndere, ældre befolkningsstruktur, mindre 

godsgennemstrømning og større afstande er tilgængeligheden ringere. De fleste af disse 

områder ligger i KASK-regionen, men findes også i de indre dele af Skåne og Sjælland. 

Disse tyndere befolkede områder i regionen har dårligere forudsætninger for konventionel 

kollektivtransport og har brug for at udvikle bedre tilpassede løsninger baseret på den 

lokale efterspørgsel. At disse områder ofte har en ældre befolkning skaber særlige behov 

på transportområdet. 
 

Udslippet fra transportsektoren er store og stigende og udgør i dag cirka 30 % af det 

samlede kuldioxidudslip i regionen. Denne negative tendens sker på trods af, at den 

teknologiske udvikling er gået i retning af mere effektive køretøjer og transport. At 

udslippet stiger, skyldes, at regionen har haft en stor tilvækst i transportsektoren. En 

vigtig udfordring er derfor at minimere behovet for transport samt at udvikle og udbygge 

et grønnere transportsystem. God, standardiseret og pålidelig adgang til vedvarende og 

ren energi er i denne sammenhæng en kritisk faktor. 
 

Transport, kollektivtrafik, trafikinformation og terminaler bør indrettes efter personer 

med funktionsnedsættelse ligesom foranstaltninger til Universelt Design for at fremme 

lignende muligheder og undgå diskriminering. Også de forskellige individers perspektiv 

har relevans for transportmålet. Rejsevaner påvirkes af forskellige erfaringer og 

livsvilkår, hvilket der bør tages hensyn til ved infrastrukturplanlægning samt ved 

udformning af transportløsninger. 
 

Tematisk mål 4: Fremme bæredygtig og kvalitativ beskæftigelse og arbejdskraftens 

mobilitet 
 

Arbejdsmarkedet i Sverige, Norge og Danmark er kendetegnet af store ligheder, og der er 

en lang tradition for samarbejde landene imellem. Den nordiske model og den sproglige 

såvel som den kulturelle lighed har bidraget stærkt til udviklingen af et fælles 

arbejdsmarked. Det indebærer, at landene i ØKS-regionen står veludrustet til at udnytte 

potentialet i et grænseoverskridende samarbejde med arbejdskraftens mobilitet og øget 

beskæftigelse. 
 

Strukturændringen i Øresund-Kattegat-Skagerrak er omfattende, og erhvervslivet 

møder udfordringer i form af øget global konkurrence. Kravene om kompetent og 

veluddannet arbejdskraft bliver stadig større, mens en relativ stor andel af 

befolkningen ikke klarer sig igennem grundskolen og gymnasiet med beståede 

karakterer. For at håndtere udfordringerne omkring beskæftigelsen kræves således 

en bedre 

afstemning af uddannelser og arbejdsmarkedet, en øget fleksibilitet over grænserne samt 

en arbejdskraft, der er rustet til at kunne virke i en grænseoverskridende kontekst. 

Samarbejdet 

mellem arbejdsmarkedets parter og uddannelsessystemet er af stor betydning, ikke 

mindst med hensyn til at udarbejde standarder til fælles bedømmelse af fortjenester og 

certificering af uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer. 
 

Endvidere kræves der også et velintegreret arbejdsmarked, som er tilpasset efter en mobil 

arbejdskraft, og som giver øgede muligheder for at regionens erhvervsliv kan udvikle sig. 
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Der behøves målrettede, grænseoverskridende indsatser for at hurtigt voksende 

virksomheder skal kunne få relevant støtte og opnå en kritiske masse. Udvikling af et 

fælles rådgivningsprogram for entreprenører og virksomhedsinkubatorer kan desuden øge 

virksomhedernes 
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tilgængelighed til det globale marked og dermed bidrage til vækst og beskæftigelse i 

ØKS-regionen. Også indsatser, der på et strategisk plan analyserer den regionale 

arbejdsmarkedssituation og styrker samarbejdet omkring en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 

vurderes som meget vigtige. Samtlige initiativer kan styrkes ved, at kundskaber og 

erfaringer fra en mangfoldighed af mennesker (køn, alder, etnicitet osv.) udnyttes. 
 

Forhåndsbedømmelse 
 

Tillväxtverket har efter ordre fra Näringsdepartementet i Sverige og i samråd med 

Erhvervsstyrelsen i Danmark og Kommunal og moderniseringsdepartementet i Norge 

erhvervet en ex-ante bedømmelse af samarbejdsprogrammet Øresund-Kattegat-

Skagerrak 2014-2020. 
 

Kontakter med forhåndsbedømmerne er sket løbende under programprocessen. 

Bedømmerne har læst alle udkast til programmet, været med i korrespondancen omkring 

programmet og deltaget i flere møder. Skrivergruppen er i løbet af processen 

kontinuerligt blevet underrettet om bedømmernes bedømmelser og synspunkter og har 

taget hensyn til disse i programforslaget. 
 

Joint Programming Committee (JPC) og skrivergruppen har haft en værdifuld dialog og 

afstemning gennem hele programskrivningsarbejdet, og det har været meget værdifuldt. I 

sammendraget af forhåndsbedømmelsen (side 8) skriver bedømmerne:" 

Forhåndsbedømmelsen er sket gennem en interaktiv proces mellem bedømmerne og de 

aktører, der har været involveret i udarbejdelsen af programmet. Dette indebærer, at 

forhåndsbedømmerne i dialog med programskriverne har bedømt, om programmets 

strategier, prioriteringer, mål og opfølgningsværktøjer er relevante eller skal forbedres. 

Endvidere har bedømmerne løbende givet råd og anbefalinger ud fra de angive regler, 

retningslinjer og kilder til viden om programmets indhold.” 
 

I forhåndsbedømmelsen konstateres, at "der er en tydelig interventionslogik, og at 

programmet udgår fra den korrekte og velbeskrevne situation lige nu. De foreslåede 

foranstaltninger er relevante, og det forventede resultat realistisk. 
 

Der er en rimelig logisk forbindelse mellem de foreslåede aktiviteter, udfald og resultater. 

De foreslåede foranstaltninger vil sandsynligvis kunne bidrage til resultaterne. Der er dog 

eksterne faktorer, for eksempel national politik og økonomisk udvikling, der kan påvirke 

det ønskede resultat. Fordelingen af budgetmidler stemmer overens med programmets 

mål. Personalet og den administrative kapacitet er tilpasset til forvaltning af programmet. 

” 
 

I forhåndsbedømmelsen gives for eksempel følgende anbefalinger til om muligt 

yderligere at styrke interventionslogikken: 
 

•   Lister over tiltag må kunne tydeliggøres yderligere for at få et større fokus, for 

eksempel ved at identificere nogle hovedtiltagsområder for hvert specifik mål og 

derunder angive de øvrige forslag på en liste. Dette forsøg vil også kunne fremme 

mulighederne for at indkredse relevante aktivitetsindikatorer. Denne anbefaling er 

til en vis grad blevet udbedret. Forhåndsbedømmerne noterer også, at ikke-

diskriminering og ligestilling ikke berøres eksplicit i løsningsforslagene. Dette er 

også blevet kompletteret. 

•   Risiko for overlapning, da der for nogle tematiske mål er forslag til lignende 

foranstaltninger og de samme målgrupper. Programskriverne har taget 
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disse synspunkter til sig og arbejdet på at undgå overlapninger. I gennemførelsen 

af programmet handler det om at sikre, at absorptionskapaciteten er til stede, og 

at synenergier bliver mulige. 
 

 
 

1.1.2 Motivation for valget af tematiske mål og de tilsvarende 

investeringsprioriteringer, der tager hensyn til den fælles strategiske ramme, og som 

bygger på en analyse af behovene i hele programområdet, og den strategi, som vælges 

til at opfylde disse behov, som, hvis det er relevant, omfatter de manglende 

forbindelsesled i den grænseoverskridende infrastruktur med resultaterne fra 

forhåndsbedømmelsen in mente 
 

 
Tabel 1: Motivation for valg af tematiske mål og investeringsprioriteringer 

 
 

Valgt tematiske mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Motivation for valget 

 

01 - Styrke forskning, 

teknologisk udvikling 

og innovation 

 

1a - Forbedre forsknings- 

og 

innovationsinfrastrukture

n og kapaciteten til at 

udvikle 

spidskompetencer 

indenfor forskning og 

innovation samt fremme 

ekspertisecentre, især 

nogle, der er af 

europæisk interesse 

Denne investeringsprioritering kan give 

støtte til at supplere med videnskabelig 

kvalitet, hvor der behøves et løft af 

strategiske eller af kapacitetsforøgende 

grunde. Indsatser for at fremme 

kompetencecentre er vigtige, hvor højere 

læreranstalter i regionen via 

grænseoverskridende samarbejde kan nå 

kritisk masse indenfor et snævert felt. Der er 

også behov for indsatser, der forbedrer 

forsknings- og innovationsinfrastrukturen og 

kapaciteten til at udvikle spidskompetencer 

indenfor forskning og innovation. Der 

behøves kraftige indsatser til at styrke evnen 

til at gøre forskningen og den akademisk 

kompetence nyttig i form af innovationer og 

forbedret konkurrenceevne indenfor 

erhvervslivet. 
 

01 - Styrke forskning, 

teknologisk udvikling 

og innovation 

 

1b - Fremme 

virksomheders 

investeringer i forskning 

og innovation samt 

udvikling af forbindelser 

og synergieffekter 

mellem virksomheder, 

forsknings- og 

udviklingscentre og den 

højere 

uddannelsessektor, især 

fremme af investering i 

udvikling af produkter 

og tjenesteydelser, 

overførsel af teknologi, 

social innovation, 

miljøinnovation, 

offentlige anvendelser, 

efterspørgselsstimuleren

de tiltag, netværk, 

klynger og 

åben innovation gennem 

For at en innovation kan blive succesfuld, 

kræves der forståelse af, hvordan markedet 

agerer. ØKS-området skal blive bedre til at 

markedsføre innovationer og fokusere på 

efterspørgselsstimulerende tiltag. ØKS-

området skal gøres mere international og 

have styrket forbindelsen til EU's FoI-

system. Strukturer til samarbejde og 

samhørighed kan udvikles over grænserne 

indenfor ØKS-området, ligesom læring via 

overførsel af metoder, modeller, data, viden 

samt idéer og visioner. Prioriteringen har 

forbindelse til det tematiske mål 2 om grøn 

økonomi og mål 3 om transport. 
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Valgt tematiske mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Motivation for valget 

 smart specialisering og 

støtte af teknologisk og 

anvendelig forskning, 

pilotprojekter, tidlige 

foranstaltninger til 

produktvurderinger og 

kapacitet til avanceret 

produktion 

og 

førstegangsproduktion, 

især hvad angår vigtig 

støtteteknologi og 

spredning af teknologi 

til almene formål 

 

 

04 - Støtte overgangen 

til en 

lavemissionsøkonomi i 

alle sektorer 

 

4a - Fremme 

produktion og 

distribution af energi, 

som kommer fra 

vedvarende kilder 

Øget produktion af grøn energi kræver 

naturressourcer, kompetence og teknologi. 

Et bedre og smartere distributionsnet gør 

det muligt at udnytte de perioder, hvor 

produktionen og forbruget af de forskellige 

energikilder topper. En mere effektiv og 

jævn udnyttelsesgrad samt lagring af 

overskudsenergi resulterer i mindre 

energitab mellem producenter og brugere. 

Et øget samarbejde over grænserne indenfor 

ØKS-området, teknologiske løsninger og 

bedre kraftnet vil også muliggøre en højere 

udnyttelsesgrad af lokalt produceret energi. 

Løsninger, der muliggør øget produktion og 

distribution, udgør et betydeligt økonomisk 

og miljømæssigt potentiale. Prioriteringen 

har 

forbindelse til det tematiske mål 3 om 

transport. Udvikling af smarte 

distributionsnet og lokalt produceret energi 

kan også involvere forskning og innovation 

forbundet med det tematiske mål 1. 

 

04 - Støtte overgangen 

til en 

lavemissionsøkonomi i 

alle sektorer 

 

4c - Støtte 

energieffektivitet, smart 

energistyring og 

anvendelse af 

vedvarende energi i de 

offentlige infrastrukturer, 

også i offentlige 

bygninger og indenfor 

boligsektoren 

Øget energieffektivitet er en af de mest 

effektive måder til at sikre en stabil og 

sikker energiforsyning på og samtidig 

mindske udslippet af drivhusgasser og 

anden luftforurening. Der er et betydeligt 

potentiale for energibesparelser i både de 

offentlige infrastrukturer og bygninger. 

Læring mellem regioner ved overførsel af 

metoder, modeller, data, viden samt idéer 

og visioner kan udvikles indenfor Øresund-

Kattegat- Skagerrak. 
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Valgt tematiske mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Motivation for valget 

   
 

07 - Fremme 

bæredygtig transport 

og afskaffe 

flaskehalsproblemer i 

vigtig netinfrastruktur 

 

7a - Støtte et 

multimodalt, fælles 

europæisk 

transportområde ved at 

investere i TEN-T 

Denne investeringsprioritering har et direkte 

grænseoverskridende perspektiv og en 

europæisk merværdi. Det har direkte 

betydning for tilslutning af 

transportkorridorer, også i Norge med TEN-

T (Nordisk trekant). Prioriteringen er 

relevant, fordi 

ØKS-regionen omfatter prioriterede 

projekter under det nuværende TEN-T, og 

fordi flere havne og transportkorridorer i 

regionen kommer til at indgå i 

kernenetværket i det nye TEN-T. 

Standarden og kapaciteten i vej- og 

jernbaneinfrastrukturen i korridoren Oslo-

Göteborg-København skal også forbedres 

for at reducere omkostninger og spare tid 

ved transport af personer og gods. 
 

07 - Fremme 

bæredygtig transport 

og afskaffe 

flaskehalsproblemer i 

vigtig netinfrastruktur 

 

7b - Fremme regional 

mobilitet ved at koble 

sekundære og tertiære 

knudepunkter sammen 

med TEN-T-

infrastrukturen, 

inklusive multimodale 

knuder 

Investeringsprioriteringen, der har en 

grænseregional og europæisk merværdi, 

sikrer tilslutninger mellem sekundære og 

tertiære netværk og knudepunkter samt 

prioriterede projekter i kernenetværket 

indenfor TEN-T. Dette er af betydning for 

befolkningen og erhvervslivet i de mere 

perifere dele af regionen, hvor der er længere 

afstand og færre kommunikationsmuligheder 

til arbejde, uddannelse og knudepunkter til 

omlæsning af gods og transport end for 

befolkningen i de mere centrale dele af 

regionen. Læring mellem regionerne 

indenfor ØKS kan ske via overførsel af 

metoder, modeller, data, viden samt idéer og 

visioner. 

 

07 - Fremme 

bæredygtig transport 

og afskaffe 

flaskehalsproblemer i 

vigtig netinfrastruktur 

 

7c - Udvikle og forbedre 

miljøvenlige (også mere 

stille) 

lavemissionstransportsyst

emer, heriblandt transport 

i de indre vandveje og 

søfart, havne, 

multimodale forbindelser 

og lufthavnsinfrastruktur 

for at fremme 

bæredygtig, regional og 

lokal trafik 

Prioriteringen fokuserer på bæredygtig 

transport, men kan også fremme 

tilgængeligheden. Skabelse af strukturer 

til samarbejde og samhørighed mellem 

regionerne og løsninger på fælles 

problemer kan udvikles ved 

et grænseregionalt samarbejde. 

Prioriteringen har en tydelig forbindelse til 

det tematiske mål 2 om grøn økonomi. 

Udviklingen af smarte transportsystemer og 

grønne brændstoffer kan også involvere 

forskning og innovation 
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Valgt tematiske mål 
 

Valgt 

investeringsprioritering 

 

Motivation for valget 

  forbundet med det tematiske mål 1. 

 

08 - Fremme 

bæredygtig 

beskæftigelse af god 

kvalitet og støtte 

arbejdskraftens 

mobilitet 

 

8a - Støtte 

udviklingen af 

virksomhedsinkubat

orer og 

investeringsstøtte til 

selvstændige 

erhvervsdrivende, 

mikrovirksomheder 

og opstart af 

virksomheder 

Der er et behov for at udvikle netværk og 

fælles løsninger omkring iværksætteri i de 

tre lande i programmet. Alle tre lande 

arbejder med området, men med forskellige 

metoder. Et øget samarbejde mellem de 

femten regioner, der indgår i 

programområdet, kan give iværksættere og 

virksomheder adgang til effektive metoder 

og relevant rådgivning. 

 

08 - Fremme 

bæredygtig 

beskæftigelse af god 

kvalitet og støtte 

arbejdskraftens 

mobilitet 

 

8e - Integrering af 

grænseoverskridende 

arbejdsmarkeder, 

herunder 

grænseoverskridende 

mobilitet, fælles lokale 

beskæftigelsesinitiativer, 

informations- og 

rådgivningstjenester 

samt fælles uddannelse 

(ETS- 

Grænseoverskridende) 

Den geografiske nærhed i 

Øresundsregionen langs den norsk-svenske 

grænse gør det relevant at arbejde for at 

mindske hindringer af arbejdskraftens 

mobilitet hen over grænsen. 

Grænseoverskridende uddannelse kan også 

bidrage til øget mobilitet på 

arbejdsmarkedet. En forudsætning for en 

mobil arbejdskraft, hvor afstande ikke 

muliggør pendling hver dag, er, at der er 

mulighed for passende boliger. En 

veludviklet infrastruktur påvirker 

potentialet for øget mobilitet på 

arbejdsmarkedet, hvilket også kan 

sammenkobles med det tematiske mål 

angående transport. 

 

 
1.2 Motivation for bevillingen 

 

 
 

Motivation for bevillingen (EU-støtte) til hvert tematisk mål og eventuelt 

investeringsprioriteringer, ifølge kravene om tematisk koncentration og med hensyn 

til forhåndsbedømmelsen. 
 

 
 

Efter en analyse af faktorer, såsom staternes og regionernes prioriteringer, beregnede 

projektudgifter og efterspørgslen, additionalitet etc., blev følgende fordeling af 

projektmidler besluttet mellem de valgte tematiske mål (eksklusive teknologisk 

støtte): 
 

•   Innovation: 35 % 

•   Grøn økonomi: 27 % 

•   Transport: 18 % 
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•   Beskæftigelse: 20 % 
 

Finansiering af programmet 
 

Samfinansieringsgraden i programmet forslås til at være uforandret, dvs. 50 procent. I 

programperioden 2007-2013 udgjorde kravene om national samfinansiering intet problem 

for programmets gennemførelse. National samfinansiering af programmets indsatser er et 

vigtigt princip, ikke mindst som en kvalitetssikring og en garanti, for at der er et ejerskab 

og engagement lokalt og regionalt for programmets prioriteringer. 
 

For at nå ØKS-programmets målsætninger og resultater er erhvervslivets medvirken 

vigtig. Private aktører kan medfinansiere og deltage som partnere på samme måde som 

de øvrige aktører. Privat samfinansiering kan supplere Interreg-støtten i samtlige 

tematiske mål.  Samfinansiering kan være såvel kontant som bidrag i andet end penge, 

for eksempel anvendt tid i projektarbejdet. Private aktører med et almennyttigt formål 

eller offentlige aktører kan være koordinerende støttemodtagere (Lead Partner) i 

programmet. Private overskudsgivende aktører kan ikke være koordinerende 

støttemodtagere. 
 

Den private samfinansiering udgør indikativt 5 % af den samlede finansiering og 10 % af 

den nationale samfinansiering. Inden for de respektive tematiske mål skal 10 % af den 

samlede nationale samfinansiering bestå af private midler. Procentsatsen er lige for 

samtlige tematiske mål, og det forventes, at efterspørgslen og kvaliteten af 

projektansøgningerne vil styre fordelingen. De private aktørers interesse i deltagelsen 

bedømmes til at være ens i hvert af de valgte tematiske mål. De tematiske mål, der sigter 

direkte mod 

at styrke små og mellemstore virksomheder, er repræsenteret i de medvirkende landes 

nationale og regionale strukturfondsprogrammer. 
 

I overensstemmelse med artikel 20 i forordning 1299/2013 kan maksimalt 20 % af det 

samlede budget for programmet bruges til at gennemføre hele eller dele af indsatser 

udenfor det geografiske programområde. En forudsætning er, at indsatsen gavner ØKS-

området.  
 

Demonstrationsprojekter og tests af ny teknik og teknologi samt investeringer i fysisk 

infrastruktur kan finansieres i indsatsområde 1-3, hvis det har en klart 

grænseoverskridende merværdi. Projekterne kan bidrage til at forberede, tilrettelægge 

og forbedre udnyttelsen af planlagte, grænseoverskridende investeringer i infrastruktur, 

for eksempel indenfor transport og energi. For at nå ØKS-programmets målsætninger 

og resultater er erhvervslivets medvirken vigtig. Private aktører kan medfinansiere og 

deltage som partnere på samme måde som de øvrige aktører. Privat samfinansiering kan 

supplere EU-midler i samtlige tematiske mål.  Samfinansiering kan være såvel kontant 

som bidrag i andet end penge, for eksempel anvendt tid i projektarbejdet. Private 

aktører med et almennyttigt formål eller offentlige aktører kan være koordinerende 

støttemodtagere (Lead Partner) i programmet. Private overskudsgivende aktører kan 

ikke være koordinerende støttemodtagere. 
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Tabel 2: Oversigt over samarbejdsprogrammets investeringsstrategi 

 

Indsatso

mråde 
ERUF-støtte (i 

euro) 
Andel (%) af unionens samlede støtte 

til samarbejdsprogrammet (pr. 

fond) 

Tematisk mål – Investeringsprioritering – Særligt mål Resultatindikatorer, der svarer til 

den særlige indikator  

  ERU

F 

ENI (hvis 

relevant) 

IPA (hvis 

relevant) 
  

 

1 
 

44 641 438,00 
 

32,90% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

01 - Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation 
 

1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle 

spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, især 
nogle, der er af europæisk interesse 

 

1:1 - Øge antallet af forskere, der er virksomme grænseregionalt/internationalt, 

samarbejder med erhvervslivet og arbejder indenfor ØKS' styrkeområder 
 

1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og 

synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den højere 
uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, 

teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige anvendelser, 

efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart 
specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, tidlige 

foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og 

førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi til 

almene formål 
 

1:2 - Øge anvendelig forskning og innovationsfokuseret aktivitet i ØKS-området 

 

[01, 02] 

 

2 
 

34 437 681,00 
 

25,38% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

04 - Støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer 
 

4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 
 

2:1 - Øget antal af samarbejder til udvikling af ny teknologi, nye styringsredskaber og 

metoder, der fremmer øget produktion af vedvarende energi 
 

2:2 - Øge andelen af brug af vedvarende energi (i forhold til det samlede 

energiforbrug) 
 

4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i de 

offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor boligsektoren 
 

2:3 - Reduceret energiforbrug i offentlige virksomheder 

 

[05, 03, 200] 

 

3 
 

22 958 454,00 
 

16,92% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

07 - Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer 
 

7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i 

TEN-T 

 

[07, 06, 149] 
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Indsatso

mråde 
ERUF-støtte (i 

euro) 
Andel (%) af unionens samlede støtte 

til samarbejdsprogrammet (pr. 

fond) 

Tematisk mål – Investeringsprioritering – Særligt mål Resultatindikatorer, der svarer til 

den særlige indikator  

  ERU

F 

ENI (hvis 

relevant) 

IPA (hvis 

relevant) 
  

     3:1 - Forbedre tilgængeligheden til og igennem ØKS-
regionen 

 

7b - Fremme den regionale mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter 

sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 
 

3:2 - Reducere transporttiden med miljøvenlige transportformer af personer og gods til 

det nærmeste knudepunkt i TEN-T (Miljøvenlig transport: Kollektivtrafik for 
persontransport (bus, tog og skib) samt sø- og jernbanetransport af godstransport.) 

 

7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, 

heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale forbindelser og 
lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

 

3:3 - Øge det miljøvenlige transportarbejde i udvalgte korridorer, inklusive i 

kernenetværket 

TEN-T samt i og omkring 

tætbebyggede områder 

 

 

4 
 

25 509 393,00 
 

18,80% 
 

0,00% 
 

0,00% 
 

08 - Fremme bæredygtig beskæftigelse af god kvalitet og støtte arbejdskraftens mobilitet 
 

8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige 

erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 
 

4:1 - Fremme øget beskæftigelse i selvstændige virksomheder, mikrovirksomheder og 

nystartede virksomheder 
 

8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende 

mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og rådgivningstjenester samt 
fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

 

4:2 - Øge antallet af pendlende grænsearbejdere 

 

[09, 08] 

 

5 
 

8 141 295,00 
 

6,00% 
 

0,00% 
 

0,00% 
5:1 - Gennemførsel af programmets aktiviteter indenfor rammerne af forordninger og 
nationale bestemmelser. 

 

[] 
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2. INDSATSOMRÅDER 

 
 

2.A BESKRIVELSE AF INDSATSOMRÅDER UD OVER TEKNISK STØTTE 
 

 
2.A.1 Indsatsområde 

 
 

Indsatsområdets id-nummer 
 

1 

 

Indsatsområdets overskrift 
 

Innovationer 

 

 Indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter 

 Hele indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter, som oprettes på EU-plan 

 Hele indsatsområdet vil blive gennemført med instrumenter til lokalt styret udvikling 
 

 
 

2.A.2 Motivation for oprettelse af et indsatsområde, som omfatter mere end et tematisk mål (hvis relevant). 

Inden for indsatsområdet kombineres der ikke investeringsprioriteringer fra forskellige tematiske mål. 
 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrundlag for EU-støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede 

udgifter eller støtteberettigede offentlige 

udgifter) 
 

ERDF 
 

I alt 



DA DA 19 
 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
1a 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 1:1 

Det særlige måls overskrift Øge antallet af forskere, der er virksomme grænseregionalt/internationalt, samarbejder med erhvervslivet og arbejder indenfor ØKS' styrkeområder 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Hensigten med denne investeringsprioritering er at forbedre kapaciteten til forskning og innovation af særlig europæiske 

interesse. De grænseoverskridende satsninger ESS og MAX IV er særligt relevante at arbejde med i ØKS-området, fordi der 

her er en samlet kompetence omkring for eksempel materialevidenskab, biovidenskab og ren teknologi. 

Investeringsprioriteringen forstærker programregionens konkurrenceevne og kompetence indenfor de styrkeområder, der 

udpeges i de regionale innovationsstrategier, for eksempel KIC (Knowledge Innovation Community[1]). Indsatserne skal gøre 

det muligt at forsvare kompetencer og styrkeområder, der kendetegner og er fælles for store dele af programmets geografiske 

område. 
 
Der er brug for øget forståelse for de grænseoverskridende tilgange og udfordringer, så disse kan føre til samarbejde og 

være nyttig i grænseregionerne. ØKS-området skal gøres mere internationalt, og en kraftigere forbindelse til EU's FoI-

system kan 

blive afgørende for at opnå kritisk masse. 
 

 
 
 

[1] KIC (Knowledge Innovation Community) er netværk (videns- og innovationsplatforme) bestående af flere nationale 

samlokaliseringscentre (knuder) i forskellige lande. Hvert nationalt centrum består af aktører fra de forskellige dele af 

videnstrekanten. KIC udvælges af European Institute of Innovation and Technology (EIT) i en konkurrence gennem en 

bekendtgørelsesproces. Formålet er at få et mere konkurrencedygtigt Europa gennem øget innovation og entreprenørskab. 
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Det særlige måls id-nummer 1:1 

Det særlige måls overskrift Øge antallet af forskere, der er virksomme grænseregionalt/internationalt, samarbejder med erhvervslivet og arbejder indenfor ØKS' styrkeområder 

  
 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

1:1 - Øge antallet af forskere, der er virksomme grænseregionalt/internationalt, samarbejder med erhvervslivet og arbejder indenfor ØKS' 

styrkeområder 
 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

01 Forskere indenfor FoU Antal personer 100 240,00 2009 101 242,00 Eurostat 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der kan få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, blandt 

andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

 Investeringsprioritering 1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

For at forbedre kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation af særlig europæisk interesse skal der støttes indsatser, der 

fører til et øget antal forskere. De styrkeområder, der udpeges i de regionale innovationsstrategier, skal prioriteres. Eksempler på aktiviteter, der kan få 

støtte, er: 
 

•   samarbejder, der supplerer og forstærker ressourcerne i ØKS-regionen 

•   projekter, der øger tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer 

•   projekter med fokus på etablering og udvikling af offentlige-private partnerskaber og innovationer indenfor samme branche eller område 

•   tiltag, der styrker ØKS-områdets tiltrækningskraft for udenlandske eksperter og FoI-personale 

•   tiltag, der øger interaktionen indenfor forskning og innovation mellem parterne i ØKS-området 

•   tiltag, der styrker den regionale infrastruktur og kapacitet indenfor forskning og innovation samt forvaltning af FoI-ressourcer 
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 Investeringsprioritering 1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

•   Demonstrationsprojekter og tests af ny teknik og teknologi 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Forsknings- og innovationsmiljøer 

•   Erhvervslivet 

•   Uddannelsessektoren 
 

Typer af støttemodtagere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Universiteter, videregående uddannelser og institutter 

•   Virksomhedsinkubatorer, forskerparker 

•   Forsknings- og innovationsinfrastrukturens aktører, der har en majoritet af offentlig finansiering, og hvor en offentlig ejendom administrerer 

•   Organisation med et almennyttigt formål 

•   Organisationer, der arbejder med sociale innovationer 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af indsatser 
 

 Investeringsprioritering 1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 



DA DA 22 
 

 

 
 

 Investeringsprioritering 1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kan gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
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 Investeringsprioritering 1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 

 
 Investeringsprioritering 1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
 

 Investeringsprioritering 1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, 

især nogle, der er af europæisk interesse 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
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2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 

 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

1a - Forbedre forsknings- og innovationsinfrastrukturen og kapaciteten til at udvikle spidskompetencer indenfor forskning og innovation samt fremme ekspertisecentre, især nogle, der er af 
europæisk interesse 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO24 
 

Forskning, innovation: Antal nye forskere i 

støttemodtagende enheder 

 

heltidsækvivalenter 
 

25,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

CO42 
 

Produktiv investering: Antal forskningsinstitutter, 

der deltager i grænseoverskridende, transnationale 

eller interregionale forskningsprojekter 

 

Organisationer 
 

15,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds rapporteringssystem) 

 

Årligt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
1b 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af 

teknologi til almene formål 

 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 1:2 

Det særlige måls overskrift Øge anvendelig forskning og innovationsfokuseret aktivitet i ØKS-området 

Resultater som medlemsstaterne Formålet med denne investeringsprioritering er at forbedre erhvervslivets og de øvrige af samfundets sektorers evne til at 

udnytte 
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Det særlige måls id-nummer 1:2 

Det særlige måls overskrift Øge anvendelig forskning og innovationsfokuseret aktivitet i ØKS-området 

forsøger at opnå med EU-

støtte 
forskningsresultater og kompetence i forskningssektoren og at øge antallet af virksomheder, der deltager i 

grænseoverskridende forskningsprojekter. Indsatserne kan bidrage til at fremme erhvervsinvesteringer i forskning og 

innovation, fremme teknisk udvikling og innovation i den offentlige sektor samt medvirke til kommercialisering af 

innovationer ved at støtte pilot-, test- og demonstrationsprojekter. Der skal blandt andet gøres satsninger for at overføre 

teknologi og viden mellem forskning, erhvervslivet og de offentlige aktører. Erhvervslivet og andre samfundssektorer får også 

mulighed for at deltage i udarbejdelsen af strategier og samarbejdsprojekter med udgangspunkt i regionale og kommunale 

innovationsstrategier og -indsatser.  Med et stærkt engagement fra forskellige aktører kan der udvikles intelligente løsninger, 

som kan fungere som en løftestangseffekt for privat investering i forskning og innovation. 

 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

1:2 - Øge anvendelig forskning og innovationsfokuseret aktivitet i ØKS-området 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

02 Andel FoU-udgifter i % af 

det regionale BNP 

% 3,44 2009 3,61 Eurostat 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der skal have støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, 

blandt andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
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Investeringsprioritering 1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi 

til almene formål 

For at opnå bedre virkninger af de regionale innovationssystemer skal indsatserne for anvendelig forskning og innovationsrettet aktivitet indenfor 

ØKS-området øges. Eksempler på aktiviteter, der kan få støtte, er: 
 

•   projekter, som styrker innovationssamarbejdet mellem de mange forskellige aktører i FoI-kæden fra udbud til efterspørgsel 

•   projekter, der har fokus på anvendelig forskning, udviklingsarbejde og letter overførsel af viden og teknologi mellem højere læreranstalter, 

den offentlige sektor og/eller erhvervslivet 

•   pilotprojekter med indslag af demonstration og test samt projekter, der bygger på tidligere erfaringer og udvikler nye former for videns- og 

teknologioverførsel, som fører til praktisk anvendelige metoder og modeller til udnyttelse ved markedsføring 

•   tværfaglige indsatser, som stiler mod innovative løsninger på samfundsproblemer 

•   projekter, der udvikler nye klynger og udnytter kompetencer i området, og som har forudsætninger for at blive profileret som styrkeområder i 

ØKS-området 

•   indsatser, der styrker innovationer indenfor det kommunale og regionale ansvarsområde 

•   projekter, som styrker samarbejdet indenfor offentlige-private partnerskaber samt offentlige-private innovationer, som styrker 

grænseoverskridende investeringsfremmende indsatser og smart [1] city samt smart regions 

•   projekter indenfor innovation og udvikling med fokus på fremtidens udfordringer, for eksempel demografi, klima- og miljømæssige samt 

maritime og marine spørgsmål 

•   stærke forudsætningerne for innovation og kommercialisering gennem internationalisering af små og mellemstore virksomheder 

•   demonstrationsprojekter og tests af ny teknik og teknologi 

•   projekter, som stiler mod pilotvirksomhed, produktvalidering eller markedsføring 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Forsknings- og innovationsmiljøer 

•   Uddannelsessektoren 

•   Erhvervslivet 
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Investeringsprioritering 1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi 

til almene formål 

Typer af støttemodtagere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Universiteter, videregående uddannelser og institutter 

•   Virksomhedsinkubatorer, forskerparker 

•   Organisation med et almennyttigt formål 

•   Organisationer, der arbejder med sociale innovationer 
 

 
 
 

[1] Begrebet smart kan i denne sammenhæng defineres som, når investeringer i byer og regioner sker med tanke på bæredygtig udvikling ud fra 

Brundtlandkommissionens begreb (se yderligere i kapitel 8.1). 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af indsatser 
 

Investeringsprioritering 1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi 

til almene formål 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 

Grænseregional merværdi 
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Investeringsprioritering 1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi 

til almene formål 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kan gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
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Investeringsprioritering 1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi 

til almene formål 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 

 
Investeringsprioritering 1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi 

til almene formål 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
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Investeringsprioritering 1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den 

højere uddannelsessektor, især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige 

anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknologisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, 

tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi 

til almene formål 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

1b - Fremme virksomhedsinvesteringer i forskning og innovation og udvikle forbindelser og synergieffekter mellem virksomheder, forsknings- og udviklingscentre og den højere uddannelsessektor, 

især fremme af investering i udvikling af produkter og tjenesteydelser, teknologioverførsel, social innovation, miljøinnovation, offentlige anvendelser, efterspørgselsstimulerende tiltag, netværk, 

klynger og åben innovation via smart specialisering og støtte teknisk og anvendelig forskning, pilotprojekter, tidlige foranstaltninger til produktvurdering og kapacitet til avanceret produktion og 

førstegangsproduktion, især hvad angår vigtig støtteteknologi og spredning af teknologi til almene formål 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO01 
 

Produktiv investering: Antal virksomheder, der får støtte 
 

Virksomheder 
 

60,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

CO28 
 

Forskning, innovation: Antal virksomheder, der får 

støtte for at får støtte til at introducere nye produkter 

på markedet 

 

Virksomheder 
 

10,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

CO29 
 

Forskning, innovation: Antal virksomheder, der får 

støtte til at introducere for virksomheden nye 

produkter 

 

Virksomheder 
 

50,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

CO41 
 

Produktiv investering: Antal virksomheder, der 

deltager i grænseoverskridende, transnationale eller 

interregionale forskningsprojekter 

 

Virksomheder 
 

100,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

101 
 

Antal organisationer, der deltager i 
grænseoverskridende aktiviteter med innovativt 

indhold 

 

Antal organisationer 
 

100,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 
myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 
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2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabel 5: Resultatramme for indsatsområdet 
 

 

Indsatsområde 
 

1 -  Innovationer 

 

ID 
 

Type af 

indikator 

 

Indikator eller vigtig 

gennemførselsfase 

 

Måleenhed, hvis relevant 
 

Delmål for 

2018 

 

Slutmål (2023) 
 

Oplysnings

kilde 

 

Forklaring af indikatorens relevans, hvis relevant 

 

CO42 
 

Aktivitet 
 

Produktiv investering: Antal 

forskningsinstitutter, som 

deltager i 

grænseoverskridende, 

transnationale eller 

interregionale 

forskningsprojekter 

 

Organisationer 
 

1 
 

15,00 
 

Projektrapp

ortering 

 

 

101 
 

Aktivitet 
 

Antal organisationer, der 

deltager i 

grænseoverskridende 

aktiviteter med innovativt 

indhold 

 

Antal organisationer 
 

4 
 

100,00 
 

Projektrapp

ortering 

 

 

102 
 

Finansiel 
 

Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 

EUR 
 

13392431 
 

89 282 876,00 
 

Certificerede 

udgifter 

(Forvaltende 

myndighed) 

 

 

 
Yderligere kvalitative oplysninger om oprettelse af resultatrammen  

 

CI 42  Antal forskningsorganisationer, som deltager i grænseoverskridende forskningsprojekter 
 

Anslået målværdi for aktivitetsindikatoren CI 42 er baseret på erfaringer fra ØKS-programmet 2007-2013, hvor flere deltagende forskningsinstitutioner i 

aktiviteter, der blev gennemført indenfor projektet, beløb sig til godt 50 ifølge slutrapportering fra projekterne. Her drejer det sig kun om organisationer, 

der har finansieret projekter, hvori der har været forskningsaktiviteter. Først og fremmest universiteter og videregående uddannelser, sygehuse, men også 

nogle få andre. Programforslaget for 2014-2020 TO 
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1 er mere fokuseret på og indeholder aktiviteter, som er direkte rettet mod innovations- og forskningsaktører, og man skal ikke forvente en stigning i 

antallet af aktører indenfor området samlet set, snarere at nogle bliver lagt sammen. Målværdien er på baggrund af disse forudsætninger samt 

vejledningen for CI 42 blevet beregnet til 15. Delmålet beregnes til 1 baseret på erfaringer fra foregående programperiode og forventninger til den årlige 

fordeling af udbetalte midler. 
 

Programspecifik indikator - Antal organisationer, der deltager i grænseoverskridende aktiviteter med innovativt indhold 
 

Aktivitetsindikatorens hensigt er at opfange indsatser, der ikke nødvendigvis inkluderer aktiviteter, mellem for eksempel den offentlige sektor og 

forsknings- og innovationsmiljøer. Indikatoren omfatter innovationsprojekter, hvor alle aktører med relevant kompetence kan medvirke, og baseret på 

disse omstændigheder forventes de at omfatte mindst halvdelen af de midler, der bevilges i investeringsprioritering 1.2. Den antagne målværdi baseres på 

erfaringer fra ØKS-programmet 2007-2013, hvor antallet af aktivt deltagende organisationer i aktiviteter med innovativt indhold beløb sig til cirka 150. 

Programforslaget for 2014-2020 og det tematiske mål 1 er mere fokuseret på aktiviteter rettet direkte mod samarbejde og anvendelse af viden, hvorfor 

målværdien er sat til 100 organisationer. Delmålet beregnes til 4 baseret på erfaringer fra foregående programperiode og forventninger til den årlige 

fordeling af udbetalte midler. 
 

Metode til udarbejdelse af målværdien og delmål 
 

Ved udarbejdelse af målværdien for aktivitetsindikatorerne har analysen først og fremmest taget udgangspunkt i erfaringer fra de tidligere gennemførte 

programperioder. Dog er programmets fokus anderledes i denne periode og giver mulighed for indsatser, der ikke tidligere kunne gennemføres. 

Målværdien er generelt blevet sat i forhold til de økonomiske ressourcer, der fordeles til de respektive tematiske mål. Der er også blevet taget 

udgangspunkt i regionale og nationale analyser og strategier til de tematiske mål. Analysen har til formål at finde de specifikke udfordringer, der er på 

programområdet, og hvor det kan bidrage til forandring i et grænseoverskridende perspektiv. 
 

Beregningerne af en rimelig værdi for delmålet i 2018 for hver udvalgt aktivitetsindikator tager udgangspunkt i erfaringer og den årlige fordeling af 

udbetalte midler i den foregående programperiode. Beregningen af delmålet for aktivitetsindikatorerne er generelt gået ud fra den valgte værdi for de 

finansielle indikatorer og er endt på et lavere niveau, fordi de forventede, udbetalte midler ved udgangen af 2018 kun delvist består af projekter, der er 

afsluttede. Dermed tages der også hensyn til, at kun udfaldene af de afsluttede indsatser kommer i betragtning i resultatrammen. Derudover er der blevet 

taget hensyn til, at visse typer af indsatser vil være nye for programområdet og dermed have en længere startdistance. Det faktum, at programmet 

godkendes et år inde i programperioden, bidrager til, at den sammenlagte bedømmelse af delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsættes til en 

relativt lav værdi. 
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For de finansielle indikatorer, der defineres som udbetalt støtte af udgifter, der er bogført i den godkendende myndigheds regnskabssystem, bliver 

delmålet for 2018 og slutmålet for år 2023 baseret på erfaringer fra den foregående programperiode, på udfald og prognoser for den foregående 

programperiode (hvor udbetalingerne blev gennemført i den tilsvarende del af programperioden, fra 2007 til og med første halvår af 2011) samt 

sammenligninger med andre territoriale programmer med svensk forvaltende myndighed. 
 

Metode og kriterium til udvælgelse af aktivitetsindikatorer i resultatrammen 
 

Udvælgelsen af aktivitetsindikatorer er baseret på en bedømmelse af de specifikke mål, tiltag, der foreslås, målgrupper og erfaringer fra den foregående 

programperiode. Med udgangspunkt i denne metode er aktivitetsindikatorer blevet udvalgt for at indgå i den resultatramme, der vurderes til bedst at 

beskrive resultatet af de tiltag, der forventes indenfor det respektive indsatsområde. De valgte aktivitetsindikatorer forventes at omfatte størsteparten af 

de tiltag, der skal gennemføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammen er det lettere at følge op på og have overblik over gennemførelsen. Dermed 

øges mulighederne for korrigerende tiltag, hvis det viser sig, at resultatrammen ikke kan overholdes. 
 
 
 
 
 

2.A.8 Indsatskategorier 
 

Indsatskategorier for indholdet i indsatsområdet ifølge en nomenklatur, der er blevet accepteret af Kommissionen og en præliminær opdeling af EU-midler 
 

 
 

Tabellerne 6–9: Indsatskategorier 

 
Tabel 6: Dimension 1 Interventionsområde 
 

Indsatsområde 
 

1 - Innovationer 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

056. Investeringer i infrastruktur, kapacitet og udstyr hos små og mellemstore virksomheder, med 

direkte forbindelse til forsknings- og innovationsvirksomhed 

 

2 232 072,05 
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Indsatsområde 
 

1 - Innovationer 

 

058. Forsknings- og innovationsinfrastruktur (offentlig) 
 

2 232 071,89 

 

059. Forsknings- og innovationsinfrastruktur (privat, inklusive forskningscenter) 
 

2 232 071,89 

 

060. Forsknings- og innovationsvirksomheder indenfor et offentligt forsknings- og 

kompetencecenter, inklusive netværksarbejde 

 

8 928 287,57 

 

061. Forsknings- og innovationsvirksomheder indenfor private forskningscentre, inklusive netværksarbejde 
 

2 232 071,89 

 

062. Teknologioverførsel og samarbejde mellem universiteter og virksomheder, først og 

fremmest til støtte af små og mellemstore virksomheder 

 

8 928 287,57 

 

063. Støtte til klynger og virksomhedsnetværk, først og fremmes til støtte af små og mellemstore 

virksomheder 

 

8 928 287,57 

 

064. Forsknings- og innovationsprocesser i små og mellemstore virksomheder (inklusive 

kuponsystemer og innovation indenfor processer, design og tjenester samt på det sociale område) 

 

8 928 287,57 

 
 

Tabel 7: Dimension 2 Type af finansiering 
 

Indsatsområde 
 

1 - Innovationer 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Tilskud uden tilbagebetalingspligt 
 

44 641 438,00 

 
 

Tabel 8: Dimension 3 – Type af område 
 

Indsatsområde 1 - Innovationer 
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Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Storbyområder (tætbefolkede, >50 000 indbyggere) 
 

11 160 359,60 

 

02. Mindre byområder (mindre tætbefolkede, >5 000 indbyggere) 
 

20 088 647,04 

 

03. Landområder (tyndt befolkede) 
 

2 232 071,76 

 

04. Makroregionale samarbejdsområder 
 

11 160 359,60 

 
 

Tabel 9: Dimension 6 – territoriale gennemførselsmekanismer 
 

 

Indsatsområde 
 

1 - Innovationer 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

07. Ikke relevant  
 

44 641 438,00 

 
 

2.A.9 Et sammendrag af den planlagte anvendelse af teknisk støtte, der efter behov omfatter foranstaltninger, som kan styrke den 

administrative kapacitet hos de myndigheder, der deltager i forvaltningen og kontrollen af programmerne og støttemodtagerne, samt efter 

behov foranstaltninger, der skal øge den administrative kapacitet hos de relevante parter, for at de kan deltage i gennemførelsen af 

programmerne (hvis relevant) (hvis relevant) 
 

Indsatsområde: 1 - Innovationer 
 

Ikke relevant. Den planlagte anvendelse af teknisk støtte beskrives under 2B 
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2.A.1 Indsatsområde 
 

 

Indsatsområdets id-nummer 
 

2 

 

Indsatsområdets overskrift 
 

Grøn økonomi 

 

 Indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter 

 Hele indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter, som oprettes på EU-plan 

 Hele indsatsområdet vil blive gennemført med instrumenter til lokalt styret udvikling 
 

 
 

2.A.2 Motivation for oprettelse af et indsatsområde, som omfatter mere end et tematisk mål (hvis relevant). 

Inden for indsatsområdet kombineres der ikke investeringsprioriteringer fra forskellige tematiske mål. 

 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrundlag for EU-støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede 

udgifter eller støtteberettigede offentlige 

udgifter) 
 

ERDF 
 

I alt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
4a 

Investeringsprioriteringens Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 
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Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
4a 

overskrift  
 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 2:1 

Det særlige måls overskrift Øget antal af samarbejder til udvikling af ny teknologi, nye styringsredskaber og metoder for at fremme øget produktion af vedvarende energi 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Der er et stort potentiale til øget produktion i lille målestok af vedvarende energi i hele programregionen. Det 

nordiske energimarked åbner for nye muligheder for produktion af energi. 
 
For at nå målet om en overgang til en lavemissionsøkonomi kræves der både ny viden, og at den eksisterende viden udnyttes 

bedre. For at lette implementering af nye løsninger er der brug for innovationsfremmende tiltag og indsatser indenfor 

forskning og udvikling. 

Det særlige måls id-nummer 2:2 

Det særlige måls overskrift Øge andelen af brug af vedvarende energi (i forhold til det samlede energiforbrug) 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Det nordiske energimarked åbner for nye muligheder for distribution af vedvarende energi. For at udnytte det lokale 

produktionspotentiale og øget grænseoverskridende anvendelse af vedvarende energi er der behov for videreudvikling og 

udbygning af et bedre og smartere distributionsnet 
 
For at nå målet om en overgang til en lavemissionsøkonomi kræves der både ny viden, og at den eksisterende viden udnyttes 

bedre. For at lette implementering af nye løsninger er der brug for innovationsfremmende tiltag og indsatser indenfor 

forskning og udvikling. 
 
Et bedre og smartere distributionsnet gør det muligt at udnytte de perioder, hvor produktionen og forbruget af de forskellige 

energikilder topper. En mere effektiv og jævn udnyttelsesgrad samt lagring af overskudsenergi resulterer i mindre energitab 

samt øget produktion og anvendelse af vedvarende energi. 
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Det særlige måls id-nummer 2:1 

Det særlige måls overskrift Øget antal af samarbejder til udvikling af ny teknologi, nye styringsredskaber og metoder for at fremme øget produktion af vedvarende energi 

  
 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

2:1 - Øget antal af samarbejder til udvikling af ny teknologi, nye styringsredskaber og metoder for at fremme øget produktion af vedvarende energi 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

03 Produktion af vedvarende energi Toe (tonnes oil 

equivalent) 

9 852,00 2010 10 883,00 The Nordic Statbank, 

Eurostat, Danmarks 

statistik, SSB, SCB 

2018, 2020, 2023 

 
 

 

Særligt mål 
 

2:2 - Øge andelen af brug af vedvarende energi (i forhold til det samlede energiforbrug) 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

200 Andel af vedvarende 

energi i forhold til det 

samlede energiforbrug 

% 39,00 2010 40,00 The Nordic Statbank, 

Eurostat, Danmarks 

Statistik, SSB, SCB 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der skal have støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, 

blandt andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

For at fremme produktion og distribution af energi, som hentes fra vedvarende kilder, skal der ydes støtte til indsatser, der øger produktionen såvel som 

andelen af 
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Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

brug af, vedvarende energi. Eksempler på aktiviteter, der kan få støtte, er: 
 

•   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-initiativet: 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 og 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 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Virksomhedsinkubatorer 

•   Transport-/distributions- og energiselskaber 

•   Driftsselskaber for passagertrafik/transporttjenester, bilbranchen 

•   Foreninger, organisationer med et almennyttigt formål 

•   Virksomheder med forbindelse til forskning og udvikling 

•   Uddannelsesorganisationer 

•   Medborgere og forbrugere 
 

Typer af støttemodtagere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Virksomhedsinkubatorer 

•   Transport-/distributions- og energiselskaber 
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Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

•   Driftsselskaber for passagertrafik/transporttjenester, bilbranchen 

•   Organisation med et almennyttigt formål 

•   Foreninger 

•   Virksomheder med forbindelse til forskning og udvikling 

•   Uddannelsesorganisationer 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af 

indsatser 
 

Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•   kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
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Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kunne gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 

Grøn infrastruktur 
 

Projekterne skal tage hensyn til arbejdet med grøn infrastruktur på EU-, nationalt og regionalt plan, som er et redskab til at opnå positive 

økologiske, økonomiske og sociale effekter via naturlige/halvnaturlige løsninger. 
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Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 4a - Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

4a -  Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO42 
 

Produktiv investering: Antal forskningsinstitutter, 

der deltager i grænseoverskridende, transnationale 

eller 

 

Organisationer 
 

15,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 
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Investeringsprioritering 
 

4a -  Fremme produktion og distribution af energi, som kommer fra vedvarende kilder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 interregionale forskningsprojekter     
 

11 
 

Antal samarbejder, værktøjer, pilotprojekter og tests 
 

Antal 
 

30,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
4c 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 2:3 

Det særlige måls overskrift Reduceret energiforbrug i offentlige virksomheder 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Potentialet for energieffektivisering i offentlig infrastruktur, bygninger og boligsektoren er stort. I ØKS-sammenhæng er det 

først og fremmest energieffektive tiltag i forbindelse med vedligeholdelse, renoveringer eller nyopførelser, der er interessante, 

og som bør anvendes. Dette kan indebære anvendelse af ny teknologi, materialer og systemer og løsninger. Potentialet for 

energieffektivisering er stort i den offentlige sektor, der på grund af sin store beholdning af fast ejendom bør gå foran i 

udvikling og implementering af energieffektive løsninger. Ved at indtage en mere aktiv rolle som ejer, udvikler og opkøber 

kan den offentlige sektor være et forbillede og den drivende kraft i teknologi- og erhvervsudvikling. Ved at samarbejde 

omkring udvikling af løsninger, metoder og erfaringer kan den offentlige sektor i programområdet gennemføre omstillingen til 

en mere energieffektiv og grønnere drift på en bedre og mere effektiv måde. Et godt samspil mellem det private erhvervsliv og 

den offentlige sektor er en vigtig forudsætning for at udvikle løsninger og teknologi, der øger energieffektiviteten. Gennem et 

grænseoverskridende samarbejde kan den offentlige sektor bidrage til at udvide markedet og markedsgrundlaget for 

energieffektive 
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Det særlige måls id-nummer 2:3 

Det særlige måls overskrift Reduceret energiforbrug i offentlige virksomheder 

 løsninger og producenter. 

 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

2:3 - Reduceret energiforbrug i offentlige virksomheder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

05 Energiforbrug i offentlige 

bygninger 

kWh/m2 205,00 2013 193,00 Egen 

spørgeskemaundersøgel

se 

(spørgeskemaundersøgel

sen gennemføres blandt 

de 15 deltagende 

regioner i 15 

ejendomme). 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der skal have støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, 

blandt andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

Investeringsprioritering 4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren skal indsatser, som mindsker energiforbruget i offentlig virksomhed, støttes. Eksempler på aktiviteter er: 
 

•   tiltag, der fremmer lavenergibyggeri og energieffektive løsninger 

•   tiltag, der højner kompetencen i den offentlige sektors drift, bygnings- og udviklingsafdelinger. 

•   udvikling af kompetence forbundet med udvikling af innovation og teknologi styret af bestillinger, inklusive leverandørudvikling 
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Investeringsprioritering 4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

•   projekter, som mobiliserer og skaber fælles forståelse for fælles udfordringer, fx anvendelse af ny teknologi, materialer, systemer og løsninger 

•   udvikling af tjenester og løsninger, som gør energistyring bedre og mere enkel 

•   demonstrationsprojekter og tests af ny teknik og teknologi 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Offentlig virksomhed ved ejendoms- og driftsafdelinger 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Virksomheder med forbindelse til forskning og udvikling 

•   Uddannelsesorganisationer 
 

Typer af støttemodtagere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Uddannelsesinstitutioner 

•   FoI-institutioner 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af indsatser 
 

Investeringsprioritering 4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 
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Investeringsprioritering 4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kan gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
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Investeringsprioritering 4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 

Grøn infrastruktur 
 

Projekterne skal tage hensyn til arbejdet med grøn infrastruktur på EU-, nationalt og regionalt plan, som er et redskab til at opnå positive 

økologiske, økonomiske og sociale effekter via naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 

 
Investeringsprioritering 4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
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Investeringsprioritering 4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor 

boligsektoren 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

4c - Støtte energieffektivitet, smart energistyring og anvendelse af vedvarende energi i offentlige infrastrukturer, også i offentlige bygninger og indenfor boligsektoren 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

12 
 

Energiforbrug i offentlige virksomheder 
 

% reduktion af kWh/år 
 

6,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

300 
 

Antal kompetencehøjnende tiltag til reduktion af 
energiforbruget i den offentlige infrastruktur 

 

Tiltag 
 

40,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 
myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

301 
 

Antal deltagende organisationer i 

kompetencehøjnende tiltag 

 

Organisationer 
 

200,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

 
2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabel 5: Resultatramme for indsatsområdet 
 

 

Indsatsområde 
 

2 -  Grøn økonomi 

 

ID 
 

Type af 

indikator 

 

Indikator eller vigtig 

gennemførselsfase 

 

Måleenhed, hvis relevant 
 

Delmål for 

2018 

 

Slutmål (2023) 
 

Oplysnings

kilde 

 

Forklaring af indikatorens relevans, hvis relevant 
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Indsatsområde 
 

2 -  Grøn økonomi 

 

ID 
 

Type af 

indikator 

 

Indikator eller vigtig 

gennemførselsfase 

 

Måleenhed, hvis relevant 
 

Delmål for 

2018 

 

Slutmål (2023) 
 

Oplysnings

kilde 

 

Forklaring af indikatorens relevans, hvis relevant 

 

102 
 

Finansiel 
 

Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 

EUR 
 

10331304 
 

68 875 362,00 
 

Certificerede 

udgifter 

(Forvaltende 

myndighed) 

 

 

11 
 

Aktivitet 
 

Antal samarbejder, 

værktøjer, pilotprojekter og 

tests 

 

Antal 
 

1 
 

30,00 
 

Projektrapp

ortering 

 

 

 
Yderligere kvalitative oplysninger om oprettelse af resultatrammen  

 

Programspecifik indikator - Antal samarbejder, værktøjer, pilotprojekter og tests 
 

Indsatsområdets karakter medfører, at størstedelen af projekterne vil kunne bidrage til aktivitetsindikatoren «Antal samarbejder, værktøjer, pilotprojekter 

og tests», og det forventes derfor, at aktivitetsindikatoren vil omfatte over halvdelen af de midler, der allokeres til indsatsområdet. Samarbejder, der 

gennemføres inden for rammerne af indsatsområdet, bør være formaliserede igennem en aftale mellem aktører med det rette mandat og kompetence, med 

relevant indhold, såsom fælles strategier, handlingsplaner og initiativer, der fører til, at de specifikke mål opnås. Pilotprojekter, tests og øvrige indsatser 

med fokus på innovation og udvikling, skal have et tydeligt fokus på øget produktion af vedvarende energi. Målværdien er med baggrund i disse 

forudsætninger samt erfaringer fra den foregående programperiode blevet beregnet til 30 og delmålet til 1 baseret på erfaringer fra den foregående 

programperiode samt forventninger til den årlige fordeling af udbetalte midler. 
 

Metode til udarbejdelse af målværdien og delmål 
 

Ved udarbejdelse af målværdien til aktivitetsindikatorerne har analysen først og fremmest taget udgangspunkt i erfaringer fra de tidligere gennemførte 

programperioder. Dog er programmets fokus anderledes i denne periode og giver mulighed for indsatser, der ikke tidligere kunne gennemføres. 

Målværdien er generelt blevet sat i forhold til de økonomiske ressourcer, der fordeles til de respektive tematiske mål. Der er også blevet taget 

udgangspunkt i regionale og nationale analyser og strategier for de tematiske mål. Analysen har til formål at finde de specifikke udfordringer, der er på 

programområdet, og hvor det kan bidrage til forandring i et grænseoverskridende perspektiv. 
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Beregningerne af en rimelig værdi for delmålet i 2018 for hver udvalgt aktivitetsindikator tager udgangspunkt i erfaringer og den årlige fordeling af 

udbetalte midler i den foregående programperiode. Beregningen af delmålet for aktivitetsindikatorerne er generelt gået ud fra den valgte værdi for de 

finansielle indikatorer og er endt på et lavere niveau, fordi de forventede, udbetalte midler ved udgangen af 2018 kun delvist udgøres af projekter, der er 

afsluttede. Dermed tages der også hensyn til, at kun udfaldene af de afsluttede indsatser kommer i betragtning i resultatrammen. Derudover er der blevet 

taget hensyn til, at visse typer af indsatser vil være nye for programområdet og dermed have en længere startdistance. Det faktum, at programmet 

godkendes et år inde i programperioden, bidrager til, at den sammenlagte bedømmelse af delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsættes til en 

relativt lav værdi. 
 

 
 

For de finansielle indikatorer, der defineres som udbetalt støtte af udgifter, der er bogført i den godkendende myndigheds regnskabssystem, bliver 

delmålet for 2018 og slutmålet for år 2023 baseret på erfaringer fra den foregående programperiode, på udfald og prognoser for den foregående 

programperiode (hvor udbetalingerne blev gennemført i den tilsvarende del af programperioden, fra 2007 til og med første halvår af 2011) samt 

sammenligninger med andre territoriale programmer med svensk forvaltende myndighed. 
 

Metode og kriterium til udvælgelse af aktivitetsindikatorer i resultatrammen 
 

Udvælgelsen af aktivitetsindikatorer baserer sig på en bedømmelse af de specifikke mål, tiltag, der foreslås, målgrupper og erfaringer fra den foregående 

programperiode. Med udgangspunkt i denne metode er aktivitetsindikatorer blevet udvalgt for at indgå i den resultatramme, der vurderes til bedst at 

beskrive resultatet af de tiltag, der forventes indenfor det respektive indsatsområde. De valgte aktivitetsindikatorer forventes at omfatte størsteparten af de 

tiltag, der skal 

gennemføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammen er det lettere at følge op på og have overblik over gennemførelsen. Dermed øges 

mulighederne for korrigerende tiltag, hvis det viser sig, at resultatrammen ikke kan overholdes. 
 
 
 
 
 

2.A.8 Indsatskategorier 
 

Indsatskategorier for indholdet i indsatsområdet ifølge en nomenklatur, der er blevet accepteret af Kommissionen og en præliminær opdeling af EU-midler 
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Tabellerne 6–9: Indsatskategorier 

 
Tabel 6: Dimension 1 Interventionsområde 
 

Indsatsområde 
 

2 - Grøn økonomi 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

009. Vedvarende energi: vindkraft 
 

4 304 710,08 

 

011. Vedvarende energi: biomasse 
 

4 304 710,08 

 

012. Anden vedvarende energi (herunder vandkraft, geotermisk varme og bølgekraft) samt integrering 

med vedvarende energi (herunder lagring, overskudsenergi, som forvandles til gas og infrastruktur til 

vedvarende brint) 

 

5 165 652,08 

 

013. Demonstrationsprojekter samt støttende tiltag til energieffektiv renovering af den 

offentlige infrastruktur 

 

5 165 652,46 

 

014. Demonstrationsprojekter samt støttende tiltag til energieffektiv renovering af boligmassen 
 

5 165 652,10 

 

015. Intelligente energidistributionssystemer til højspændings- og mellemspændingsnet (herunder 

smarte net og IKT-systemer) 

 

5 165 652,10 

 

065. Forsknings- og innovationsinfrastruktur, processer, teknologioverførsel og samarbejde inden for 

virksomheder med fokus på en lavemissionsøkonomi og modstandskraft overfor klimaforandringer 

 

5 165 652,10 

 
 

Tabel 7: Dimension 2 Type af finansiering 
 

Indsatsområde 2 - Grøn økonomi 
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Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Tilskud uden tilbagebetalingspligt 
 

34 437 681,00 

 
 

Tabel 8: Dimension 3 – Type af område 
 

Indsatsområde 
 

2 - Grøn økonomi 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Storbyområder (tætbefolkede, >50 000 indbyggere) 
 

8 609 420,16 

 

02. Mindre byområder (mindre tætbefolkede, >5 000 indbyggere) 
 

15 496 956,29 

 

03. Landområder (tyndt befolkede) 
 

1 721 884,39 

 

04. Makroregionale samarbejdsområder 
 

8 609 420,16 

 
 

Tabel 9: Dimension 6 – territoriale gennemførselsmekanismer 
 

 

Indsatsområde 
 

2 - Grøn økonomi 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

07. Ikke relevant  
 

34 437 681,00 
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2.A.9 Et sammendrag af den planlagte anvendelse af teknisk støtte, der efter behov omfatter foranstaltninger, som kan styrke den 

administrative kapacitet hos de myndigheder, der deltager i forvaltningen og kontrollen af programmerne og støttemodtagerne, samt efter 

behov foranstaltninger, der skal øge den administrative kapacitet hos de relevante parter, for at de kan deltage i gennemførelsen af 

programmerne (hvis relevant) (hvis relevant) 
 

Indsatsområde: 2 - Grøn økonomi 
 

Den planlagte anvendelse af teknisk støtte beskrives under 2B. 
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2.A.1 Indsatsområde 
 

 

Indsatsområdets id-nummer 
 

3 

 

Indsatsområdets overskrift 
 

Transport 

 

 Indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter 

 Hele indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter, som oprettes på EU-plan 

 Hele indsatsområdet vil blive gennemført med instrumenter til lokalt styret udvikling 
 

 
 

2.A.2 Motivation for oprettelse af et indsatsområde, som omfatter mere end et tematisk mål (hvis relevant). 

Inden for indsatsområdet kombineres der ikke investeringsprioriteringer fra forskellige tematiske mål. 

 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrundlag for EU-støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede 

udgifter eller støtteberettigede offentlige 

udgifter) 
 

ERDF 
 

I alt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7a 

Investeringsprioriteringens Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 



DA DA 55 
 

 

 
Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7a 

overskrift  
 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 3:1 

Det særlige måls overskrift Forbedre tilgængeligheden til og igennem ØKS-regionen 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Denne investeringsprioritering gælder udviklingen af det transeuropæiske transportnet TEN-T og har et direkte 

grænseoverskridende perspektiv og en europæisk merværdi. Investeringsprioriteten har også betydning for tilslutning af 

transportkorridorer i Norge med TEN-T. Prioriteringen er relevant, fordi ØKS-regionen omfatter prioriterede projekter under 

det nuværende TEN-T, og fordi flere havne og transportkorridorer i regionen indgår i kernenetværket i det nye TEN-T. 

Standarden og kapaciteten af vej- og jernbaneinfrastrukturen i korridoren Oslo-Göteborg-København behøver forbedring for 

at kunne reducere udgifter og spare tid ved transport af personer og gods. Der er således behov for at fremskynde byggeriet og 

bidrage til en optimal udnyttelse af veje og jernbaner i TEN-T-projektet Nordisk trekant i korridoren. 
 
Projekter inden for denne prioritering bør fokusere på de aftalte TEN-T-projekter samt knudepunkter og korridorer i 

kernenetværket i det nye TEN-T. Projekterne skal indirekte kunne bidrage til konkrete resultater ved at støtte forberedelser 

og gennemførsel af planlagte infrastrukturprojekter. 

 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

3:1 - Forbedre tilgængeligheden til og igennem ØKS-regionen 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

06 Transporttid for jernbanetrafik 

mellem knudepunkterne i TEN-

T i forhold til transporttid for 

vejtrafik 

Andel rejsetid med 

tog i forhold til 

rejsetid med bil 

1,40 2013 1,30 Egen undersøgelse 2018, 2020, 2023 
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2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der skal have støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, 

blandt andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

Investeringsprioritering 7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

Ved at støtte investeringer i det transeuropæiske transportnet (TEN-T) bliver tilgængeligheden forbedret til og igennem ØKS-regionen. Eksempler på 

aktiviteter: 
 

•   støtte gennemførelsen og optimere udnyttelsen af de prioriterede projekter og kernenetværket i TEN-T 

•   udvikle planer/strategier for at fjerne tekniske og administrative/organisatoriske flaskehalsproblemer ved grænseoverskridende 

transportinfrastruktur og korridorer 

•   aktiviteter, der har til hensigt at udvikle TEN-T på den anden side af 2030, og som kan danne grundlaget for fremtidige revideringer af 

det Transeuropæiske transportnetværk 

•   effektivt lette gennemførelsen og udnyttelsen af de planlagte grænseoverskridende infrastrukturinvesteringer, såsom TEN-T-projekterne Nordisk 

Trekant og en ny fast forbindelser over Femern Bælt (for eksempel forstudier, effektstudier, udvikling af finansieringsmodeller) 

•   udvikle tiltag til at styrke søfarten og sømotorvejenes rolle i den maritime dimension i kernenetværket tilhørende TEN-T (for eksempel 

forberedende projekter inden investeringer i fx Connecting Europe Facility) 

•   udforske mulighederne for nye, bedre og grænseoverskridende transportvejer for personer og varer, inklusive alternative veje til de 

eksisterende transportkorridorer med trængselsproblemer 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Nationale, regionale og lokale aktører med ansvar for transportinfrastruktur, herunder havne og godsterminaler, i TEN-T-netværket 

•   Erhvervslivet, lønmodtagere og studerende 
 

Typer af støttemodtagere 
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Investeringsprioritering 7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

•   Nationale, regionale og lokale aktører, der har ansvar for transport og infrastruktur 

•   Infrastrukturejere, administratorer af havne 

•   Havnemyndigheder og terminaloperatører, operatører indenfor logistik 

•   Transportfirmaer, herunder fragtselskaber (forwarders) 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Ikke-statslige organisationer og interessegrupper 

•   Universiteter og uddannelses- og forskningsinstitutioner 
 

Særlige geografiske områder: 
 

Denne investeringsprioritering rettes primært mod områderne med prioriterede projekter, som ligger indenfor optagelsesområdet for kernenetværket i 

TEN-T[1]. Dette gælder primært transportkorridoren Oslo-Göteborg-København med forlængelse af den kommende Femern Bælt-forbindelse mellem 

Danmark og Tyskland. Det geografiske optagelsesområde omfatter også havne og transportkorridoren gennem Jylland, med tilslutning til det sydlige 

Norge.  
 

 
 
 

[1] Knudepunkter i kernenetværket i TEN-T indenfor ØKS er Oslo, Göteborg, Malmö, Trelleborg, København samt Århus. 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af indsatser 
 

Investeringsprioritering 7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller flere 

af  
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Investeringsprioritering 7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kan gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
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Investeringsprioritering 7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 

Grøn infrastruktur 
 

Projekterne skal tage hensyn til arbejdet med grøn infrastruktur på EU-, nationalt og regionalt plan, som er et redskab til at opnå positive 

økologiske, økonomiske og sociale effekter via naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
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2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 

 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

7a - Støtte et multimodalt, fælles europæisk transportområde ved at investere i TEN-T 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

13 
 

Samarbejder, netværk, aftaler, planer, strategier 
 

Antal 
 

3,00 
 

Udgangspunkt for 

projektansøgningen og de 

rapporterede resultater (Forvaltende 
myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7b 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 3:2 

Det særlige måls overskrift Reducere transporttiden med miljøvenlige transportformer af personer og gods til det nærmeste knudepunkt i TEN-T (Miljøvenlig transport: Kollektivtrafik 

for persontransport (bus, tog og skib) samt sø- og jernbanetransport af godstransport.) 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Investeringsprioriteringen har til hensigt at sikre god kommunikation mellem sekundære og tertiære netværk og knudepunkter 

på den ene side og projekter og adgangspunkter i kernenetværket i TEN-T på den anden side. Dette er af betydning for 

befolkningen og erhvervslivet i de mere perifere dele af regionen, der har længere afstand og færre 

kommunikationsmuligheder til arbejde, uddannelse og knudepunkter til omlæsning af gods og transport end befolkningen i de 

mere centrale dele af regionen. Projekter under denne prioritering vil indirekte bidrage til specifikke projekter ved at støtte 

forberedelsen og gennemførelsen af 
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Det særlige måls id-nummer 3:2 

Det særlige måls overskrift Reducere transporttiden med miljøvenlige transportformer af personer og gods til det nærmeste knudepunkt i TEN-T (Miljøvenlig transport: Kollektivtrafik af 

persontransport (bus, tog og skib) samt sø- og jernbanetransport af godstransport.) 

 planlagte infrastrukturprojekter under TEN-T-netværket. 

 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

3:2 - Reducere transporttiden med miljøvenlige transportformer for personer og gods til det nærmeste knudepunkt i TEN-T (Miljøvenlig transport: 

Kollektivtrafik af persontransport (bus, tog og skib) samt sø- og jernbanetransport af godstransport.) 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

149 Transporttid for jernbanetrafik 

til nærmeste knudepunkt i TEN-

T i forhold til transporttid for 

vejtrafik 

Andel rejsetid med 

tog i forhold til 

rejsetid med bil 

1,23 2013 1,15 Egen bedømmelse 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der skal have støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, 

blandt andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

Investeringsprioritering 7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

Ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen skal transporttiden mindskes med miljøvenlige 

transportformer. Eksempler på aktiviteter: 
 

•   udvikle strategier for effektiv tilslutning af sekundære knudepunkter til kernenetværket i TEN-T for at mindske transporttiden og 

optimere logistikken 
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Investeringsprioritering 7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

•   udvikle tiltag, der kan aflaste knudepunktshavne og befordre mere bæredygtig transport til og fra udlandet 

•   styrke små og mellemstore havnes konkurrenceevne ved at udforske markedsnicher samt samarbejdsmuligheder og udnyttelse af 

komplementariteten med større havne i form af feeder-løsninger og aflastningssystemer 

•   udvikle tiltag, der sikrer let tilgængelighed til internationale lufthavne for regional fly- og landtransport 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Nationale, regionale og lokale aktører med ansvar for transportinfrastruktur 

•   Havne og godsterminaler 

•   Erhvervslivet, lønmodtagere og studerende udenfor kernenetværket 
 

Typer af støttemodtagere 
 

•   Nationale, regionale og lokale aktører, der har ansvar for transport og infrastruktur 

•   Havnemyndigheder og terminaloperatører 

•   Transportfirmaer, herunder fragtselskaber (forwarders) 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Ikke-statslige organisationer og interessegrupper 

•   Universiteter og uddannelses- og forskningsinstitutioner 
 

Særlige geografiske områder 
 

Denne investeringsprioritering er rettet dels mod områder, der ligger udenfor det umiddelbare optagelsesområde for kernenetværket i TEN-T[1], og som 

har behov for at blive koblet til dette netværk, dels mod områder, der ligger tættere på TEN-T-netværket, og som kan have tydelig fordel af en forbedret 

opkobling til TEN-T-netværket. 
 

 
 
 

[1] Knudepunkter i kernenetværket TEN-T indenfor ØKS er Oslo, Göteborg, Malmö, Trelleborg, København samt Århus. 
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2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af 

indsatser 
 

Investeringsprioritering 7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
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I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Dette indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi 
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Investeringsprioritering 7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

i forhold til allerede eksisterende indsatser i det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal vise, at projektet 

ikke kunne gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 

Grøn infrastruktur 
 

Projekterne skal tage hensyn til arbejdet med grøn infrastruktur på EU-, nationalt og regionalt plan, som er et redskab til at opnå positive 

økologiske, økonomiske og sociale effekter via naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
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Investeringsprioritering 7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

7b - Fremme regional mobilitet ved at koble sekundære og tertiære knudepunkter sammen med TEN-T-infrastrukturen, inklusive multimodale knuder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

13 
 

Samarbejder, netværk, aftaler, planer, strategier 
 

Antal 
 

4,00 
 

Udgangspunkt for 

projektansøgningen og de 

rapporterede resultater (Forvaltende 
myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
7c 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 
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2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 3:3 

Det særlige måls overskrift Øge det miljøvenlige transportarbejde i udvalgte korridorer, inklusive i kernenetværket TEN-T samt i og omkring tætbebyggede områder 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Denne investeringsprioritering har til formål at forbedre forudsætningerne for bæredygtig transport ved at reducere 

energiforbruget og udslippet af kuldioxid, svovloxider, nitrogenoxider samt lokal luftforurening og støj. 

Investeringsprioriteringen kan også fremme tilgængeligheden. Prioriteringen har en tydelig forbindelse til det tematiske mål 

om at støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer. Udviklingen af smarte transportsystemer og grønne 

brændstoffer kan også involvere forskning og innovation forbundet med det tematiske mål 1. Prioriteringen kan dreje sig om 

direkte grænseoverskridende transportløsninger med øget brug af bus, tog og søtransport/fartøjer. Det kan også indebære 

udveksling af erfaringer angående udvikling af fælles løsninger til mere bæredygtig transport, der til sammen kan bidrage til 

et mere klimavenligt transportsystem i regionen som helhed, uden at løsningen i sig selv er direkte grænseoverskridende 

(som for eksempel parallel udvikling af løsninger til kollektivtrafik og cykeltrafik). 

 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

3:3 - Øge det miljøvenlige transportarbejde i udvalgte korridorer, inklusive i kernenetværket TEN-T samt i og omkring tætbebyggede områder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

07 Transportsektorens 

energiforbrug i relation til BRP 

Toe (tonnes of oil 

equivalent) pr. 

million regionalt 

BNP 

17,90 2010 16,00 The Nordic Statbank, 

Eurostat, Danmarks 

statistik, SSB, SCB 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
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2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der skal have støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, 

blandt andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

Investeringsprioritering 7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

For at udvikle og forbedre miljøvenlige lavemissionstransportsystemer skal indsatser, der øger det miljøvenlige transportarbejde, støttes.  Eksempler på 

aktiviteter: 
 

•   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[1] 

•   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 

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

Væsentligste målgrupper 
 

•   Offentlige aktører med ansvar for transport og infrastruktur 

•   Den eksportorienterede industri 

•   Befolkningen og erhvervslivet i og omkring tætbebyggede områder 
 

Typer af støttemodtagere 
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Investeringsprioritering 7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

•   Offentlige aktører, som har ansvar for transport og infrastruktur 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Ikke-statslige organisationer og interessegrupper 

•   Universiteter og uddannelses- og forskningsinstitutioner 
 

Særlige geografiske områder 
 

Byer og deres naturlige nærområder. 
 

 
 
 

[1] Med målsætningen om at skabe et indre jernbanemarked for at skabe mere effektive og kundetilpassede transporttjenester gennemfører EU 

flere foranstaltninger. I januar 2013 forslog Europa-Kommissionen en fjerde jernbanepakke.  
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af indsatser 
 

Investeringsprioritering 7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 
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Investeringsprioritering 7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kan gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
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Investeringsprioritering 7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 

Grøn infrastruktur 
 

Projekterne skal tage hensyn til arbejdet med grøn infrastruktur på EU-, nationalt og regionalt plan, som er et redskab til at opnå positive 

økologiske, økonomiske og sociale effekter via naturlige/halvnaturlige løsninger. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale 

forbindelser og lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
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2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 

 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

7c - Udvikle og forbedre miljøvenlige (også mere stille) lavemissionstransportsystemer, heriblandt transport i de indre vandveje og søfart, havne, multimodale forbindelser og 
lufthavnsinfrastruktur for at fremme bæredygtig regional og lokal trafik 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

13 
 

Samarbejder, netværk, aftaler, planer, strategier 
 

Antal 
 

8,00 
 

Udgangspunkt for 

projektansøgningen og de 
rapporterede resultater (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

 
2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabel 5: Resultatramme for indsatsområdet 
 

 

Indsatsområde 
 

3 -  Transport 

 

ID 
 

Type af 

indikator 

 

Indikator eller vigtig 

gennemførselsfase 

 

Måleenhed, hvis relevant 
 

Delmål for 

2018 

 

Slutmål (2023) 
 

Oplysnings

kilde 

 

Forklaring af indikatorens relevans, hvis relevant 

 

13 
 

Aktivitet 
 

Samarbejder, netværk, 

aftaler, planer, strategier 

 

Antal 
 

1 
 

8,00 
 

Projektrapp

ortering 

 

 

102 
 

Finansiel 
 

Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 

EUR 
 

6887526 
 

45 916 908,00 
 

Certificerede 

udgifter 

(Forvaltende 

myndighed) 
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Yderligere kvalitative oplysninger om oprettelse af resultatrammen  

 

Indikator - Antal samarbejder, netværk, aftaler, planer, strategier 
 

Størst søgning forudses indenfor investeringsprioritet 3.3, der har den bredeste position indenfor indsatsområdet, hvilket medfører, at flere aktører kan 

deltage, og der dannes brede partnerskaber. Over halvdelen af ansøgningerne vil være omfattet af den valgte aktivitetsindikator til investeringsprioritet 

3.3. Få og store transportprojekter gør, at den forventede målværdi kun bedømmes til otte samarbejder, netværk, aftaler, planer eller strategier i 

programperioden 2014-2020. I indeværende periode er der otte transport- og infrastrukturprojekter til sammenligning med i alt beregnet 15 i perioden 

2014-2020 for hele transportsektorens mål. Delmålet beregnes til 0 baseret på erfaringer fra foregående programperiode og forventninger til den årlige 

fordeling af udbetalte midler. 
 

Metode til udarbejdelse af målværdien og delmål 
 

Ved udarbejdelse af målværdien for aktivitetsindikatorerne har analysen først og fremmest taget udgangspunkt i erfaringer fra tidligere gennemførte 

programperioder. Dog er programmets fokus anderledes i denne periode og giver mulighed for indsatser, der ikke tidligere kunne gennemføres. 

Målværdien er generelt blevet sat i forhold til de økonomiske ressourcer, der fordeles til de respektive tematiske mål. Der er også blevet taget 

udgangspunkt i regionale og nationale analyser og strategier for de tematiske mål. Analysen har til formål at finde de specifikke udfordringer, der er på 

programområdet, og hvor det kan bidrage til forandring i et grænseoverskridende perspektiv. 
 

Beregningerne af en rimelig værdi for delmålet i 2018 for hver udvalgt aktivitetsindikator tager udgangspunkt i erfaringer og den årlige fordeling af 

udbetalte midler i den foregående programperiode. Beregningen af delmålet for aktivitetsindikatorerne er generelt gået ud fra den valgte værdi for de 

finansielle indikatorer og er endt på et lavere niveau, fordi de forventede, udbetalte midler ved udgangen af 2018 kun delvist udgøres af projekter, der er 

afsluttede. Dermed tages der også hensyn til, at kun udfaldene af de afsluttede indsatser kommer i betragtning i resultatrammen.  Derudover er der 

blevet taget hensyn til, at visse typer af indsatser vil være nye for programområdet og dermed have en længere startdistance. Det faktum, at programmet 

godkendes et år inde i programperioden, bidrager til, at den sammenlagte bedømmelse af delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsættes til en 

relativt lav værdi. 
 

 
 

For de finansielle indikatorer, der defineres som udbetalt støtte af udgifter, der er bogført i den godkendende myndigheds regnskabssystem, bliver 

delmålet for 2018 og slutmålet for år 2023 baseret på erfaringer fra den foregående programperiode, på udfald og prognoser for den foregående 

programperiode (hvor udbetalingerne blev gennemført i den tilsvarende del af programperioden, fra 2007 til og med første halvår af 2011) samt 

sammenligninger med andre territoriale programmer med svensk forvaltende myndighed. 
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Metode og kriterium til udvælgelse af aktivitetsindikatorer i resultatrammen 

 
Udvælgelse af aktivitetsrammen er baseret på en bedømmelse af de specifikke mål, tiltag, der foreslås, målgrupper og erfaringer fra den foregående 

programperiode. Med udgangspunkt i denne metode er aktivitetsindikatorer blevet udvalgt for at indgå i den resultatramme, der vurderes til bedst at 

beskrive resultatet af de tiltag, der forventes indenfor det respektive indsatsområde. Den valgte aktivitetsindikator forventes at omfatte størsteparten af de 

tiltag, der skal gennemføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammen er det lettere at følge op på og have overblik over gennemførelsen. Dermed 

øges mulighederne for korrigerende tiltag, hvis det viser sig, at resultatrammen ikke kan overholdes. 
 
 
 
 
 

2.A.8 Indsatskategorier 
 

Indsatskategorier for indholdet i indsatsområdet ifølge en nomenklatur, der er blevet accepteret af Kommissionen og en præliminær opdeling af EU-midler 
 

 
 

Tabellerne 6–9: Indsatskategorier 

 
Tabel 6: Dimension 1 Interventionsområde 
 

Indsatsområde 
 

3 -  Transport 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

024. Jernbaner (TEN-T-stamnet) 
 

2 550 939,28 

 

025. Jernbaner (overordnet TEN-T) 
 

2 550 939,55 

 

028. TEN-T's motorveje og veje – stamnet (nybyggede) 
 

2 550 939,31 

 

029. TEN-T's motorveje og veje – overordnet net (nybyggede) 
 

2 550 939,31 
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Indsatsområde 
 

3 -  Transport 

 

035. Kombineret transport (TEN-T) 
 

2 550 939,31 

 

037. Lufthavne (TEN-T) 
 

2 550 939,31 

 

039. Kysthavne (TEN-T) 
 

2 550 939,31 

 

043. Infrastruktur til og fremme af tiltag til ren bytrafik (inklusive udstyr og rullende materiel)   
 

2 550 939,31 

 

044. Intelligente transportsystemer (inklusive indførelse af efterspørgselsstyring, vejafgiftsystemer 

samt it-baserede kontrol- og informationssystemer) 

 

2 550 939,31 

 
 

Tabel 7: Dimension 2 Type af finansiering 
 

Indsatsområde 
 

3 -  Transport 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Tilskud uden tilbagebetalingspligt 
 

22 958 454,00 

 
 

Tabel 8: Dimension 3 – Type af område 
 

Indsatsområde 
 

3 - Transport 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Storbyområder (tætbefolkede, >50 000 indbyggere) 
 

5 739 613,68 
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Indsatsområde 
 

3 - Transport 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

02. Mindre byområder (mindre tætbefolkede, >5 000 indbyggere) 
 

10 331 304,19 

 

03. Landområder (tyndt befolkede) 
 

1 147 922,69 

 

04. Makroregionale samarbejdsområder 
 

5 739 613,44 

 
 

Tabel 9: Dimension 6 – territoriale gennemførselsmekanismer 
 

 

Indsatsområde 
 

3 - Transport 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

07. Ikke relevant  
 

22 958 454,00 

 
 

2.A.9 Et sammendrag af den planlagte anvendelse af teknisk støtte, der efter behov omfatter foranstaltninger, som kan styrke den 

administrative kapacitet hos de myndigheder, der deltager i forvaltningen og kontrollen af programmerne og støttemodtagerne, samt efter 

behov foranstaltninger, der skal øge den administrative kapacitet hos de relevante parter, for at de kan deltage i gennemførelsen af 

programmerne (hvis relevant) (hvis relevant) 
 

Indsatsområde: 3 - Transport 
 

Den planlagte anvendelse af teknisk støtte beskrives under 2B. 
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2.A.1 Indsatsområde 
 

 

Indsatsområdets id-nummer 
 

4 

 

Indsatsområdets overskrift 
 

Beskæftigelse 

 

 Indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter 

 Hele indsatsområdet vil kun blive gennemført med finansieringsinstrumenter, som oprettes på EU-plan 

 Hele indsatsområdet vil blive gennemført med instrumenter til lokalt styret udvikling 
 

 
 

2.A.2 Motivation for oprettelse af et indsatsområde, som omfatter mere end et tematisk mål (hvis relevant). 

Inden for indsatsområdet kombineres der ikke investeringsprioriteringer fra forskellige tematiske mål. 

 

 
 
 
 

2.A.3 Fond og beregningsgrundlag for EU-støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrundlag (samlede støtteberettigede 

udgifter eller støtteberettigede offentlige 

udgifter) 
 

ERDF 
 

I alt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
8a 

Investeringsprioriteringens Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 
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Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
8a 

overskrift  
 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 4:1 

Det særlige måls overskrift Fremme øget beskæftigelse i selvstændige virksomheder, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

Indsatserne indenfor denne investeringsprioritering har til formål at fremme beskæftigelsen og grænseregionalt samarbejde 

blandt selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og nye virksomheder, styrke grænseregionale rådgivningsindsatser 

og stimulere iværksætteri og opstart af virksomheder. Iværksættere er vigtige for dynamikken i erhvervslivet og er gennem 

introduktion af nye ideer og produkter kilde til innovation og vækst. Det er derfor vigtigt at skabe bedre rammer for etablering 

af nye virksomheder og forudsætninger, for at de nye virksomheder kan overleve, udvikle sig og vokse. De fleste 

beskæftigelsesmuligheder findes for så vidt i meget store virksomheder, men det er for det meste de nystartede og unge 

virksomheder, der skaber nye beskæftigelsesmuligheder.  Indsatser inden for denne prioritet skal derfor lette opstart af 

virksomheder og fremme iværksætterånden i såvel uddannelsessystemet som i erhvervslivet. I programmet fokuseres 

indsatserne indenfor det specifikke mål på tiltag, der snarere fremmer øget beskæftigelse end produktiviteten i de 

voksende virksomheder. 
 
På trods af at kønsopdelingen på arbejdsmarkedet mindskes, er der stadigvæk store forskelle mellem kvinder og mænd i visse 

sektorer. Indsatser indenfor programmet bør fremme et mere effektiv og ligestillet arbejdsmarked præget af mangfoldighed 

med henblik på at øge regionens vækst. Det kan for eksempel ske gennem bevidste tilpasninger som firmarådgivning etc. 

Ekspertisen indenfor nye brancher bør øges, således at rådgivning kan gøres så målrettet og relevant som muligt. Ved at 

arbejde grænseoverskridende med kompetencer i innovationssystemet skabes der kritisk masse og et bredere internationalt 

perspektiv. 
 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 

 
Særligt mål 4:1 - Fremme øget beskæftigelse i selvstændige virksomheder, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder 
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ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

08 Antal beskæftigede i 

virksomheder med 

1-9 ansatte 

Antal beskæftigede 980 000,00 2011 1 071 812,00 National offentlig 

statistik 

2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der kan få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, blandt 

andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

Investeringsprioritering 8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

For i sidste instans at fremme beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet samt for at udvikle virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til 

selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder, og opstart af virksomheder skal de indsatser, som øger antallet af beskæftigede i nystartede og 

voksende virksomheder, støttes. Eksempler på aktiviteter: 
 

•   skabelse eller videreudvikling af grænseoverskridende samarbejde om virksomhedsinkubatorer 

•   oprettelse eller videreudvikling af iværksætteruddannelser og studenterdrevne innovations- og iværksætterprojekter koblet til 

uddannelsesinstitutioner 

•   virksomhedsrådgivning på et grænseregionalt marked for at sikre international orientering og vision 

•   metodeudvikling, støtte og rådgivning til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder 

•   dannelse af grænseoverskridende virksomhedsnetværk og brancheråd 

•   udvikling af nye metoder og muligheder for forretningssamarbejde og eksport 

•   indsatser, som fremmer akademikeres muligheder hos selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og nystartede virksomheder 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervsorganisationer 

•   Små og mellemstore virksomheder, iværksættere, nystartede virksomheder 

•   Virksomhedsstøttende organisationer, virksomhedsrådgivere 
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Investeringsprioritering 8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

•   Foreninger, uddannelsesinstitutioner, studerende etc. 

•   Det regionale innovationssystem 

•   Virksomhedsinkubatorer 
 

Typer af støttemodtagere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Virksomhedsinkubatorer 

•   Uddannelsesinstitutioner 

•   Virksomhedsrådgivningscenter 

•   Organisation med et almennyttigt formål 

•   Sociale innovatører 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af 

indsatser 
 

Investeringsprioritering 8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 
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Investeringsprioritering 8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kan gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 
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Investeringsprioritering 8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

programmet kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 

 
Investeringsprioritering 8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO01 
 

Produktiv investering: Antal virksomheder, der får støtte 
 

Virksomheder 
 

100,00 
 

Projektrapportering, Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem 

 

Årligt 
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Investeringsprioritering 
 

8a - Støtte udviklingen af virksomhedsinkubatorer og investeringsstøtte til selvstændige erhvervsdrivende, mikrovirksomheder og opstart af virksomheder 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO05 
 

Produktiv investering: Antal nye virksomheder, der får 

støtte 

 

Virksomheder 
 

100,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

CO08 
 

Produktiv investering: Beskæftigelsesstigning i 
virksomheder, der får støtte 

 

heltidsækvivalenter 
 

25,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 
myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

13 
 

Samarbejder, netværk, aftaler, planer, strategier 
 

Antal 
 

15,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

14 
 

Antal deltagende virksomheder 
 

Antal 
 

250,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 
myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

 
2.A.4 Investeringsprioritering 

 

Investeringsprioriteringens id-

nummer 

 
8e 

Investeringsprioriteringens 

overskrift 

Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS- Grænseoverskridende) 

 

 
2.A.5 Særlige mål for investeringsprioriteringen og de forventede resultater 

 

Det særlige måls id-nummer 4:2 

Det særlige måls overskrift Øge antallet af pendlende grænsearbejdere 

Resultater, som 

medlemsstaterne forsøger at 

opnå med EU-støtte 

For at skabe et grænseoverskridende arbejdsmarked i programmets geografiske område skal mulighederne for at finde 

beskæftigelsesmuligheder på den anden side af grænsen synliggøres. Samtidig kan en bedre matchning mellem behov for 

arbejdskraft og ledige stillinger over landegrænserne føre til, at der opstår synergieffekter mellem ØKS-regionens forskellige 

delområder. For at nå målet om øget erhvervsfrekvens og beskæftigelse er det også vigtigt at gøre det lettere at komme ind på 

arbejdsmarkedet. Det kan for eksempel handle om at øge informationsindsatserne samt at fjerne såvel mentale som strukturelle 

hindringer. Myndigheder på nationalt, regionalt 
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Det særlige måls id-nummer 4:2 

Det særlige måls overskrift Øge antallet af pendlende grænsearbejdere 

 og lokalt plan bør derfor samarbejde for at mindske grænsehindringer i for de gældende love 

og regler. 
 
Også på uddannelsesområdet bør øget samarbejde og harmonisering over grænserne efterstræbes, ikke mindst når det 

drejer sig om meritvurdering. Det vil kunne føre til flere fælles uddannelser på tværs af grænserne, et øget antal, der 

studerer i andre dele af ØKS-regionen samt fælles adgang til praktikpladser. 

 
 

Tabel 3: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 
 

 

Særligt mål 
 

4:2 - Øge antallet af pendlende grænsearbejdere 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Udgangsværdi 
 

Basisår 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

09 Antal pendlende 

grænsearbejdere i Øresund-

Kattegat-Skagerrak-regionen 

Antal personer 26 452,00 2009 30 000,00 StatNord 2018, 2020, 2023 

 

 
 
 

2.A.6 Foranstaltninger, der kan få støtte indenfor investeringsprioriteringen (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

2.A.6.1 En beskrivelse af den type af foranstaltninger, der kan få støtte, med eksempler, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål, blandt 

andet, hvis relevant, ved identificering af de væsentligste målgrupper, især territorier og typer af støttemodtagere 
 

Investeringsprioritering 8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

For at fremme holdbar og kvalitativ beskæftigelse ligesom arbejdskraftens mobilitet skal indsatser støttes for at øge antallet af pendlende 

grænsearbejdere. Eksempler på aktiviteter: 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

•   øget mobilitet indenfor uddannelsessystemerne, herunder samarbejde omkring grænseoverskridende praktikmuligheder i regionen, med 

særlig fokus på unge 

•   udnytte grænseoverskridende, regionale synenergier på arbejdsmarkedet, inklusive matchning af udbud og efterspørgsel samt mellem 

uddannelser og arbejdsmarked 

•   udvikle grænseregionale arbejdsmarkedsanalyser og statistiksamarbejder 

•   harmonisering af uddannelse og certificering for arbejdstagere over grænserne 

•   forbedret information og rådgivning for grænsependlere og erhvervslivet 

•   mindske grænsehindringer, for eksempel på socialforsikringsområdet, uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet  

•   tværfaglige samarbejder mellem alle samfundets aktører for på en nytænkende måde at møde udfordringerne på arbejdsmarkedet 

•   mindskning af formelle og uformelle grænsehindringer 
 

Væsentligste målgrupper 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Pendlere i forbindelse med arbejde (nærende og potentielle) 

•   Studerende 

•   Uddannelsesinstitutioner 

•   Arbejdsgivere 

•   Organisation med et almennyttigt formål 

•   Interesseorganisationer 

•   Informationscenter for grænsependlere 
 

Typer af støttemodtagere 
 

•   Offentlige aktører 

•   Private aktører samt erhvervs- og brancheorganisationer 

•   Uddannelsesinstitutioner 

•   Arbejdsformidlinger 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

•   Informationstjenester og grænsependlerservice 

•   Foreninger 

•   Fagforbund 
 
 
 
 
 

2.A.6.2 Vejledende principper for udvælgelse af 

indsatser 
 

Investeringsprioritering 8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

Bidrag til Europa 2020 og EU's strategi for Østersøregionen 
 

Gennemgående for projekterne er, at de skal bidrage til gennemførelsen af Europa 2020 samt, når det er relevant, til Østersøstrategien (se kapitel 4.4). 

Grænseregional merværdi 
 

De projekter, der finansieres af programmet, skal have en tydelig grænseregional merværdi. Ambitionen er, at projekterne skal give resultater på et eller 

flere af nedenstående områder: 
 

•   forbedrede administrative og institutionelle strukturer 

•   læring igennem overførsel af metoder, modeller, data, viden samt idéer og visioner 

•   løsninger på fælles problemer 

•    kritisk masse – sammenlægning af ressourcer for at skabe et større fælles potentiale end det, der er indenfor den enkelte region eller land. 
 

Varige effekter 
 

Projekter, der finansieres af programmet, bør stræbe efter, at der etableres varige samarbejdsstrukturer, og at indsatserne giver langsigtede og varige 

forandringer indenfor de prioriterede områder. Det kan for eksempel handle om, at resultaterne bliver en integreret del af en virksomhed eller bidrager 

til strategisk indflydelse i form af aftaler, politikker og styringsdokumenter. Projektet skal i ansøgningen kunne vise, hvordan resultater og erfaringer 

kan bruges, når projektet er afsluttet. 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

Horisontale kriterier 
 

Der skal i projektet tages højde for de horisontale kriterier, som beskrives i kapitel 8. Disse er bæredygtig udvikling, lige muligheder og ikke-

diskriminering samt ligestilling. Kriterierne har betydning i alle dele af programmet og kan virke som drivkraft til bæredygtig vækst og regional 

konkurrenceevne. De horisontale kriterier skal indenfor rammene af programmets gennemførelse ses som værktøjer til at forbedre og effektivisere 

arbejdet for bæredygtig vækst. 
 

Additionalitet 
 

I hvert projekt, der finansieres af programmet, gælder additionalitetsprincippet. Det indebærer, at aktiviteter, der støttes af programmet, skal give en 

merværdi i forhold til allerede eksisterende indsatser indenfor det aktuelle område. Aktiviteterne må ikke erstatte en lovbestemt indsats. Ansøgeren skal 

vise, at projektet ikke kan gennemføres i den samme størrelse, på samme tid eller indenfor den samme tidsramme uden støtten. 
 

Resultatorientering 
 

Alle projekter skal have en klar interventionslogik (effektkæde). Det indebærer, at et projekt skal bidrage til opnåelse af det specifikke mål, der er 

aktuelt for den investeringsprioritering, som projektet tilhører.  Ansøgeren skal beskrive forbindelsen mellem projektets aktiviteter, output (direkte 

resultater) og effekter. Effektkæden skal være tydelig og logisk og indeholde målelige mål. 
 

De deltagende aktører og fokus 
 

Der opmuntres til projekter med et bredt partnerskab af aktører fra offentlige virksomheder, erhvervslivet og foreningslivet. Privat medvirken og 

kommercielle interesser i projekter betyder, at indsatser bliver bedømt i forhold til de gældende regler på statsstøtteområdet. Bedømmelse af 

projektaktiviteter i forhold til regler på statsstøtteområdet forudsætter en klar beskrivelse ved indlevering af ansøgningen. Eventuelt forekommende 

statsstøtte i programmets projekter kan bevilges under en gældende støtteordning i overensstemmelse med EU's gruppefritagelsesforordning eller som 

de minimis-støtte. 
 
 
 
 

 
2.A.6.3 Planlagt brug af finansieringsinstrumenter (hvis relevant) 
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Investeringsprioritering 8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

Ingen finansieringstekniske instrumenter vil blive anvendt. 
 
 
 
 
 

2.A.6.4 Planlagt anvendelse af større projekter (hvis relevant) 
 

Investeringsprioritering 8e - Integrering af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og 

rådgivningstjenester samt fælles uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

Ingen større projekter er blevet identificeret i ØKS-programmet. 
 
 
 
 
 

2.A.6.5 Aktivitetsindikatorer (pr. investeringsprioritering) 
 

 
 

Tabel 4: Fælles og programspecifikke aktivitetsindikatorer  
 

 

Investeringsprioritering 
 

8e - Integration af grænseoverskridende arbejdsmarkeder, herunder grænseoverskridende mobilitet, fælles lokale beskæftigelsesinitiativer, informations- og rådgivningstjenester samt fælles 

uddannelse (ETS-Grænseoverskridende) 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 
 

Rapporteringsfrekvens 

 

CO43 
 

Arbejdsmarkedet og uddannelse: Antal deltagere 
i grænseoverskridende mobilitetsinitiativer 

 

Personer 
 

2 000,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 
myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 

 

13 
 

Samarbejder, netværk, aftaler, planer, strategier 
 

Antal 
 

4,00 
 

Projektrapportering (Forvaltende 

myndigheds opfølgningssystem) 

 

Årligt 
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2.A.7 Resultatramme 

 

 
 

Tabel 5: Resultatramme for indsatsområdet 
 

 

Indsatsområde 
 

4 -  Beskæftigelse 

 

ID 
 

Type af 

indikator 

 

Indikator eller vigtig 

gennemførselsfase 

 

Måleenhed, hvis relevant 
 

Delmål for 

2018 

 

Slutmål (2023) 
 

Oplysnings

kilde 

 

Forklaring af indikatorens relevans, hvis relevant 

 

13 
 

Aktivitet 
 

Samarbejder, netværk, 

aftaler, planer, strategier 

 

Antal 
 

1 
 

15,00 
 

Projektrappo

rtering 

(Forvaltende 

myndigheds 

opfølgningss

ystem) 

 

 

102 
 

Finansiel 
 

Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 

EUR 
 

7652818 
 

51 018 786,00 
 

Certificerede 

udgifter 

(Forvaltende 

myndighed) 

 

 

 
Yderligere kvalitative oplysninger om oprettelse af resultatrammen  

 

Programspecifik indikator - Antal samarbejder, planer og netværk 
 

Specialområdet i investeringsprioritering 4.1 matcher forudsætningerne i begge de geografiske delområder i programmet, sammenlignet med 

investeringsprioritering 

4.2, som er mest egnet til delområdet Øresund. Størstedelen af ansøgningerne forventes derfor at være rettet mod investeringsprioritering 4.1.  

Indsatsområdets karakter er sådan, at et relativt stort antal projekter forventes at kunne anvende indikatoren «Antal samarbejder, planer og netværk», 

som derfor forventes at omfatte over halvdelen af de midler, som tildeles til indsatsområdet. 
 

Brancheorganisationer, virksomhedsinkubatorer og øvrige aktører med mission om at fremme iværksætteri vil blive dem, der hovedsageligt deltager, 

og dem, der så igen involverer de små virksomheder. De samarbejder, der gennemføres under denne indikator, bør være formaliserede aftaler mellem 

aktører med det rette mandat og kompetence, med relevant indhold, såsom fælles strategier, handlingsplaner og initiativer, der fører til, at de specifikke 

mål nås. 
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Målværdien er med baggrund i disse forudsætninger samt erfaringer fra den foregående programperiode blevet beregnet til 15 og delmålet til 1 

baseret på erfaringer fra den foregående programperiode samt forventninger til den årlige fordeling af udbetalte midler. 
 

Metode til udarbejdelse af målværdien og delmål 
 

Ved udarbejdelse af målværdien for aktivitetsindikatorerne har analysen først og fremmest taget udgangspunkt i erfaringer fra tidligere gennemførte 

programperioder. Dog er programmets fokus anderledes i denne periode og giver mulighed for indsatser, der ikke tidligere kunne gennemføres. 

Målværdien er generelt blevet sat i forhold til de økonomiske ressourcer, der fordeles til de respektive tematisk mål. Der er også blevet taget 

udgangspunkt i regionale og nationale analyser og strategier for de tematiske mål. Analysen har til formål at finde de specifikke udfordringer, der er på 

programområdet, og hvor det kan bidrage til forandring i et grænseoverskridende perspektiv. 
 

Beregningerne af en rimelig værdi for delmålet i 2018 for hver udvalgt aktivitetsindikator tager udgangspunkt i erfaringer og den årlige fordeling af 

udbetalte midler i den foregående programperiode. Beregningen af delmålet for aktivitetsindikatorerne er generelt gået ud fra den valgte værdi for de 

finansielle indikatorer og er endt på et lavere niveau, fordi de forventede, udbetalte midler ved udgangen af 2018 kun delvist udgøres af projekter, der er 

afsluttede. Dermed tages der også hensyn til, at kun udfaldene af de afsluttede indsatser kommer i betragtning i resultatrammen.  Derudover er der 

blevet taget hensyn til, at visse typer af indsatser vil være nye for programområdet og dermed have en længere startdistance. Det faktum, at programmet 

godkendes et år inde i programperioden, bidrager til, at den sammenlagte bedømmelse af delmål for de fleste aktivitetsindikatorer fastsættes til en 

relativt lav værdi. 
 

 
 

For de finansielle indikatorer, der defineres som udbetalt støtte af udgifter, der er bogført i den godkendende myndigheds regnskabssystem, bliver 

delmålet for 2018 og slutmålet for år 2023 baseret på erfaringer fra den foregående programperiode, på udfald og prognoser for den foregående 

programperiode (hvor udbetalingerne blev gennemført i den tilsvarende del af programperioden, 2007 til og med første halvår af 2011) samt 

sammenligninger med andre territoriale programmer med svensk forvaltende myndighed. 
 

Metode og kriterium til udvælgelse af aktivitetsindikatorer i resultatrammen 
 

En aktivitetsindikator er blevet udvalgt til resultatrammen. Udvælgelsen er baseret på en bedømmelse af de specifikke mål, foranstaltninger, 

der foreslås, målgrupper og erfaringer fra den foregående programperiode. Med udgangspunkt i denne metode er aktivitetsindikatorer blevet 

udvalgt for at indgå i 

resultatrammen, der bedst bedømmes til at beskrive resultatet af de foranstaltninger, der forventes indenfor det respektive indsatsområde. Den valgte 

aktivitetsindikator forventes at omfatte størsteparten af de aktioner, der skal gennemføres. Med relativt få indikatorer i resultatrammen er det lettere at 

følge op på og have overblik over gennemførelsen. Dermed øges mulighederne for korrigerende tiltag, hvis det viser sig, at resultatrammen ikke kan 
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2.A.8 Indsatskategorier 

 

Indsatskategorier for indholdet i indsatsområdet ifølge en nomenklatur, der er blevet accepteret af Kommissionen og en præliminær opdeling af EU-midler 
 

 
 

Tabellerne 6–9: Indsatskategorier 

 
Tabel 6: Dimension 1 Interventionsområde 
 

Indsatsområde 
 

4 - Beskæftigelse 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

102. Adgang til beskæftigelse for arbejdssøgende og ikke-erhvervsarbejdende, indbefattet  

langtidsledige og personer, hvis tilknytning til arbejdsmarkedet er svag, også gennem lokale 

beskæftigelsesinitiativer og støtte til arbejdskraftens mobilitet. 

 

3 644 198,94 

 

103. Varig integration på arbejdsmarkedet af unge, især dem der ikke arbejder og studerer, inklusive 

unge, der løber en risiko for social udstødelse og unge fra marginaliserede grupper, som indbefatter 

gennemførelsen af ungdomsgarantiordningen 

 

3 644 199,01 

 

104. Selvstændige erhvervsdrivende, iværksætterånd og opstart af virksomheder, inklusive 

mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder  

 

3 644 199,01 

 

106. Tilpasning til forandringer for arbejdstagere, virksomheder og iværksættere 
 

3 644 199,01 

 

108. Modernisering af institutionerne på arbejdsmarkedet, såsom offentlige og private 

arbejdsformidlingstjenester og forbedring af matchning til arbejdsmarkedets behov, inklusive gennem 

foranstaltninger til at øge arbejdstagernes mobilitet over grænserne samt gennem mobilitetssystemer 

og bedre 

 

3 644 199,01 
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Indsatsområde 
 

4 - Beskæftigelse 

samarbejde mellem institutioner og de berørte parter  

 

116. Øge kvaliteten og effektiviteten indenfor og adgangen til uddannelser på universiteter og højere 

læreanstalter for at øge deltagelsen og forbedre resultaterne, frem for alt for ugunstigt stillede grupper 

 

3 644 199,01 

 

117. Styrke lige adgang til livslang læring for alle aldersgrupper i formelle, ikke-formelle og 

uformelle sammenhænge, øge arbejdskraftens kundskaber, færdigheder og kompetence og fremme 

fleksible uddannelsesveje, herunder gennem erhvervsvejledning og evaluering af erhvervede 

kompetencer  

 

3 644 199,01 

 
 

Tabel 7: Dimension 2 Type af finansiering 
 

Indsatsområde 
 

4 - Beskæftigelse 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Tilskud uden tilbagebetalingspligt 
 

25 509 393,00 

 
 

Tabel 8: Dimension 3 – Type af område 
 

Indsatsområde 
 

4 - Beskæftigelse 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Storbyområder (tætbefolkede, >50 000 indbyggere) 
 

6 377 348,27 

 

02. Mindre byområder (mindre tætbefolkede, >5 000 indbyggere) 
 

11 479 226,88 

 

03. Landområder (tyndt befolkede) 
 

1 275 469,65 
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Indsatsområde 
 

4 - Beskæftigelse 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

04. Makroregionale samarbejdsområder 
 

6 377 348,20 

 
 

Tabel 9: Dimension 6 – territoriale gennemførselsmekanismer 
 

 

Indsatsområde 
 

4 - Beskæftigelse 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

07. Ikke relevant  
 

25 509 393,00 

 
 

2.A.9 Et sammendrag af den planlagte anvendelse af teknisk støtte, der efter behov omfatter foranstaltninger, som kan styrke den 

administrative kapacitet hos de myndigheder, der deltager i forvaltningen og kontrollen af programmerne og støttemodtagerne, samt efter 

behov foranstaltninger, der skal øge den administrative kapacitet hos de relevante parter, for at de kan deltage i gennemførelsen af 

programmerne (hvis relevant) (hvis relevant) 
 

Indsatsområde: 4 - Beskæftigelse 
 

Ikke relevant. Den planlagte anvendelse af teknisk støtte beskrives under 2B. 
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2.B BESKRIVELSE AF INDSATSOMRÅDER FOR TEKNISK STØTTE 
 

 
2.B.1 Indsatsområde 

 
 

ID 
 

5 

 

Overskrift 
 

Teknisk støtte 

 
 

2.B.2 Fond og beregningsgrundlag for EU-støtte 
 

 

Fond 
 

Beregningsgrundlag (samlede 

støtteberettigede udgifter eller 

støtteberettigede offentlige udgifter) 

 

ERUF 
 

I alt 

 

 
2.B.3 Særlige mål og de forventede resultater 

 
 

ID 
 

Særligt mål 
 

Resultater, som medlemsstaterne forsøger at opnå med EU-støtte 

 

5:1 
 

Gennemførsel af programmets aktiviteter 

indenfor rammerne af forordninger og nationale 

bestemmelser. 

Ikke relevant, da teknisk støtte ikke overstiger 15 millioner EURO 

 

 
2.B.4 Resultatindikatorer 

 

Tabel 10: Programspecifikke resultatindikatorer (pr. særligt mål) 



 

 
 
 

Indsatsområde l    5: l- Gennemførsel af programmets aktiviteter indenfor rammerne af forordninger og nationale bestemmelser. 

 
ID  Indikator 

l 

Måleenhed 
l 

Udgangsværdi l        Basisår  l Målværdi  (2023) l

 Oplysningskilde 
l 

Rapporteringsfrekvens 
l 
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 DA 
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2.B.5 En beskrivelse af de aktioner, der skal have støtte, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål (pr. indsatsområde) 
 

 
 

2.B.5.1 En beskrivelse af de aktioner, der skal have støtte, og hvordan de forventes at bidrage til de særlige mål 
 
 
 

Indsatsområde 5 -  Teknisk støtte 

Teknisk støtte finansieres af ERUF med 8 141 295 EUR og af Norske Interregmidler med 2 014 389 EUR. 

Teknisk støtte skal finansiere: 

•   Forvaltende myndighed, inklusive fælles sekretariat 

•   Godkendende myndighed 

•   Revisionsmyndigheden 

•   Styringskomitéer og overvågningsudvalg 

•   Evalueringer 

•   Information 
 

Sveriges, Danmarks og Norges regeringer har indgået aftale om at udpege Tillväxtverket til Forvaltende og godkendende myndighed. 
 

Målet for teknisk støtte er at give forudsætninger for effektiv gennemførelse af programmet indenfor programmets administration, 

informationsvirksomhed og evaluering. Den tekniske støtte skal finansiere organisering af gennemførelsen, administration, informations- og 

kommunikationsindsatser, datasystemer, kontroller, overvågning, opfølgninger og evalueringer samt forvaltning af programmet. 
 

For at programmet skal gennemføres på en effektiv måde, så at såvel støttemodtagere, investorer som administrationen oplever en tilfredsstillende og 

økonomisk velfungerende forvaltning forudsættes, at administration, information og finansielle kredsløb gives tilstrækkelige økonomiske og 

personalemæssige ressourcer. 
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2.B.5.2 Aktivitetsindikatorer, som forventes at bidrage til resultaterne (pr. indsatsområde) 

 

 
 

Tabel 11: Aktivitetsindikatorer 
 

 

Indsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

ID 
 

Indikator 
 

Måleenhed 
 

Målværdi (2023) 
 

Oplysningskilde 

 

15 
 

Programmets   midler   skal   være blevet   fordelt   til   projekter   ifølge   

programmets intentioner domain.emptyString 

 

% 
 

100,00 
 

Forvaltende myndigheds opfølgningssystem 

 

16 
 

Udbetalte midler af programmets samlede EU-budget domain.emptyString 
 

% 
 

95,00 
 

Forvaltende myndigheds opfølgningssystem 

 

400 
 

antal ansatte, der delfinansieres af TA-midler domain.emptyString 
 

antal heltidsækvivalenter  
 

Forvaltende myndigheds opfølgningssystem 
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2.B.6 Indsatskategorier 
 

De tilsvarende indsatskategorier, ifølge en nomenklatur, som er blevet accepteret af Kommissionen og en præliminær fordeling af unionens midler 
 

 
 

Tabellerne 12–14: Indsatskategorier 
 
 

Tabel 12: Dimension 1 Interventionsområde 
 

 

Indsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

121. Forberedelse, gennemførelse, overvågning og kontrol 
 

6 513 034,56 

 

122. Evaluering og undersøgelser 
 

407 065,22 

 

123. Information og kommunikation 
 

1 221 195,22 

 

 
Tabel 13: Dimension 2 Type af finansiering 

 
 

Indsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

01. Tilskud uden tilbagebetalingspligt 
 

8 141 295,00 



DA DA 98 
 

 

 
Tabel 14: Dimension 3 – Type af område 
 

Indsatsområde 
 

5 -  Teknisk støtte 

 

Kod

e 

 

Beløb (euro) 

 

07. Ikke relevant  
 

8 141 295,00 
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Fond 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 I alt 

 
ERUF 

 
8 536 960,00 

 
12 216 861,00 

 
15 460 389,00 

 
24 134 674,00 

 
24 617 434,00 

 
25 109 846,00 

 
25 612 097,00 

 
135 688 261,00 

 
I alt 

 
8 536 960,00 

 
12 216 861,00 

 
15 460 389,00 

 
24 134 674,00 

 
24 617 434,00 

 
25 109 846,00 

 
25 612 097,00 

 
135 688 261,00 

 

 

 
3. FINANSIERINGSPLAN 

 

 
 

3.1 Midler fra ERUF (i 

euro) Tabel 15 
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3.2.A Samlede midler fra ERUF og national samfinansiering (i euro) 
 

 
 

Tabel 16: Finansieringsplan 
 

 

Indsats

områd

e 

 

Fond Beregningsgrun

dlag for EU-

støtte 

(Samlede 

støtteberettige

de 

omkostninger 

eller offentlige 

støtteberettige

de 

omkostninger) 

 

EU-støtte 
 

(a) 

 

National 

samfinansiering 
 

(b) = (c) + (d) 

 

Præliminær opdeling af national 

samfinansiering 

 

Samlet finansiering 
 

(e) = (a) + (b) 

 

Samfinansieringsgra

d 
 

(f)  = (a) / (e) (2) 

 

Til orientering 

     National offentlig 

finansiering 

(c) 

National privat 

finansiering 

(d) 

  
 

Tilskud fra 

tredjelande 

 

Tilskud fra EIB 

 
1 

 
ERUF 

 
I alt 

 
44 641 438,00 

 
44 641 438,00 

 
40 177 294,00 

 
4 464 144,00 

 
89 282 876,00 

 
50,0000000000% 

 
11 045 564,00 

 
0,00 

 
2 

 
ERUF 

 
I alt 

 
34 437 681,00 

 
34 437 681,00 

 
30 993 913,00 

 
3 443 768,00 

 
68 875 362,00 

 
50,0000000000% 

 
8 520 863,00 

 
0,00 

 
3 

 
ERUF 

 
I alt 

 
22 958 454,00 

 
22 958 454,00 

 
20 662 609,00 

 
2 295 845,00 

 
45 916 908,00 

 
50,0000000000% 

 
5 680 576,00 

 
0,00 

 
4 

 
ERUF 

 
I alt 

 
25 509 393,00 

 
25 509 393,00 

 
22 958 454,00 

 
2 550 939,00 

 
51 018 786,00 

 
50,0000000000% 

 
6 311 751,00 

 
0,00 

 
5 

 
ERUF 

 
I alt 

 
8 141 295,00 

 
8 141 295,00 

 
8 141 295,00 

 
0,00 

 
16 282 590,00 

 
50,0000000000% 

 
2 014 389,00 

 
0,00 

 
I alt 

 
ERUF  

 
135 688 261,00 

 
135 688 261,00 

 
122 933 565,00 

 
12 754 696,00 

 
271 376 522,00 

 
50,0000000000%   

 
Totalsum   

 
135 688 261,00 

 
135 688 261,00 

 
122 933 565,00 

 
12 754 696,00 

 
271 376 522,00 

 
50,0000000000%   

 

(1) Skal kun udfyldes, hvis indsatsområderne udtrykkes i samlede udgifter. 
 

(2) Dette tal kan afrundes til nærmeste heltal i tabellen. Den nøjagtige sats, der anvendes til at godtgøre udbetalinger, er kvoten (f). 
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3.2.B Opdeling pr. indsatsområde og tematisk mål 

 

Tabel 17: 
 

 

Indsatso

mråde 

 

Tematisk mål 
 

EU-støtte 
 

National samfinansiering 
 

Samlet finansiering 

 

1 
 

Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation 
 

44 641 438,00 
 

44 641 438,00 
 

89 282 876,00 

 

2 
 

Støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer 
 

34 437 681,00 
 

34 437 681,00 
 

68 875 362,00 

 

3 
 

Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer i vigtig 
netinfrastruktur 

 

22 958 454,00 
 

22 958 454,00 
 

45 916 908,00 

 

4 
 

Fremme bæredygtig beskæftigelse af god kvalitet og støtte 
arbejdskraftens mobilitet 

 

25 509 393,00 
 

25 509 393,00 
 

51 018 786,00 

 

I alt  
 

127 546 966,00 
 

127 546 966,00 
 

255 093 932,00 

 

 
Tabel 18: Præliminært støttebeløb, der skal anvendes til målet om klimaforandringer 

 
 

Indsatsområd

e 

 

Præliminært støttebeløb, der skal anvendes til målet 

om klimaforandringer (i euro) 

 

Andel af den samlede bevilling til programmet (i 

%) 

 

1 
 

0,00 
 

0,00% 

 

2 
 

34 437 681,00 
 

25,38% 

 

3 
 

6 122 254,43 
 

4,51% 

 

4 
 

0,00 
 

0,00% 

 

5 
 

0,00 
 

0,00% 

 

I alt 
 

40 559 935,43 
 

29,89% 
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4. INTEGRERET FREMGANGSMÅDE VED TERRITORIAL 

UDVIKLING 
 

 
 

Beskrivelse af den integrerede fremgangsmåde ved territorial udvikling, der henviser til 

samarbejdsprogrammets indhold og mål, også når det drejer sig om regioner og områder i 

henhold til artikel 174.3 i EUF-traktaten, under hensyn til de deltagende medlemsstaters 

partnerskabsaftaler, der viser, hvordan programmet bidrager til at opfylde disse mål og 

forventede resultater 
 
 

Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet (ØKS) omfatter to delområder, Øresund og 

Kattegat-Skagerrak (KASK) samt det overordnede Øresund-Kattegat-Skagerrak-

område. Programområdet har over 9 millioner indbyggere i de tre lande. Her ligger to 

hovedstæder, flere end 30 universiteter, og områdets dele er forbundet af hav. 
 

ØKS-området er en attraktiv region, der er kendetegnet af en god økonomi, et højt 

uddannelsesniveau og let tilgængelighed til natur og havområder. Her er der en stor 

dynamik mellem storbyområder og landområder, mellem de forskellige økonomiske, 

konjunkturmæssige og demografiske udfordringer. 
 

De to delområder har dog delvis forskellige forudsætninger. For at udnytte det 

fulde potentiale i programområdet og samtidigt tage hensyn til hvert delområdes 

specifikke forudsætninger er det vigtigt at varetage de lokale og regionale 

kompetencer. 
 

Regionens byer spiller en afgørende rolle for væksten. Bæredygtig byudvikling har i 

Øresund-Kattegat-Skagerrak-programmet fokus på samtlige fire tematiske mål. Inden for 

grøn økonomi kan er der i bymiljøet mulighed for at satse på energieffektivitet, smart 

energiplanlægning og anvendelse af vedvarende energi. Under målet om bæredygtig 

transport er der mulighed for at fremme bæredygtig bytrafik, og programmet stimulerer til 

udvikling af innovation samt grænseoverskridende beskæftigelse. 
 

Bestræbelserne i programmet stemmer over ens med intentionerne i deltagerlandenes 

partnerskabsaftale og supplerer disse, ved at de identificerede indsatser i programmet 

ikke kun gælder for et land, men drejer sig om grænseoverskrivende samarbejde mellem 

regioner i tre lande. 
 

Programmet har ikke til hensigt at anvende værktøjerne ITI, CLLD eller bæredygtig byudvikling. 
 
 
 
 
 

4.1 Lokalt styret udvikling (hvis relevant) 
 

 
 

Fremgangsmåde ved anvendelse af instrumenter til lokalt styret udvikling samt 

principperne for at bestemme, i hvilke områder de skal gennemføres 
 

 
 

Dette er ikke aktuelt for ØKS-programmet 2014-2020. 
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4.2 Integrerede aktioner for bæredygtig byudvikling (hvis relevant) 
 

 
 

Principper til bestemmelse af i hvilke byområder de integrerede aktioner til 

bæredygtig byudvikling skal gennemføres, og det præliminære ERUF-støtte til 

disse aktioner. 
 
 

Ikke relevant.  
 
 
 

Tabel 19: Integrerede aktioner til bæredygtig byudvikling – præliminære beløb 

til ERUF-støtte 
 

Præliminære beløb til ERUF-støtte (i euro) 

 
0,00 

 
 
 
 

4.3 Integrerede territoriale investeringer (ITI) (hvis relevant) 
 

 
 

Fremgangsmåde ved anvendelse af integrerede territoriale investeringer (ifølge 

definitionen i artikel 36 i forordning 1303/2013) i andre tilfælde end dem, som gælder 

i punkt 

4.2 samt en præliminær bevilling fra hvert indsatsområde 
 
 

Dette er ikke aktuelt for ØKS-programmet 2014-2020. 
 
 
 
 
 

Tabel 20: Præliminære bevillinger til integreret territorial investering ud over 

dem, der gælder i punkt 4.2 (samlede beløb) 
 

 

Indsatsområd

e 

Præliminær 

bevilling 

(EU-støtte) (i euro)  

I alt 
 

0,00 

 

 
4.4 Hvordan de i programmet planlagte indsatser bidrager til makroregionale 

strategier og havområdestrategier, ifølge de behov for programområdet, som 

bestemmes af de berørte medlemsstater, og med hensyn til de strategisk vigtige 

projekter, som angives i strategierne (hvis relevant) 
 

 
 

(Når medlemsstaterne og regionerne deltager i makroregionale strategier og 

havområdestrategier) 
 
 

Østersøstrategien 
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ØKS-programmet indgår i det geografiske område for Østersøstrategien, der skal bidrage 

til et bedre miljø, stærk og bæredygtig vækst, mindsket økonomisk ulighed og mindsket 

grænseoverskridende kriminalitet. Østersøstrategiens tre mål er at: (1) Redde havmiljøet; 

(2) Forbinde regionen; og (3) Øge velstanden. Mange af de udfordringer, som EU står 

overfor, er af grænseoverskridende natur på lokalt, regionalt såvel som nationalt plan. 

Også i Europa 2020-strategien betones betydningen af et tættere samarbejde imellem 

unionens medlemmer. EU's strategi for Østersøregionen er en vigtig vejledning for valg 

af indsatser og bidrager til, at programmet kan bruges på en mere målbevidst og 

fokuseret måde for at løse de fælles udfordringer i makroregionen. 
 

Som Østersøstrategiprojekt regnes enten Flagskibsprojektet, der angives i 

handlingsplanen, eller projekter med tydelig makroregional påvirkning, der bidrager til 

at gå strategiens mål og indikatorer og til at gennemføre en eller flere aktioner i 

handlingsplanen.  
 

ØKS-programmet har en klar forbindelse til Østersøstrategien og kan bidrage til dennes 

gennemførelse indenfor de tematiske mål og investeringsprioriteringer, der er blevet 

valgt til programmet. Der er blevet taget højde for Østersøstrategien ved udarbejdelse 

af målene, og der er blevet taget kontakt med de relevante Priority Area Coordinators. 

Strategien har en direkte forbindelse til det tematiske mål 1, Styrke forskning, teknisk 

udvikling og innovation; tematisk mål 

3, Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer i vigtig 

netinfrastruktur; samt det tematisk mål 4, Fremme beskæftigelse og arbejdskraftens 

mobilitet. Også det tematiske mål 2, Støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i 

alle sektorer bidrager indirekte til Østersøstrategien ved at arbejde for et bedre 

havmiljø ved øget anvendelse af vedvarende energi, hvilket reducerer udslip og 

forurening. 
 

Forbindelsen mellem de tematiske mål for ØKS-programmet og prioriteringsområderne i 

Østersøstrategien samt forslag til tiltag, der kan støttes, er følgende: 
 

Tematisk mål 1, Styrke forskning, teknisk udvikling og innovation: 
 

Prioriteringsområde 7 – Udnytte det fulde potentiale ved forskning og innovation i 

regionen 
 

Tematisk mål 2, Støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer: 
 

Prioriteringsområde 8.2 – Udvikle et dybere samarbejde for grøn teknologi for at skabe 

nye forretningsmuligheder 
 

Prioriteringsområde 8.4 – Udvikle Østersøregionen til en øko-effektiv region 
 

Prioriteringsområde 10 – Øge adgangen til energimarkeder og gøre disse mere effektive 

og sikre 
 

Tematisk mål 3, Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer i 

vigtige netinfrastrukturer: 
 

Prioriteringsområde 4 – Blive en foregangsregion, hvad angår ren søtransport 
 

Prioriteringsområde 11 – Forbedre interne og eksterne transportforbindelser 
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Tematisk mål 4, Fremme beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet: 
 

Prioriteringsområde 8.1 – Fremme unge iværksættere 

Prioriteringsområde 8.7 – Implementere Baltic Sea Labour Network-projektet 

Prioriteringsområde 8.8 – Samarbejde mellem de offentlige arbejdsformidlinger 

Programsekretariatet vil i løbet programperioden udvikle samarbejdet med de 

myndigheder, der er ansvarlige for relevante dele af Østersøstrategien. For eksempel 

kan der afholdes fælles workshops, informationsmøder og konferencer.  Programmets 

Overvågningsudvalg vil løbende blive informeret om projekternes forbindelse til 

Østersøstrategien og de gennemførte aktiviteter. 
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5. GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER FOR SAMARBEJDSPROGRAMMET 
 

 
 

5.1 Relevante myndigheder og organer 
 

 
 

Tabel 21: Programmyndigheder 
 

 

Myndighed/organ 
 

Navn på myndighed eller organ samt 

afdeling eller enhed 

 

Chef for myndighed eller 

organ (stilling) 

 

Forvaltningsmyndighed 
 

Tillväxtverket - kontor Malmö 
 

Generaldirektør 

 

Godkendende myndighed 
 

Tillväxtverket - kontor Stockholm 
 

Generaldirektør 

 

Revisionsmyndighed 
 

Ekonomistyrningsverket 
 

Afdelingschef EU-

revisionen 

 

 
Det organ, som Kommissionen skal foretage udbetalingerne til: 

 

 Forvaltningsmyndighed 

 Godkendende myndighed 
 
 

Tabel 22: Organ med ansvar for at gennemføre kontroller og revisioner 
 

 

Myndighed/organ 
 

Navn på myndighed eller organ samt 

afdeling eller enhed 

 

Chef for myndighed eller 

organ (stilling) 

 

Organ , der er blevet 

udpeget til at gennemføre 

kontroller 

 

Uafhængig, godkendt revisor ved 

indgåelse af aftaler (DK) 

 

Direktør 

 

Organ , der er blevet 

udpeget til at gennemføre 

kontroller 

 

Tillväxtverket (SE) 
 

Generaldirektør 

 

Organ , der er blevet 

udpeget til at gennemføre 

kontroller 

 

Östfold fylkeskommune (NO) 
 

Fylkesrådmann 

 

Organ , der er blevet 

udpeget til at gennemføre 

revision 

 

Ekonomistyrningsverket (SE) 
 

Afdelingschef EU-

revisionen 

 

 
5.2 Procedure til oprettelse af det fælles sekretariat 

 

Den forvaltende myndighed og Overvågningsudvalget skal have hjælp af et fælles 

sekretariat.  Den forvaltende myndighed skal efter samråd med medlemsstaterne Sverige 

og Danmark samt Norge oprette det fælles sekretariat. 
 

Det fælles sekretariatet skal ifølge artikel 23.2 forordning (EU) nr. 1299/2013 bistå den 

forvaltende myndighed og Overvågningsudvalget, når de udfører deres respektive 

opgaver. Sekretariatet arbejder for hele programområdet. Sekretariatet skal stille 

oplysninger til rådighed for potentielle støttemodtagere om samarbejdsprogrammets 

muligheder og bistå støttemodtagere ved gennemførelsen af indsatserne. 
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Før oprettelse af det fælles sekretariat er der blevet holdt samråd med samtlige regioner i 

programområdet samt med regeringsrepræsentanter fra Näringsdepartementet, 

Erhvervsstyrelsen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. I arbejdet er der 

blevet taget hensyn til erfaringer fra gennemførelsen af programperioden 2007-2013 samt 

eksterne vurderinger af gennemførelsen. 
 

Sekretariatet skal være en del af den forvaltende myndighed. 
 

Sekretariatet vil fortsat have to kontorer, et i den danske del af Øresund (København) 

og et i den svenske del af Kattegat-Skagerrak-området (Göteborg). Kontoret i 

København har, ligesom i programperioden 2007-2013, lokalder i tilknytning til 

Øresundskomitéen for at sikre god tilgængelighed og mulighed for synergi mellem 

programmet og Øresundskomitéens arbejde med at fremme det grænseregionale 

udviklingsarbejde i delområdet. Tillväxtverket indgår en aftale med Øresundskomitéen, 

som regulerer denne. Kontoret i delområdet Kattegat-Skagerrak flyttes til 

Tillväxtverkets kontor i Göteborg for at sikre god tilgængelighed, hvad angår 

internationale og nationale kommunikationer, samt at give mulighed for synenergier 

mellem programmet og de andre EU-programmer, der findes i området. 
 
 
 

5.3 Kort beskrivelse af forvaltnings- og kontrolsystemerne 
 

Øresund-Kattegat-Skagerrak 2014-2020 skal gennemføres i overensstemmelse med 

de principper for forvaltning og kontrol, som fremgår af Fællesskabets forordninger. 
 

Følgende organer skal udnævnes til at gennemføre programmet:  
 

•   Forvaltende myndighed 

•   Overvågningsudvalg 

•   Styringskomitéer 

•   Fælles sekretariat 

•   Norsk forvaltende organisation 

•   Godkendende myndighed 

•   Revisionsmyndighed 
 

Den forvaltende myndighed 
 

Ifølge med artikel 21.1 i forordning (EU) nr. 1299/2013 er medlemsstaterne Sverige og 

Danmark i samråd med Norge blevet enige om at udpege Tillväxtverket til forvaltende 

myndighed. Den forvaltende myndighed holder til i Tillväxtverkets kontor i Malmö. Der 

skal indgås en aftale mellem Sverige og Danmark via Tillväxtverket og 

Erhvervsstyrelsen/deltagende danske regioner. Den forvaltende myndighed har ansvar 

for at det operative program gennemføres i overensstemmelse med princippet som 

forsvarlig økonomisk forvaltning. Opgaverne for den forvaltende myndighed følger af 

artikel 125 og 126 i forordning 1303/2013 henholdsvis artikel 23 i forordning 1299/2013 

med undtagelse for kontroller ifølge artikel 125.4.a (se nedenfor om nationale kontroller). 

Tillväxtverket havde ansvar for de samme opgaver i løbet af den foregående 

programperiode.  Den forvaltende myndighed skal også udføre den godkendende 

myndigheds opgave. 
 

Hvad angår det operative programs forvaltning, skal den forvaltende myndighed være en 

støtte for overvågningsudvalget, udarbejde årsrapporter, sikre, at de formidlende organer 
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og støttemodtagere får adgang til de oplysninger, som de behøver for at kunne 

varetage deres opgaver og gennemføre aktiviteter, samt at oprette et elektronisk 

system for administration og opfølgning af programmet. 
 

Hvad angår udvælgelsen af aktiviteter, skal den forvaltende myndighed bl.a. udarbejde og 

bruge udvælgelsesprøver, sikre at de udvalgte aktiviteter omfattes af det operative 

program, forsyne støttemodtagerne med et dokument, der bestemmer støttevilkårene for 

indsatsen, forsikre sig, at støttemodtageren har gennemførelseskapacitet til at opfylde 

støttevilkårene, forsikre sig om, at aktiviteterne følger de gældende forordninger, sørge 

for, at ansøgerne ikke er genstand for tilbagesøgning, samt bestemme hvilke 

indsatskategorier, som udgifterne for en aktivitet skal efterlades til.  
 

Hvis der bevilges finansiel støtte til et stort foretagende, skal den forvaltende myndighed 

forvisse sig om, at tilskuddet ikke resulterer i et betydeligt tab af 

beskæftigelsesmuligheder på eksisterende arbejdspladser i Unionen.  
 

Hvad angår det operative programs økonomiske forvaltning og kontrol, skal den 

forvaltende myndighed forvisse sig om, at udgifterne fra hver støttemodtager, der deltager 

i en indsats, er blevet kontrolleret af en udnævnt kontrollant. Den forvaltende myndighed 

skal desuden sørge for, at støttemodtagerne enten har et separat regnskabssystem eller en 

egnet regnskabskode samt indføre effektive og proportionelle bestemmelser om 

bekæmpelse af svig med tanke på de konstaterede risici. Endvidere skal den forvaltende 

myndighed indføre rutiner for at sikre en tilfredsstillende verificeringskæde og udarbejde 

en forvaltningserklæring om forvaltnings- og kontrolsystemets funktionsmåde. 
 

Den forvaltende myndighed skal også forberede og ansøge om udbetaling fra Europa-

Kommissionen. Tillväxtverket har til dette formål en valutakonto i en svensk bank. 

Europa-Kommissionen skal overføre ERUF-finansieringen direkte til denne konto. 

Kontoen kan give renter. Overvågningsudvalget beslutter angående anvendelsen af 

renter. For at sikre forvaltningen af ERUF-finansieringen skal valutakontoen forbindes 

til Agresso (eller et lignende økonomiadministrativt system). 
 

Den forvaltende myndighed skal udføre samtlige opgaver i overensstemmelse med 

artikel 125 i forordning 1303/2013 og de øvrige krav, som følger for gældende EU-

regler. 
 

De forvaltende myndigheder er ifølge nationale regler for intern styring og kontrol 

pålagt at udføre risikoanalyser, der indbefatter samtlige risici for, at myndighederne 

ikke skal opfylde kravene om en korrekt gennemførelse af deres aktivitet, herunder at 

være forvaltende myndighed for Øresund-Kattegat-Skagerrak. Risici for bedrageri 

indgår i disse risikoanalyser, og i reglerne gør det ingen forskel om aktiviteten vedrører 

forvaltning af nationale midler eller EU-midler. 
 

I almene råd til § 3 i forordningen om intern styring og kontrol (SFS 2007/603) 

omtales især, at myndighederne skal udarbejde rutiner og handlingsplaner for at 

opdage og begrænse hændelser, hvad angår utilbørlig påvirkning og kriminalitet.  
 

Tillväxtverket indgår også i rådet for beskyttelse af EU's finansielle interesser, SEFI-

rådet, som har ansvar for at koordinere aktioner i Sverige overfor bedrageri og anden 

misbrug af EU-relaterede midler. 
 

Overvågningsudvalg 
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Ifølge artikel 47. 3 i forordningen (EU) nr. 1303/2013 skal Sverige, Danmark og 

Norge indenfor tre måneder fra den dato, hvor beslutningen om vedtagelse af 

samarbejdsprogrammet er blevet meddelt til medlemsstaterne, oprette et fælles 

Overvågningsudvalg i fællesskab med den forvaltende myndighed. 

Overvågningsudvalget skal overvåge og kontrollere gennemførelsen af 

programmet.  
 

Sammensætningen af Overvågningsudvalget medlemmer skal være sådan, som det 

angives i artikel 48.1 i forordning (EU) nr. 1303/2013. Hvert land udpeger højst 8 

medlemmer/organisationer samt deres suppleanter. Overvågningsudvalget formand skal 

være en repræsentant for en af medlemsstaterne.  Europa-Kommissionen kan på eget 

initiativ eller på anmodning af overvågningsudvalget deltage som rådgiver 

i overvågningsudvalgets arbejde. 

Overvågningsudvalget bestemmer på det første møde sin egen forretningsorden. 

Overvågningsudvalgets opgave defineres i dennes forretningsorden og er baseret på 

artiklerne 49 og 110 i forordning (EU) nr. 1303/2013 og artiklerne 12 og 18 i 

forordning (EU) nr. 1299/2013. 
 

Overvågningsudvalget skal sammentræde mindst en gang om året og skal kontrollere 

gennemførelsen af programmet og fremskridtene med hensyn til at opnå disse mål. Ved 

kontrollen skal der tages hensyn til de økonomiske opgaver og almene og 

programspecifikke indikatorer, herunder forandringer i resultatindikatorerne og fremskridt 

i retning af kvantificerede målværdier og de delmål, som angives i resultatrammerne. 
 

Overvågningsudvalget skal undersøge alle spørgsmål, der påvirker programmets 

resultat. Overvågningsudvalget skal rådspørges og afgive en udtalelse om alle ændringer 

i programmet, der forslås af den forvaltende myndighed.  Overvågningsudvalget skal 

udfærdige anbefalinger til den forvaltende myndighed om gennemførelsen og 

vurderingen af programmet. Den skal overvåge aktioner, der vedtages som følge af 

anbefalingerne. 
 

Overvågningsudvalget skal endvidere kontrollere og godkende følgende: metoden og 

kriterierne til udvælgelse af indsatser, årsrapporter og slutrapporter om gennemførelsen, 

evalueringsplanen og eventuelle ændringer af planen, kommunikationsstrategien samt 

ændringer af strategien og forslag til ændringer af det operative program fra den 

forvaltende myndighed. 
 

Styringsudvalg 
 

Ligesom for programperioden 2007-2013 skal der oprettes et styringsudvalg for 

delområdet Kattegat-Skagerrak og et styringsudvalg for delområdet Øresund. 

Styringskomitéerne skal udvælge projekter i de respektive delområder. 

Styringskomitéerne agerer under overvågningsudvalgets ansvar. Ved ansøgninger, der 

omfatter mere end et delområder, har overvågningsudvalget ansvar for at behandle samt 

anbefale udvælgelsen om støtte. I deres arbejde kan styringsudvalgene også tage initiativ 

til og påbegynde aktiviteter, der er knyttet til programmets gennemførelse.  
 

Hvert land udpeger 6 medlemmer/organisationer og deres suppleanter til 

styringsudvalget for delområdet Kattegat-Skagerrak samt 8 medlemmer og deres 

personlige suppleanter til styringsudvalget for delområdet Øresund. 
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Overvågningsudvalget bestemmer på sit første møde styringsudvalgenes forretningsorden. 
 

Rolle- og opgavefordelingen mellem overvågningsudvalget og styringsudvalgene 

skal tydeliggøres i forretningsordenen. 
 

Fælles sekretariat 
 

Den forvaltende myndighed skal i henhold til artikel 23 i forordning (EU) 1299/2013 

efter samråd med medlemsstaterne Danmark og Sverige samt Norge oprette et fælles 

sekretariat. Det fælles sekretariat skal bistå den forvaltende myndighed og 

overvågningsudvalget, når de udfører deres respektive funktioner. Det fælles sekretariat 

skal også stille oplysninger til rådighed for potentielle støttemodtagere om 

samarbejdsprogrammets muligheder og bistå støttemodtagere ved gennemførelsen af 

indsatserne. 
 

Det fælles sekretariat skal bistå den forvaltende myndighed, den norske forvaltende 

organisation, overvågningsudvalget og styringsudvalgene med følgende oplysninger: 
 

•   sørge for information og rådgivning til støttemodtagere og potentielle 

støttemodtagere 

•   fremstille informationsmateriale 

•   opdatere programmets hjemmeside 

•   have dialog om projektidéer og med formodentlige projektaktører 

•   tage imod og registrere projektansøgninger i sagsstyringssystemet 

•   bearbejde projektansøgninger ifølge fastsatte rutiner 

•   udarbejde grundlag og forslag til beslutninger på overvågningsudvalgets og 

styringsudvalgenes møder 

•   være ordfører ved styringsudvalgets og overvågningsudvalgets møder 

•   have løbende kontakt og dialog med projekterne 

•   afholde uddannelser for støttemodtagerne 

•   forberede ansøgningen om udbetaling ifølge fastsatte rutiner 

•   løbende opfølgning på projekterne og gennemførelsen af delprogrammerne 

•   informere om projekternes resultater 
 

Den norske forvaltende organisation 
 

Den norske forvaltende organisation er, ligesom i programperioden 2007-2013, Østfold 

fylkeskommune. Her ligger ansvaret for beslutninger, opfølgning og udbetaling af de 

norske midler samt ansvaret for, at programmet gennemføres efter forskrifter om 

distrikts- og regionalpolitiske virkemidler, forskrifter for kap. 551, punkt 60 og 61. 
 

Den norske forvaltende organisation vil, ligesom i foregående programperiode, have et 

tæt samarbejde med den forvaltende myndighed og sekretariatet, eftersom den 

forvaltende myndighed og den norske forvaltende myndighed har et fælles ansvar for 

gennemførelsen af programmet. 
 

Godkendende myndighed 
 

Den forvaltende myndighed skal også udføre den godkendende myndigheds opgave. 
 

Revisionsmyndighed 
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Ekonomistyrningsverket (ESV) i Sverige er revisionsmyndighed i henhold med artikel 

21.1 i forordning (EU) nr. 1299/2013. Revisionsmyndighedens opgaver fremgår af 

artikel 127 i forordning (EU) nr.1303/2013. ESV varetog tilsvarende opgaver i den 

foregående programperiode. 
 

Ifølge artikel 25.2 i forordning (EU) nr. 1299/2013 skal revisionsmyndigheden 

oprette en gruppe af revisorer med suppleanter fra de andre lande, der deltager i 

programmet.  
 

Processen til ansøgning om støtte og udvælgelse af indsatser 
 

Ansøgningen som støtte indleveres til det fælles sekretariat. Sekretariatet udfører 

forberedelsen af ansøgning for at kontrollere, om projektet er i overensstemmelse 

med reglerne og programmets indhold og mål. 
 

Efter forberedelsen overdrages ansøgning om støtte til styringsudvalget eller 

overvågningsudvalget, som skal foretage udvælgelsen af projekter. Afhængig af hvilket 

område ansøgningen vedrører, er det den berørte delprograms styringsudvalg, der skal 

foretage udvælgelsen af projekter. For projekter, der omfatter mere end et delområde, skal 

overvågningsudvalget foretage udvælgelsen af projekter. Efter overvågningskomitéens 

eller styringsudvalgenes udvælgelse af projekter tager den forvaltende myndighed en 

formel beslutning om støtte. 
 

Til hvert projekt skal der findes en partner fra mindst to af de medvirkende lande. En af 

parterne i Danmark eller Sverige skal være den koordinerende støttemodtager for 

projektet. Dette koordinationsansvar kaldes generelt for ”Lead partner princippet”.  Den 

koordinerende støttemodtager skal have det formelle ansvar for projektets gennemførelse 

og økonomi i forhold til den forvaltende myndighed. De andre parter, der deltager i 

projektet, har rollen som deltagende støttemodtager. Den koordinerende støttemodtager 

skal blandt andet være ansvarlig for, hvordan indsatserne gennemføres, aflevere 

ansøgninger om udbetaling og stå til ansvar for projektet og sørge for eventuelle 

tilbagesøgninger. I Norge har en partner en tilsvarende rolle (ansøger af den norske stats 

midler) vedrørende kommunikation med de norske myndigheder ligesom 

med den koordinerende støttemodtager. En norsk partner kan tage ansvaret for 

projektets gennemførelse (Functional Lead Partner) overfor den forvaltende myndighed, 

men det finansielle ansvar (ERUF-midler) for projektet ligger dog altid hos en finansiel 

Lead Partner, der kommer fra Sverige eller Danmark. 
 

Ifølge artikel 13 i forordningen 1299/2013 skal den koordinerende støttemodtager 

fastlægge ordningen med de andre støttemodtagere i en aftale, der indeholder 

bestemmelserne om bl.a. garantier for en forsvarlig økonomisk forvaltning af de 

midler, der er blevet bevilget til indsatsen, indbefattet systemer til tilbagesøgning af 

forkert udbetalte beløb. 
 

Behandling af klager relateret til gennemførelsen af programmet og projekter 
 

Eventuelle klager fra ansøgere eller støttemodtagere vedrørende bedømmelser, 

beslutninger eller forberedelser skal i første omgang rettes til det fælles sekretariat eller 

den forvaltende myndighed. Klager over den nationale kontrol rettes til det ansvarlige 

organ i det respektive land. Hvis det er hensigtsmæssigt, kan også Overvågningsudvalget 

eller styringsudvalget deltage i behandling af klagen. Deltagende 

medlemsstaters/tredjelands myndigheder skal bistå den forvaltende myndighed med at 

forsøge at behandle klagen. I den svenske forvaltningslov (1986:223) § 22 a står de 
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bestemmelser om anke ved den offentlige forvaltningsdomstol, der skal følges. Her 

fremgår, at den forvaltende myndigheds beslutning 
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om ikke at udbetale støtte, at ophæve beslutning om støtte og at udligne støtte kan ankes. 

Det gælder for samtlige støttemodtagere af EU-støtte i programmet. 
 

National kontrol 
 

Ifølge artikel 23.4 i forordning (EU) 1299/2013 skal et nationalt kontrolsystem oprettes 

med det formål at kontrollere, at de medfinansierede varer og tjenesteydelser er blevet 

leveret, og at de 

udgifter, som er blevet deklareret af støttemodtagerne, virkeligt er blevet betalt af dem 

og stemmer over ens med de gældende bestemmelser på EU-plan og nationalt plan 

samt med det operative program og vilkårene for støtte til aktiviteterne. Der skal 

forelægge rutiner, der sikrer koordinering og kvalitetskontrol af den nationale kontrol 

for at undgå svagheder i systemet. Hvert medlemsstat skal stå til ansvar for de 

verifikationer, der udføres på dets territorium. De nationale kontrolsystemer, der blev 

anvendt i programperioden 2007-2013 vurderes til at fungere godt. Revisorer har ikke 

konstateret nogen systemfejl. Programmet vil fortsætte med dette system og vil således 

ikke benytte sig af de myndigheder, der har ansvar for de regionale programmers 

kontrol. 
 

I Danmark skal de danske regioner, der er omfattet af et grænseoverskridende program, 

godkende og udpege den eller de kontrollanter, der skal kontrollere lovligheden og 

korrektheden i de oplysninger, der er blevet deklareret af hver enkelt støttemodtager. 

Kontrollanterne skal væres autoriserede eller registrerede revisorer. I Sverige har 

Tillväxtverket ansvar for de kontroller, der skal verificere lovligheden og korrektheden af 

de oplysninger, der er blevet deklareret af hver enkelt støttemodtager. 
 

Når kontrollen af udgifterne er fuldført, samler den koordinerende støttemodtager en 

ansøgning om udbetaling til den Forvaltende Myndighed, der sikrer, at den nationale 

kontrol er blevet udført behørigt. Efter den forvaltende myndighed har afsluttet 

forberedelsen af ansøgningen om udbetaling, foretages der en udbetalingsordre til 

udbetalingsfunktionen ved den forvaltende myndighed, der eksekverer udbetalingen til 

den koordinerende støttemodtager.  
 

I Norge sender den norske koordinerende støttemodtager en ansøgning om udbetaling 

for de påløbne omkostninger til den koordinerende fylkeskommunens 

økonomiforvaltning. Ansøgningen om udbetaling kontrolleres og eventuelle 

suppleringer fremskaffes. Det er de fælles norske, svenske og danske udgifter, der 

lægger til grund for udbetalingen. Efter en gennemført rutinemæssig kontrol udføres 

udbetalingen til den norske koordinerende støttemodtager. Mindst 25 % af de bevilgede 

midler skal holdes tilbage, indtil projektet er afsluttet, og den bevilgende myndighed har 

modtaget slutrapporten i regionalförvaltning.no. Ved støtte over 1 000 000 NOK skal 

der desuden indleveres projektregnskaber kontrolleret af en revisor eller af en godkendt 

”regnskabsfører”, såfremt aktøren ikke er revisionspligtig. Den norske forvaltende 

organisation rapporterer til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, der to gange 

om året overfører norske midler til den norske forvaltende organisation. 
 

Opfølgning og evaluering 
 

Systematisk evaluering er en forudsætning for at bedømme politikkens effektivitet, 

formålstjenelighed og virkning, især hvad angår indsatsernes bidrag til at nå målene i 

Europa 2020-strategien. Som led i større fokus på resultater skal der gøres større 

anstrengelser for systematisk at evaluere projekternes og de tematiske indsatsers 

samlede resultater og effekter samt bidrage til læring og synliggøre indsatsernes 
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betydning for at nå programmernes mål og bæredygtig vækst. 
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For at sikre at gennemførelsen er af god kvalitet, og programmerne giver gode resultater, 

er der nødt til at være et tydeligt samlet system, hvor projektudvælgelse, indikatorer, 

evaluering og læring hænger sammen. Et vigtigt aspekt i dette er, at rutiner for 

dataindsamling af bl.a. indikatorer for opfølgning og evaluering planlægges på et tidligt 

tidspunkt. Generelt set er der brug for større fokus på resultater, ikke mindst på baggrund 

af krav herom på EU-plan i denne programperiode. Et område, der behøver til at blive 

udviklet, er opfølgning og resultatevaluering; for eksempel bør fordele med en vis 

regelmæssighed måles, og der bør udvikles forskellige former for måling af resultater og 

effekter på bl.a. vækst og beskæftigelse. 
 

Opfølgning og evaluering af gennemførelsen af programmer og projekter skal ske 

løbende i programperioden for at belyse og forbedre resultaterne af programmerne. En 

evalueringsplan skal godkendes af overvågningsudvalget. I den skal der tages højde for 

erfaringer fra programperioden 

2007-2013, især erfaringer fra overvågningsudvalgets referencegruppe for evaluering, 

udveksling med andre ETS-programmers evalueringer, samt følgeforskning i projekterne 

skal tages i betragtning. 
 

Programperioden 2014-2020 skal være præget af en bevidst satsning på en 

evalueringsmetode og et læringssystem, som sikrer tilbagemelding af erfaringer fra 

projekterne og udbredelse af viden om gennemførelsen af programmerne. Det handler om 

at: 
 

•   sikre, at de regionale og nationale udviklingsaktører har tilstrækkelig viden 

om igangværende og afsluttede projekters resultater for at kunne udvikle og 

forbedre de kommende beslutninger; 

•   sikre, at overvågningsudvalg/styringsudvalg har tilstrækkelig viden om tidligere 

og igangværende indsatser for at kunne prioritere hvilke projekter, der skal have 

støtte; 

•   sikre, at de igangværende projekter har mulighed for at lære af deres egen og 

andres gennemførelse 
 

Evalueringsarbejdet i løbet af gennemførelsen af programmet skal udføres af en 

uafhængig part og skal inddrage metoder til følgeforskning og teoristyret evaluering i 

overensstemmelse med Kommissionens retningslinjer. Såvel processer som resultater og 

effekter på kort og lang sigt skal evalueres. Det er vigtigt, at evalueringerne analyserer 

og viser, hvordan programmerne 

bidrager til intelligent, bæredygtig og inklusiv vækst. En forudsætning for dette er, at de 

berørte parter i gennemførelsen af programmet tager ved lære af programmets indsatser 

ved at følge evalueringerne og gør sig bekendt med evalueringsresultaterne. De fuldførte 

evalueringer skal i tråd med Kommissionens direktiv offentliggøres for at bidrage til 

videre læring og medvirke til, at resultaterne udnyttes i det fortsatte arbejde. 
 
 
 

5.4 Ansvarsfordelingen mellem de deltagende medlemsstater om den forvaltende 

myndighed, eller Kommissionen pålægger dem finansielle korrektioner 
 

Uregelmæssigheder 
 

Medlemsstaterne skal ifølge artikel 122 og 143 i forordning (EU) nr. 1303/2013 

efterforske og korrigere uregelmæssigheder og rapportere disse til Kommissionen. 

Kommissionen skal holdes informeret om, hvordan de administrative og ved lov 

fastsatte processer skrider fremad. Den medlemsstat, hvor uregelmæssigheden er 
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opstået, har ansvar for rapportering til Kommissionen og til de administrative organer 

for programmet. Den forvaltende myndighed skal bistå medlemsstaten og de nationale 

myndigheder med at efterforske og rette fejlene. 
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Tilbagesøgning og regresret 
 

Ifølge artikel 27.2 i forordning (EU) nr. 1299/2013 skal den forvaltende myndighed sørge 

for, at alle de beløb, der er blevet udbetalt urigtigt, kræves tilbage fra den koordinerende 

eller den enkelte støttemodtager. Støttemodtagerne skal tilbagebetale alle forkert 

udbetalte beløb til den koordinerende støttemodtager. 
 

Hvis det ikke lykkes for den koordinerende støttemodtager, ifølge artikel 27.3 i 

forordning 1299/2013, at skaffe en tilbagebetaling fra andre støttemodtagere, eller hvis 

det ikke lykkes for den forvaltende myndighed at skaffe en tilbagebetaling fra den 

koordinerende eller den enkelte støttemodtager, skal den medlemsstat, på hvis territorium 

støttemodtageren er beliggende, tilbagebetale det forkert udbetalte beløb til den 

forvaltende myndighed. I Danmark er det den region, hvor støttemodtageren har sæde, 

som skal tilbagebetale det forkert udbetalte beløb til den forvaltende myndighed. 
 

Den forvaltende myndighed er ansvarlig for, at de berørte beløb tilbagebetales til 

unionens almindelige budget, i overensstemmelse med ansvarsfordelingen imellem de 

deltagende medlemsstater ifølge samarbejdsprogrammet. 
 

Såfremt ansvarsfordelingen imellem landene ikke kan fastslås på en entydig måde, såsom 

ved fast tilbagebetaling på grund af systematiske fejl, skal den sum, der skal 

tilbagebetales, deles ligeligt imellem medlemsstaterne Danmark og Sverige. 
 

For så vidt angår tilbagebetaling af forkert udbetalte beløb, der vedrører teknisk støtte, 

skal den sum, der skal tilbagebetales, deles ligeligt imellem medlemsstaterne Danmark 

og Sverige, såfremt ansvarsfordelingen mellem landene ikke kan fastsættes. 
 
 
 

5.5 Anvendelse af euro (hvis relevant) 
 

Metode, der er blevet valgt til omregning af udgifter i en anden valuta end euro. 
 

Valutaen for programmet er euro. Ansøgning om støtte, beslutning om støtte og 

udbetaling af støtte sker i euro for støttemodtagerne i medlemsstaterne. Omkostninger i 

anden valuta (SEK og DKK) skal konverteres til euro efter Kommissionens månedlige 

gennemsnitskurs ifølge alternativ (b) i artikel 28 i forordning 1299/2013, hvilket 

indebærer, at omregning til euro skal ske ved den vekselkurs, som noteres den måned, 

hvor støttemodtagerne rapporterer udgifterne til den nationale kontrollant. 
 

Ansøgning om støtte, beslutning om støtte og udbetaling af støtte sker i norske 

kroner for støttemodtagere i Norge. 
 
 
 

5.6 Parternes engagement 
 

Foranstaltninger ifølge artikel 5 i forordning 1303/2013 til inddragelse af parterne i 

udformningen af samarbejdsprogrammet og parternes rolle i udformningen og 

gennemførelsen af samarbejdsprogrammet, herunder deres deltagelse i 

overvågningsudvalget 
 

Regionerne i Halland, Skåne, Västra Götaland, Hovedstaden, Sjælland, Nordjylland og 

Midtjylland, Oslo, Akershus, Østfold, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og 

Vest-Agder har skrevet et forslag til et nyt operativt program for det grænseregionale 
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samarbejdsprogram Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak (ØKS) indenfor målet for 

Europæisk territorialt samarbejde 2014-2020. På ordre af de svenske, danske og norske 

regeringer har Skåne läns landsting (Region Skåne) koordineret forberedelsen.  
 

Indledningsvis satte en syntesegruppe prioriteringerne sammen ud fra indspil fra de 

involverede regioner og deres udviklingsstrategier samt forskellige analyser og studier, 

som er blevet udført. En skrivergruppe har konkret udarbejdet programforslaget, og en 

Joint Programming Committee har ageret som forberedende organ før beslutningen i den 

politiske strategigruppe, der består af politiske repræsentanter fra hver eneste af de femten 

involverede regioner. Den politiske strategigruppe har haft til opgave at tage stilling til og 

aflevere det operative program til regeringerne i Sverige, Danmark og Norge. 
 

Den forvaltende myndighed og programsekretariatet for perioden 2007-2013 og det til 

forhåndsevalueringen indkøbte konsulentfirma Sweco har også deltaget. Der er løbende 

blevet ført dialog med EU-kommissionen, det svenske Näringsdepartement, den danske 

Erhvervsstyrelse samt det norske Kommunal- og regionaldepartement ligesom med det 

tilstødende strukturfondsprogram. 
 

Ved udarbejdelse af forslag til programmet er der blevet efterstræbt en høj deltagelse af 

de berørte aktører på regionalt og lokalt plan. I løbet af udarbejdelsesprocessen blev flere 

referencepersoner identificeret, og der blev ført en dialog om sagsindholdet. Workshops 

for de forskellige tematiske mål blev afholdt, og der er blevet ført dialog om de 

horisontale kriterier. De involverede regioner har på forskellig vis under forløbet med 

programskrivning arrangeret mødesteder til dialog om indholdet. En bred høring blev 

sendt til private og offentlige aktører, der blev identificeret af de femten involverede 

regioner i løbet af sommeren 2013, blandt andet kommuner, regioner, erhvervslivet og 

arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet, universiteter og højere læreanstalter samt andre 

offentlige myndigheder, der var relevante for programmet (komplet liste findes i bilag 

9.3). 
 

Det brede partnerskab vil også spille en vigtig rolle i gennemførelsen af programmet. 

Programmet skal have to styringsudvalg samt et overvågningsudvalg. Partnerskabet skal 

have forskellige strukturer i de medvirkende regioner og delområder, men formålet er at 

involvere en bred gruppe af aktører.  Komitéerne skal bestå af lokale, regionale og 

nationale repræsentanter. Når medlemmernes udpeges, skal der efterstræbes en lige 

repræsentation af kvinder og mænd. Landene bør have lige mange repræsentanter i 

komitéerne. Komitéerne skal repræsentere en bred sammensætning af medlemmer fra 

nationale, regionale, lokale og andre myndigheder, erhvervslivet og arbejdsmarkedets 

organisationer samt repræsentanter for civilsamfundet. 
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6. KOORDINATION 
 

 
 

Mekanismerne til at sikre koordinationen imellem ERUF, Den Europæiske Socialfond, 

Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne 

(ELFUL), Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og andre 

finansieringsinstrumenter på EU-plan og nationalt plan, herunder koordination og 

eventuel kombination med Connecting Europe Facility, det europæiske 

naboskabsinstrument (ENI), Den Europæiske Udviklingsfond (EDF) og 

førtiltrædelsesstøtteinstrumentet (IPA) samt EIB, under overholdelse af bestemmelserne i 

den fælles strategiske ramme i bilag I til forordning 1303/2013. Hvis medlemsstater og 

tredjelande deltager i samarbejdsprogrammet, som omfatter anvendelse af ERUF-

bevillinger til regionerne i den yderste periferi og EDF-midler, [skal der være] 

mekanismer på et relevant niveau til effektivt at koordinere anvendelsen af disse 

forskellige ressourcer 
 

 
 

Ambitionen er at skabe synergi mellem forskellige europæiske programmer og fonde 

for tilsammen at få en strategisk gennemtænkt finansiering. Interregprogrammet 

Øresund-Kattegat-Skagerrak har tydelige berøringspunkter med flere andre EU-fonde 

og programmer, for eksempel: 
 

Nationale og regionale strukturfondsprogrammer i Sverige og Danmark (ESF og 

ERUF) 

Interregprogram: 

•   Det dansk-tyske program (A) 

•   Sverige-Norge-programmet (A) 

•   Det sydlige Østersøprogram (A) 

•   Nordsøprogrammet (B) 

•   Østersøprogrammet (B) 

•   Interreg Europe (C) 

•   URBACT 
 

Øvrige fonde og programmer: 
 

•   Connecting Europe Facility 

•   COSME 

•   Erasmus + 

•   Den Europæiske Hav- og Fiskerifond 

•   Horisont 2020 

•   Landdistriktsprogrammet 

•   Life 

•   Nordplus 

•   Et Kreativt Europa  
 

Ansøgninger skal tydeligt vise, hvorfor projektet passer bedst ind i ØKS-programmet 

(i forhold til andre Interreg-programmer, sektorprogrammer eller i de nationale og 

regionale strukturfondsprogrammer). Interregprogrammerne adskiller sig fra 

sektormæssige og nationale/regionale programmer ved behovet for 

grænseoverskridende samarbejde og udvikling af fælles løsninger på problemer og 

muligheder. 
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En afstemning er blevet foretaget (i november 2013) i forhold til andre 

strukturfondsprogrammer, og bedømmelsen er, at valget af tematiske mål giver gode 

muligheder for synenergier imellem programmer. 
 

De tematiske mål, som Europa-Kommissionen har foreslået, og som skal bidrage til EU's 

strategi for intelligent og bæredygtig vækst for alle, er at: 
 

1.   Styrke forskning, teknologisk udvikling og innovation 

2.   Forbedre adgang til og brug og kvalitet af informations- og 

kommunikationsteknologi 

3.   Fremme små og mellemstore virksomheders konkurrenceevne 

4.   Støtte overgangen til en lavemissionsøkonomi i alle sektorer 

5.   Fremme tilpasning til klimaforandringer og risikoforebyggelse og -styring 

6.   Bevare og beskytte miljøet og fremme ressourceeffektivitet 

7.   Fremme bæredygtig transport og afskaffe flaskehalsproblemer i vigtige netinfrastrukturer 

8.   Fremme beskæftigelsen og arbejdskraftens mobilitet 

9.   Fremme social inklusion og bekæmpe fattigdom  

10.   Investere i uddannelse med henblik på færdigheder og 

livslang læring 

11.   Styrke den institutionelle kapacitet i den offentlige forvaltning 
 

Det er flere programmer, der har valgt de samme tematiske mål, hvilket skaber plads til 

synenergier. For programperioden 2014-2020 er der en stigende ambition om at 

koordinere programmerne. De forvaltende organisationer, myndigheder og sekretariatet 

bør i gennemførelsen af programmet udvikle arbejdet med koordinering mellem 

programmer og fonde. Man kan for eksempel indbyde til fælles informationsmøder og 

konferencer. Sandsynligvis vil regionernes politikere og tjenestemænd også deltage i flere 

forskellige programmer, hvilket kan give synergieffekter. 
 

I flere programmer, såvel nationale som regionale, grænseregionale og overordnede 

europæiske, er det sandsynligt, at indsatserne vil kunne udføres med forbindelse til 

etableringen af ESS og MAX IV-anlæggene. Dette er en vigtig 

forskningsinfrastruktur, og koordineringen af de forskellige programmer for at støtte 

denne satsning er yderst vigtig for at skabe mest mulig udveksling mellem de investerede 

midler og ressourcer. 
 

Indenfor det tematiske mål for forskning og innovation er der tydelige synergieffekter med 

EU's forsknings- og innovationsprogram: Horisont 2020. Udgangspunktet for Horisont 

2020 er topkvalitet indenfor videnskab og i hele innovationskæden, så idéer kommer 

helt ud på markedet. Programmet kan supplere Horisont 2020 ved at højne kapaciteten i 

regionen, så der bliver bedre og flere muligheder for at deltage i EU's forsknings- og 

innovationssamarbejde. På regionalt plan skal Interregprojekterne efter behov kunne 

udnytte resultater fra projekter i Horisont 2020. 
 

Connecting Europe Facility (CEF) er et europæisk instrument, der har til formål at støtte 

udviklingen af højtydende, bæredygtige og effektivt sammenkoblede transeuropæiske net 

indenfor energi, telekommunikation og transport. For perioden 2014-2020 vil 

CEF's investeringer især fokusere på projekter med stor merværdi for EU, for eksempel 

at bygge manglende grænseoverskridende forbindelser og afskaffe flaskehalsproblemer 

langs de store transeuropæiske transportkorridorer. Finansiering fra CEF kompletterer det 

tematiske mål for transport. 
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Ansøgninger til ØKS-programmet indleveres til sekretariatet til forberedelse. I 

forbindelse med forberedelsen af ansøgningen kontrolleres det, om projektet har 

forbindelse til andre fonde eller programmer. Der skal udviklet særlige rutiner til at 

forhindre overlapninger og dobbeltfinansiering og for at udnytte synergipotentialet 

mellem programmer og indsatser i løbet af gennemførelsen. Såfremt de forvaltende 

myndighed eller sekretariat mener, at et projekt lægger tæt på nogle af de andre 

programmer, vil programadministrationen kontakte den ansvarlige myndighed for det 

aktuelle program, for at programmerne kan samarbejde på bedste vis og for at udelukke 

dobbeltfinansiering. 
 

Hvad angår det foreslåede programs komplementaritet med programmer i EJFLU og 

ESF, skal den forvaltende myndighed og sekretariat samarbejde med de tilsvarende 

myndigheder for disse fonde i de respektive lande. 
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7. MINDSKNING AF DEN ADMINISTRATIVE BYRDE FOR STØTTEMODTAGERNE 
 

 
 

Sammendrag af bedømmelsen af den administrative byrde for modtagerne og, hvis der er 

behov, de planlagte aktioner sammen med en præliminær tidsramme for at mindske den 

administrative byrde. 
 

 
 

I programperioden 2014-2020 skal den forvaltende myndighed og det fælles tekniske 

sekretariatet i samarbejde med de øvrige aktører arbejde med en række 

foranstaltninger til at mindske den administrative byrde for støttemodtagerne. 
 

Arbejdet med at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne skal 

hovedsageligt være baseret på følgende: 
 

•   erfaringer fra gennemførelsen i programperioden 2007-2013 

•   værktøjer til koordineret gennemførelse af de territoriale 

samarbejdsprogrammer, som stilles til rådighed af Interact 

•   elektronisk kommunikation med støttemodtagere og udvikling af 

sagsstyringssystemet 

•   muligheder til forenkling, der følger af de forordninger, der regulerer 

gennemførelsen af samarbejdsprogrammerne 
 

Ovenstående arbejde vil medføre en forenkling for støttemodtagerne, men for de 

forordninger, der regulerer gennemførelsen af de territoriale 

samarbejdsprogrammer, vil der stadigt være en vis administrativ byrde for 

støttemodtagerne. 
 

I den indeværende programperiode har den forvaltende myndighed og det fælles 

tekniske sekretariat løbende arbejdet med at gøre det lettere for støttemodtagerne ved et 

eftersyn af programspecifikke regler til støtteberettigelse, udvikling af processer, 

håndbøger og øvrige værktøjer, der stilles til rådighed af programmet. Dette arbejde vil 

fortsætte i den nye programperiode gennem dialog med støttemodtagere og aktører. 

Desuden er et samarbejde i gang med de forvaltende myndigheder fra programmerne 

Sverige-Norge, Botnia-Atlantica og Nord om at koordinere aktioner, der stiler mod en 

forenkling for støttemodtagerne.  
 

Et omfattende arbejde med at opgradere sagsstyringssystemet Nyps er i gang, hvilket 

vil resultere i mere effektive processer, som kommer støttemodtagerne til gode. 

Desuden omfatter opgraderingen af sagsstyringssystemet en webbaseret 

brugergrænseflade til elektronisk kommunikation mellem støttemodtagere og 

programorganisation. 
 

De værktøjer til koordineret programgennemførelse, der stilles til rådighed af 

programmet Interact, er udgangspunktet for det igangværende arbejde med at forenkle og 

harmonisere gennemførelsen i forhold til de øvrige territoriale samarbejdsprogrammer. 

Via dette arbejde sker et gradvis eftersyn og harmonisering af ansøgningsblanketter, 

tjeklister til ansøgning om støtte og udvælgelseskriterier, processer og blanketter til 

udbetaling af støtte, status og slutrapporter for projekterne. Også værktøjer og processer 

knyttet til økonomisk kontrol af projekterne undersøges, såsom tjeklister, certifikater og 

dokumentationskrav. 
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Under arbejdet med at reducere den administrative byrde for støttemodtagerne vil den 

forvaltende myndighed især tage hensyn til Kommissionens delegerede forordning (EU) 

nr. 

481/2014 om komplettering af Europa-Parlamentets og rådets forordning (EU) nr. 

1299/2013 med hensyn til særlige regler om udgifters støtteberettigelse 

til samarbejdsprogrammer. 
 

Ved brug af artikel 68 i forordning 1303/2013 om takstfinansiering af indirekte udgifter 

og personaleudgifter vil alternativ 1b og 2 blive anvendt. Disse alternativer er efter 

evaluering af erfaringer fra programperioden 2007-2013 fremstået som de mest relevante 

forenklingsmuligheder for programmet. Omstændighederne kan dog blive således, at det 

bliver aktuelt at omprøve, hvis yderligere forenklingsmuligheder skal tilbydes 

programmets støttemodtagere. 
 

De metoder til takstberegning af udgifter, der skal bruges i programmet, forventes 

at blive implementeret fra og med programmets første bekendtgørelse i 2015. 
 
 
 

8. OVERORDNEDE PRINCIPPER 
 

 
 

8.1 Bæredygtig udvikling 
 

 
 

En beskrivelse af de særlige aktioner, der skal tage hensyn til miljøbeskyttelseskrav, 

ressourceeffektivitet, begrænsning og tilpasning til klimaforandringer, modstandskraft 

overfor katastrofer samt risikoforebyggelse og risikohåndtering, ved udvælgelse af 

indsatser.  
 

 
 

De horisontale kriterier har betydning i alle programmets dele. 

Programgennemførelsen og samtlige projekter skal tage højde for disse kriterier, men de 

kan have forskellig tyngde afhængig af hvilke projekter, der gennemføres. Der skal tages 

højde for de horisontale kriterier ved udarbejdelse, udformning, projektudvælgelse, 

bedømmelse og gennemførelse af alle projektaktiviteter. Det skal også afspejles ved 

opfølgning og evaluering. Kriterierne skal virke som drivkraft til bæredygtig vækst og 

regional konkurrenceevne. 
 

Det fælles sekretariat har ansvar for at tilbyde rådgivning og støtte til, hvorledes 

kriterierne kan integreres. Blandt andet ved kompetencehøjnende indsatser med 

uddannelsesdage i projektformulering, læringskonferencer og ved træf om temanetværk. 

Sekretariaterne skal også stille informationsmaterialer og retningslinjer til rådighed, der 

pointerer mulighederne ved de horisontale kriterier, og som giver eksempler på, hvordan 

disse kan berige Interreg-projekterne. 
 

Ansøgningsdokumenterne skal udformes, så alle projekter bliver opfordret til at relatere 

til og motivere, hvordan de horisontale kriterier kan bidrage til projektets resultater. 

Såfremt kriteriet ikke er relevant, bør det rapporteres, at spørgsmålet er blevet taget i 

betragtning. 
 

Det er de projektansvarliges ansvar at tage hensyn til de horisontale kriterier i 

projektperioden; såvel ved planlægning og gennemførelse som ved opfølgning og 

evaluering. En beskrivelse af, hvordan de horisontale kriterier er blevet taget i betragtning 
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i projektperioden, skal være med i slutrapporten. 
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Eftersom bæredygtig udvikling vedrører vækstmønstre, der indbefatter miljø og sundhed, 

økonomisk dynamik og social samhørighed, er begrebet omfattende og har mange 

facetter.  Grundlæggende er der en fælles forståelse for, at den nuværende måde at leve 

på, med dens forbrugs- og produktionsmønster og sociale og økonomiske forskelle, ikke 

er bæredygtig. For at udviklingen skal være bæredygtig, skal beslutningerne i større 

udstrækning bygge på et mål om at beskytte natur- og miljøressourcer samt sociale og 

økonomiske værdier, såsom beskæftigelse og levestandard. De største udfordringer, som 

verden står overfor i denne sammenhæng, er de sociale forskelle og fattigdom, reduceret 

biologisk diversitet, klimaforandringer forårsaget af mennesker og spredning af 

miljøgifte[2]. 
 

Dette ræsonnement gentages i Europa 2020-strategien, hvor "bæredygtig vækst" er en af 

de tre grundpiller, der bidrager til vækst og udvikling i Europa. I Europa 2020-

sammenhæng indeholder begrebet et mål om ressourceeffektivitet, grønnere og mere 

konkurrencedygtig økonomi. 
 

Billedet er forskelligt, afhængig af om man ser problemet i et regionalt, europæisk 

eller globalt perspektiv.  Det skyldes, at levevilkår, sociale forskelle og ressourcer 

adskiller sig i de forskellige dele af Europa og verden, men også fordi der er 

spørgsmål, som bliver behandlet på forskellige niveauer.  De særlige behov og 

prioriteringer kan derfor se forskellige ud. 
 

Bæredygtig udvikling – regional udvikling og grænseoverskridende samarbejde. 
 

Økonomisk, social og økologisk bæredygtighed er forudsætningerne for udvikling i 

ØKS-regionen. Det gælder såvel for forvaltning som for brugere af regionens ressourcer. 
 

I EU er der en stræben efter at mindske vækstens effekter på ressourceforbruget ved at 

øge anvendelsen af vedvarende energikilder, modernisere transportsektoren og fremme 

energieffektiviteten. Denne stræben samt udfordringer, der vedrører beskæftigelse og 

social integration, er direkte forbundet med de tematiske mål for Interreg Øresund-

Kattegat-Skagerrak 2014-2020. For eksempel er overgangen til en lavemissionsøkonomi 

(mål 2) i tråd med målene for bæredygtig udvikling, behovet for bæredygtige byer og 

bæredygtig 

transport (mål 3), arbejdsmarkedet og adgang til et sikkert og trygt arbejde, som 

behandles i målet vedrørende beskæftigelse (mål 4). Desuden giver teknologisk 

udvikling og innovationer et vigtigt bidrag til både at løse problemer og mindske 

ressourceforbruget (mål 1). 
 

Det er vigtigt at skabe en god livskvalitet, gode forudsætninger for udvikling af 

erhvervslivet og dermed attraktive boliger og boligmiljøer. En udvikling i tråd med 

bæredygtighedsbegrebet må ses som en forudsætning for fortsat vækst og udvikling i 

regionen. Det er derfor vigtigt, at bæredygtig vækst ses og behandles som et værktøj til at 

skabe vækst i den regionale udvikling. I projekterne kan det blandt andet dreje sig om at 

skabe forudsætninger for rejsefrie møder, brug af miljøvenlige køretøjer og fair trade- og 

miljømærkede produkter, håndtering af affald, udbudsprocedurer m.m. 

Det kan også dreje sig om, at projekter fremdriver ny teknologi eller nye 

problemløsninger, der kan gavne miljøet på lang sigt. Det kan igen skabe muligheder for 

udvikling af teknologi, varer og tjenester i alle brancher. 
 

Projekterne bør udformes, så at de regionale udfordringer forbundet med 

bæredygtighedsbegrebet tydeliggøres, og bæredygtighed bliver en integreret del af 

projekternes mål og formål. På 
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programplan betyder dette, at målene knyttes til kriterierne – som bør forbindes med 

Europa 2020-målene. 
 
 
 
 
 

 
[1] Solow, R. (1993). 

 
[2] Meld. St 12 (2013), s. 104. 

 
 
 
 
 

8.2 Lige muligheder og ikke-diskriminering 
 

 
 

En beskrivelse af de særlige foranstaltninger for at fremme lige muligheder og forebygge 

diskriminering ved at tage hensyn til køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller 

overbevisning, funktionsnedsættelse, alder eller seksuel orientering, mens 

samarbejdsprogrammet udarbejdes, udformes og gennemføres, især hvad angår adgang til 

finansiering af behov hos de forskellige målgrupper, der risikerer at blive udsat for sådan 

diskriminering og krav om adgang for funktionshæmmede personer. 
 

 
 

De horisontale kriterier har betydning i alle programmets dele. 

Programgennemførelsen og samtlige projekter skal tage højde for disse kriterier, men de 

kan have forskellig tyngde afhængig af hvilke projekter, der gennemføres. Der skal tages 

højde for de horisontale kriterier ved udarbejdelse, udformning, produktudvælgelse, 

bedømmelse og gennemførelse af alle projektaktiviteter. Det skal også afspejles ved 

opfølgning og evaluering. Kriterierne skal virke som drivkraft til bæredygtig vækst og 

regional konkurrenceevne. 
 

Det fælles sekretariat har ansvaret for at tilbyde rådgivning og støtte til, hvorledes 

kriterierne kan integreres. Blandt andet ved kompetencehøjnende foranstaltninger som 

uddannelsesdage i projektformulering, læringskonferencer og ved træf om temanetværk. 

Sekretariaterne skal også stille informationsmaterialer og retningslinjer til rådighed, der 

pointerer mulighederne ved de horisontale kriterier, og som giver eksempler på, hvordan 

disse kan berige Interreg-projekterne. 
 

Ansøgningsdokumenterne skal udformes, så alle projekter bliver opfordret til at relatere 

til og motivere, hvordan de horisontale kriterier kan bidrage til projektets resultater. 

Såfremt kriteriet ikke er relevant, bør det rapporteres, at spørgsmålet er blevet taget i 

betragtning. 
 

Det er de projektansvarliges ansvar at tage hensyn til de horisontale kriterier i 

projektperioden; såvel ved planlægning og gennemførelse som ved opfølgning og 

evaluering. En beskrivelse af, hvordan de horisontale kriterier er blevet taget i betragtning 

i projektperioden, skal være med i slutrapporten. 
 

Lige muligheder samt ikke-diskriminering som vækstfaktor. 
 

Dette horisontale kriterium har til formål at fremme lige muligheder og 

forebygge diskriminering på grund af køn, etnisk baggrund, religion eller 
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overbevisning, 
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funktionsnedsættelse, alder eller seksuel orientering, mens samarbejdsprogrammet 

gennemføres. Social udstødelse er i dag et alvorligt problem i Europa og også i ØKS-

området. Manglende integration og fravær af mangfoldighedsperspektiver er ikke 

bare et socialt problem; det betyder også, at vækstpotentialet ikke udnyttes fuldt ud. 
 

OECD Territorial Review for Skåne peger på, at udenlandsk fødte, unge og kvinder i 

større omfang skal ind på arbejdsmarkedet, for at de regionale vækstmuligheder kan 

udnyttes. Lignende resultater viste OECD-studiet for København i 2009, og det samme 

må antages at gælde for store dele af ØKS-området. 
 

I det fremtidige, regionale udviklingsarbejde bør lige muligheder og ikke-diskriminering 

ses som en vigtig vækstfaktor. Et samfund, der bekræfter lige muligheder og ikke-

diskriminering, skaber forudsætninger for innovativ og kreativ tænkning. En blanding af 

etnisk, kulturel, religiøs baggrund, alder, køn, seksuel orientering, personer med og uden 

funktionsnedsættelse giver udvidede referencerammer og samspil, noget som kan være en 

værdifuld tilgang til for eksempel innovationsklimaet. 
 

I ØKS-området er repræsenteret af et stort antal nationaliteter, og der bliver talt langt 

over 100 forskellige sprog. Det gælder først og fremmest storbyområderne som 

København, Malmø og det vestlige Skåne, Göteborg og Oslo. Her findes der en meget 

stor sprog- og kulturkompetence og et internationalt kontaktnet, hvilket er en ressource, 

hvad angår for eksempel innovationsudvikling, iværksætteri, eksport- og 

importudvikling, udveksling af erfaringer, viden om forskellige markeder osv. 
 

Mål om øget erhvervsfrekvens og beskæftigelse skal ses ud fra et perspektiv om lige 

muligheder og ikke-diskriminering. For at sikre og udvikle væksten skal mulighederne 

for at komme ind på arbejdsmarkedet øges, især for personer med udenlandsk 

herkomst, unge og personer med funktionsnedsættelse. Mangfoldigheden er også en 

ressource til at sikre forsyning af kompetencer og imødekomme de demografiske 

udfordringer, som ØKS-regionen står overfor i programperioden 2014-2020. 
 

Det er vigtigt at undersøge kompetencen omkring lige muligheder og ikke-

diskriminering samt identificere, hvilken kompetence, der behøves i projektet. Det kan 

for eksempel handle om hvilke aktiviteter, der medvirker til at forbedre integrationen, at 

tage hensyn til forskellige sprogkundskaber, men også forskellige former for 

funktionsnedsættelse med behov for 

tilgængelighed, såvel fysisk som psykosocialt. Det kan også handle om informations- og 

kommunikationstiltag. Kriteriet kan også give merværdi, når det for eksempel drejer sig 

om at udvikle idéer samt viden om efterspørgslen og markeder. 
 

Indenfor samtlige tematiske mål, ikke mindst vedrørende innovation og beskæftigelse, 

er det vigtigt at tage vare på udviklingspotentialet ved at arbejde med lige muligheder 

og ikke-diskriminering. 
 

Inden for transportmålet er det vigtigt, at transport, trafikinformation og terminaler 

indrettes efter personer med funktionsnedsættelse ligesom foranstaltninger til 

Universelt Design[12] for at fremme lige muligheder og ikke-diskriminering. Også 

inden for den grønne økonomi er det vigtigt at involvere mennesker med forskellige 

referencerammer, når det for eksempel handler om innovations- og 

produktudvikling af bæredygtig energi. 
 

I ØKS-området kan projekterne bidrage til forskellige muligheder samt ikke-

diskriminering i et grænseregionalt perspektiv. Mange problemer er fælles, især for 
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storbyområderne, og der bør være store muligheder for udveksling af erfaringer og 
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fælles udviklingsprojekter. For eksempel har forsyning af beskæftigelse og 

kompetencer et tydeligt grænseregionalt mangfoldighedsperspektiv, ikke mindst med 

tanke på at en stor andel af de grænseregionale pendlere i ØKS-området har 

udenlandsk baggrund. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8.3 Ligestilling mellem mænd og kvinder 

 

 
 

En beskrivelse af hvordan samarbejdsprogrammet bedrager til at fremme ligestillingen 

mellem mænd og kvinder, og, hvor det er relevant, systemer, der sikrer, at 

kønsperspektivet bliver indbygget på program- og indsatsniveau. 
 

 
 

De horisontale kriterier har betydning i alle programmets dele. 

Programgennemførelsen og samtlige projekter skal tage højde for disse kriterier, men de 

kan have forskellig tyngde afhængig af hvilke projekter, der gennemføres. Der skal tages 

højde for de horisontale kriterier ved udarbejdelse, udformning, produktudvælgelse, 

bedømmelse og gennemførelse af alle projektaktiviteter. Det skal også afspejles ved 

opfølgning og evaluering. Kriterierne skal virke som drivkraft til bæredygtig vækst og 

regional konkurrenceevne. 
 

Det fælles sekretariat har ansvar for at tilbyde rådgivning og støtte til, hvorledes 

kriterierne kan integreres. Blandt andet ved kompetencehøjnende foranstaltninger som 

uddannelsesdage i projektformulering, læringskonferencer og ved træf om temanetværk. 

Sekretariaterne skal også stille informationsmaterialer og retningslinjer til rådighed, der 

pointerer mulighederne ved de horisontale kriterier, og som giver eksempler på, hvordan 

disse kan berige Interreg-projekterne. 
 

Ansøgningsdokumenterne skal udformes, så alle projekter bliver opfordret til at relatere 

til og motivere, hvordan de horisontale kriterier kan bidrage til projektets resultater. I de 

tilfælde, hvor kriteriet ikke er relevant, bør det rapporteres, at spørgsmålet er blevet taget i 

betragtning. 
 

Det er de projektansvarliges ansvar at tage hensyn til de horisontale kriterier i 

projektperioden; såvel ved planlægning og gennemførelse som ved opfølgning og 

evaluering. En beskrivelse af, hvordan de horisontale kriterier er blevet taget i betragtning 

i projektperioden, skal være med i slutrapporten. 
 

Ligestilling som vækstfaktor 
 

Hensigten med ligestilling er, at kvinder og mænd skal have de samme muligheder, 

rettigheder og pligter på alle livets områder. Det kan for fx handle om magt og 

indflydelse, økonomi, iværksætteri, arbejde, arbejdsvilkår og uddannelse. 
 

Det er vigtigt at bryde det kønsopdelte arbejdsmarked for at opnå økonomisk ligestilling. 

Der bør fremmes og tænkes over vækstmuligheder i flere brancher end de traditionelt 

mandlige. Som det er i dag arbejder kvinder og mænd for en stor del i forskellige fag, 
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inden for forskellige sektorer og på forskellige niveauer i hierarkiet samt til forskellig løn 

til trods for arbejde af samme værdi. Dermed er også magten i samfundet skævt fordelt 

mellem kvinder og mænd. 
 

Det har vist sig, at de innovationssystemer og klynger, der tildeles midler, først og 

fremmest involverer mandsdominerede brancher og erhverv. Mænd og kvinder har 

tilbøjelighed til for eksempel at starte virksomheder inden for forskellige typer af 

brancher. Derfor er det vigtigt, at 

reflektere over, hvordan forskellige brancher får gavn af eller ikke får gavn af de 

forskellige indsatser. Det er også betydningsfuldt at analysere, hvilke effekter 

virksomhedsstøtten har for kvinder og 

mænd. De fleste af de erhvervsfremmende foranstaltninger, der findes, fremstår som 

kønsneutrale, men kan ved nærmere undersøgelse have forskellige effekter for 

iværksættende kvinder (som gruppe) og mænd (som gruppe). 
 

En forudsætning for at skabe attraktive og konkurrencedygtige regioner er, at både 

kvinders og mænds viden og idéer udnyttes. Ligestilling mellem kvinder og mænd bør 

derfor fremmes ved udarbejdelse og gennemførelse af projekter, både gennem 

repræsentation og ved at have et ligestillingsperspektiv i arbejdet. Ved at arbejde med 

ligestilling skabes der forudsætninger for en øget og bæredygtig vækst. 
 

Det har vist sig, at mennesker i højere grad lokkes til en region, der er præget af 

mangfoldighed, tolerance og lige valgmuligheder for alle. Virksomheder søger så 

igen derhen, hvor den rette arbejdskraft 

er til at få fat i. Regionernes tiltrækningskraft er derfor vigtig, for at virksomheden skal 

kunne rekruttere nye kompetencer. 
 

Når erfaringer fra forskellige områder mødes, kan det give ophav til nye idéer. 

Produktudvikling kan også blive mere effektiv, fordi begge køns erfaringer med 

produkter anvendes. Studier har vist, at der er bedre lønsomhed i virksomheder med 

ligestilling end i andre virksomheder i samme branche. Er der både kvinder og mænd i 

ledelsen og på chefposter, forbedres også virksomhedens beslutninger. Det igen fører til 

et stærkere varemærke. 
 

Der findes flere indekser, som fremhæver sammenhængen mellem ligestilling og de 

faktorer, der har betydning for væksten. Gender Equity Index er et indeks på globalt plan, 

der måler sammenhængen mellem ligestilling og BNP. Disse indekser viser, at øget 

ligestilling har en forbindelse med øget BNP eller med andre variabler, der så igen har en 

stærk forbindelse til velstand og vækst. 
 

I udviklingsarbejdet er det vigtigt at tage hensyn til begge køns behov og forudsætninger 

samt grundigt lægge mærke til, hvilke konsekvenser de forskellige indsatser kan få for 

kvinder og mænd. Det kan for eksempel handle om at gennemføre analyser ud fra et 

kønsperspektiv, lægge grundigt mærke til, hvordan forskellige begreber anvendes, 

kønsopdelt statistik for at synliggøre forskelle og ligheder mellem kvinder og mænd 

samt undersøge repræsentationen i forskellige sammenhænge, både indenfor projekter 

som blandt de målgrupper, som projektet henvender sig til. Ligestilling fremmes først og 

fremmest gennem strukturpåvirkende foranstaltninger og kun i undtagelsestilfælde 

gennem målrettede foranstaltninger for kvinder og mænd. 
 

Ligestilling kan give merværdi i projekter ud fra et grænseregionalt perspektiv, hvor 

projektdeltagerne kan drage nytte af hinandens erfaringer, traditioner og anvendelser 

inden for området. Det er også vigtigt at analysere, om kvinder og mænd har lige 
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forudsætninger i et grænseregionalt samarbejde. 
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9. SEPARATE DELE 
 

 
 

9.1 Større projekter, der skal gennemføres i løbet af programperioden 
 

 
 

Tabel 23: Optegnelse over større projekter 
 

Projekt Planlagt dato for 

indlevering (år, 

kvartal) 

Planlagt startdato 

for gennemførelse 

(år, kvartal) 

Planlagt startdato  

(år, kvartal) 

Indsatsområder/in

vesteringsprioriteri

nger 

 

 
9.2 Resultatramme for samarbejdsprogrammet 

 

 
 

Tabel 24: Resultatramme (i korthed) 
 

 

Indsatsområde 
 

ID 
 

Indikator eller 

vigtig 

gennemførselsfase 

 

Måleenhed, 

hvis relevant 

 

Delmål for 2018 
 

Slutmål (2023) 

 
1 - Innovationer 

 
CO42 

 
Produktiv investering: Antal 

forskningsinstitutter, der 

deltager i 

grænseoverskridende, 

transnationale eller 

interregionale 

forskningsprojekter 

 
Organisationer 

 
1 

 
15,00 

 
1 - Innovationer 

 
101 

 
Antal organisationer, der 

deltager i 

grænseoverskridende 

aktiviteter med innovativt 

indhold 

 
Antal organisationer 

 
4 

 
100,00 

 
1 - Innovationer 

 
102 

 
Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 
EUR 

 
13392431 

 
89 282 876,00 

 
2 - Grøn økonomi 

 
102 

 
Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 
EUR 

 
10331304 

 
68 875 362,00 

 
2 - Grøn økonomi 

 
11 

 
Antal samarbejder, 

værktøjer, pilotprojekter og 

tests 

 
Antal 

 
1 

 
30,00 

 
3 - Transport 

 
13 

 
Samarbejder, netværk, 

aftaler, planer, strategier 

 
Antal 

 
1 

 
8,00 

 
3 - Transport 

 
102 

 
Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 
EUR 

 
6887526 

 
45 916 908,00 

 
4 - Beskæftigelse 

 
13 

 
Samarbejder, netværk, 

aftaler, planer, strategier 

 
Antal 

 
1 

 
15,00 

 
4 - Beskæftigelse 

 
102 

 
Udbetalt støtte af 

godkendte, støtteberettigede 

udgifter 

 
EUR 

 
7652818 

 
51 018 786,00 

 

 
9.3 Berørte parter, der har deltaget i udformningen af samarbejdsprogrammet 

 

Partnerskabets delagtighed beskrives i kapitel 5.2.1. Under arbejdets gang har samtlige 

regioner arbejdet med at finde støtte til programmet på hjemmebane. En workshop med et 

bredt udvalg af referencepersoner fra hele programområdet blev gennemført, og det nye 

ØKS-program fik plads på en af Nordsøprogrammets konferencer. I løbet af 



DA DA 128 
 

sommeren 2013 blev der sendt en bred høring ud til godt 850 aktører i programmets 

geografiske område. Der kom svar fra følgende aktører: 
 

Sverige: 
 

•   Alexandersoninstitutet – Campus Varberg 

•   Arbetsformidlingen 

•   Boverket 

•   Bromölla kommune 

•   Båstads kommune 

•   Energi och MiljöCentrum (EMC) 

•   EU-kontor Skåne Nordost 

•   Fyrbodals kommunalförbund 

•   Göteborgregionens kommunalförbund (GR) 

•   Göteborgs Universitet 

•   Hallands bildningsförbund 

•   Helsingborgs stad 

•   Högskolan i Halmstad 

•   Kommunförbundet Skåne 

•   Kristianstads kommun 

•   Kungsbacka kommun 

•   Laholms kommun 

•   Lomma kommun 

•   LO-distriktet i Skåne 

•   Lunds kommun 

•   Lunds Universitet 

•   Länsstyrelsen i Hallands Län 

•   Länsstyrelsen i Skåne Län 

•   Länsstyrelsen Västra Götaland 

•   Nätverk Social Ekonomi Skåne 

•   Samverkansorganet i Blekinge län 

•   Samverkansorganet i Kalmar län 

•   Hallands läns landsting 

•   Skåne läns landsting 

•   Riksantikvarieämbetet 

•   Skogsstyrelsen 

•   Sjöfartsverket 

•   Statens folkhälsoinstitut 

•   Statens Kulturråd 

•   Svalövs kommun 

•   Sveriges Kommuner och Landsting 

•   Sveriges Lantbruksuniversitet 

•   Tillväxtverket 

•   Trafikverket 

•   Transportstyrelsen 

•   Trelleborgs kommun 

•   Ung Företagsamhet Fyrbodal 

•   Ung Företagsamhet Göteborgsregionen 

•   Vinnova 

•   Östra Göinge kommun 
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Danmark: 
 

•   3F Fagligt Fælles Forbund 

•   Aalborg Universitet 

•   Aarhus Universitet 

•   Albertslund Kommune 

•   Børne- og Kulturchefforeningen – Region Hovedstaden 

•   CIB, Københavns Kommunes Beskæftigelses- og Integrationsforvaltning 

•   Dansk Industri 

•   Erhvervshus Nord (Frederikshavn Erhvervsråd) 

•   Erhvervsstyrelsen – Hovedstaden 

•   Erhvervsstyrelsen – Region Midtjylland 

•   Frederikshavn Kommune 

•   Frederikssund Kommune 

•   Fredensborg Kommune 

•   Frederikshavn Kommune 

•   Furesø Kommune 

•   Gladsaxe Kommune 

•   Greve Kommune 

•   Gribskov Kommune 

•   Helsingør Kommune 

•   Hillerød Kommune 

•   Høje-Taastrup Kommune 

•   Innovationsteamet, Regional Udvikling – Region Midtjylland 

•   KEA 

•   KKR - Kommunernes Kontakt Råd Midtjylland 

•   KKR - Kommunernes Kontakt Råd Nordjylland 

•   KulturMetropolØresund 

•   Københavns Universitet, Den sundhedsvidenskabelige fakultet 

•   Københavns Universitet, fakultetet Science 

•   Køge Kommune 

•   Høje-Taastrup Kommune 

•   Lemvig Kommune 

•   Lyngby-Taarbæk Kommune 

•   Ministeriet for Ligestilling og Kirke 

•   Professionshøjskolen VIA University College 

•   Region Hovedstaden 

•   Rudersdal Kommune 

•   Skive Kommune 

•   Solrød Kommune 

•   Trafikstyrelsen 

•   Wonderful Copenhagen 
 

Norge: 
 

•   Eyde-nettverket 

•   Foreningen Norden Norge 

•   Fredrikstad Næringsforening 

•   Fredrikstad kommune 

•   Havforskningsinstituttet 

•   Jernbaneverket 
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•   Kunnskapsbyen Lillestrøm 

•   Kystverket 

•   Nordisk informasjonskontor Sør-Norge 

•   Oslotech AS 

•   Samarbeidsalliansen Osloregionen 

•   Statens vegvesen Region øst 

•   Telemark fylkeskommune 

•   Ungt Entreprenørskap Oslo 

•   Ungt Entreprenørskap Østfold 

•   Østfold fylkeskommune 

•   Øvre Eiker kommune 
 

Øvrige: 
 

•   Baltic Development Forum 

•   Foodbest DK/SE 

•   Oxford Research AS, AB, A/S 

•   Øresundskomitéens udvalg for kultur og fritid 
 
 
 
 
 

9.4 Relevante vilkår for gennemførelsen af programmet, hvad angår økonomisk 

forvaltning, programplanlægning, overvågning, evaluering og kontrol af 

tredjelandes deltagelse i transnationale og interregionale programmer, med bidrag 

fra det europæiske naboskabsinstrument (ENI) og instrument til 

førtiltrædelsesbistand (IPA) 
 

Dette er ikke aktuelt for ØKS-programmet 2014-2020. 
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