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«En hållbar utveckling och omställning i en attraktiv 
gränsregion utan gränshinder»



En hållbar utveckling och omställning syftar till att programmets 
insatser ska bidra till en förflyttning inom
social-, miljömässig- och ekonomisk hållbarhet

En attraktiv gränsregion ska bidra till att människor kan och vill bo, 
arbeta och leva i gränsregionen, stimulera till innovationer i 
näringslivet innanför gränsregionens styrkeområden, samt att 
företag kan och vill etablera sig här.

Samtidigt ska en attraktiv gränsregion bidra till att utveckla och
upprätthålla ett bra offentligt serviceutbud.

Utan gränshinder handlar om att programmets insatser ska bidra 
till att reducera gränsbarriärer ovh att ge möjligheter till att kunna
utnyttja gränsregionens kompetens och knyta samman städer och
tätortsområden.



Två delområden:
• Nordens Gröna Bälte
• Centrala Skandinavien

2,7 miljonerinvånare
100 mil gräns
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Specifika mål
&

Budget

Då programförslaget ännu inte är beslutat av EU Kommissionen reserverar vi oss för eventuella ändringar.



PO 1
En smartare gränsregion

PO 2 
En grönare gränsregion

PO 4 
En mer social gränsregion

ISO 1.6
En starkare gränsregion

SO 1.1
Utveckla och förbättra forsknings- och

innovationskapaciteten och
användningen av avancerad teknik

.

SO 2.4
Främja klimatanpassning, 

förebyggande av 
katastrofrisker och

motståndskraft med 
beaktande av 

ekosystembaserade
tillvägagångssätt

SO 4.1
Stärka arbetsmarknadens 

effektivitet och inkluderande samt 
förbättra tillgången till 

sysselsättning av god kvalitet 
genom att utveckla social 

infrastruktur och främja den 
sociala ekonomin.

ISO 1.6
Stärka aktörernas 

institutionella kapacitet och 
samarbetsförmåga.

:

SO 1.3
Förbättra de små och medelstora företag
ens hållbara tillväxt och konkurrenskraft
så arbetstillfällen kan skapas i dessa före

tag, samt produktiva investeringar
.

SO 2.6
Främja övergången till en
cirkulär och resurseffektiv

ekonomi

SO 4.2
Förbättra inkluderande tillgång 

till tjänster inom utbildning 
och livslångt lärande genom 

att utveckla tillgänglig 
infrastruktur, även 

hantera förändringar, fortsätta 
att utveckla

distansutbildning

SO 4.5
Främja kulturens och den hållbara 
turismens roll i ekonomisk 
utveckling, social delaktighet och 
social innovation



Budget 2021-2027 – 104 miljoner euro

47 000 000 

25 307 692 

16000000

16000000

EU Svensk national IR Norsk national

Medfinansieringsgrad

Svensk sida 65%/35%

Norsk side 50%/50%



Budget inkl medfinansiering, miljoner euro

Prioritering Specifika mål
Budgetram 
2021-2027 Sverige & Norge 

En smartare gränsregion Forskning & Innovation 42 % 43,8
Konkurrenskraftiga företag

En grönare gränsregion
Klimat & miljö

22 % 22,9
Cirkulär ekonomi

En mer social 
gränsregion

Arbetsmarknad

20 % 20,8Utbildning

Kultur- och turism

En starkare gränsregion Samarbete 9 % 9,4

Administration Administration 7 % 7,3

Totalt 104,1



Budget EU medel 2021-2027
Interreg No Sv 2021-2027 (EUR): 47 000 000
Technical Assistance (TA), ca 7%:   1 169 360
För programgenomförandet:       45 830 640

Politiskt mål & Prioritering Specifika mål Budgetfördelning % EU-delen av    
total finansiering

I Euro 

PO1 En smartare gränsregion 1.1 Forskning o Innovation 25% 11 571 106 

PO1 En smartare gränsregion 1.3 Konkurrenskraft smf 20% 9 192 319 

PO2 En grönare gränsregion 2.2 Klimat och Miljö 3,5% 1 632 428 

PO2 En grönare gränsregion 2.6 Cirkulär ekonomi 20,5% 9 383 256 

PO4 En mer social gränsregion 4.1 Arbetsmarknad 6,5% 2 908 125 

PO4 En mer social gränsregion 4.2 Utbildning 3,5% 1 484 906 

PO4 En mer social gränsregion 4.6 Kultur och turism 12% 5 428 500 

ISO1 En starkare gränsregion ISO1.6 Samarbete 9% 4 230 000 

Totala EU-medel: 100% 45 830 640 



• Juni 2021 Programutkast skickades till 
regeringarna och programmets kontakt på 
kommissionen

• ? Dec 2021 Programförslag till regeringarna för
godkännande
• Jan 2022 Programförslag till Kommissionen
• April 2022 Godkänt av Kommissionen, Kick off, 
Utlysning (då man kan ansöka)
• September 2022 Överlappande andra
utlysning och prioritering av projekt från första
utlysningen
• December prioritering av projekt från andra
utlysningen under 2022
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Projekt

Prioriterade områden

7-årigt Interreg 
program

Partnerskap som tex 
Regionerna

EU
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