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Programmets 
mål og 
kriterier 

• Programmets overordnede mål er å forbedre gjennomføringen av 
regional utviklingspolitikk gjennom erfaringsutveksling, identifikasjon, 
formidling og overføring av god praksis.

• Prosjektpartnerne skal adressere «politikkinstrumenter», det vil si 
offentlige planer, strategier programmer, juridiske retningslinjer eller 
lover. 

Ved hjelp av læring fra andre partnere i prosjektet kan 
politikkinstrumentene forbedres ved å:

• Generere nye prosjekter & initiativer som finansieres av 
politikkinstrumentet

• Endre styringen eller forvaltningen av politikkinstrumentet 
(governance)

• Endre den strategiske innretningen på politikkinstrumentet, slik som å 
endre eller ta inn nye mål, prioriteter eller tiltak



Tematiske prioriteter (1/2)
Interreg Europe omfatter alle politiske mål i EUs «meny»: 

1: Et smartere Europa med fokus på

– Forskning, innovasjon, digitalisering, SMB-ers konkurransekraft, smart spesialisering

2: Et grønnere Europa med fokus på

– Energieffektivisering, fornybar energi, smarte energisystemer, klimatilpasning, 
vannforvaltning, sirkulærøkonomi, biologisk mangfold, reduksjon av forurensing og 
bærekraftig urban mobilitet

3: Et mer sammenbundet Europa med fokus på

– Bærekraftig, intermodal mobilitet



Tematiske prioriteter (2/2) 

4: Et mer sosialt Europa med fokus på

– Utdanning, opplæring, livslang læring, inkludering og integrasjon av 
migranter

5: Et Europa tettere på sine innbyggere med fokus på

– Bærekraftig integrert territoriell utvikling, kultur- og naturarv, bærekraftig 
turisme

6: Bedre samarbeidsstyring

80% av programmets budsjett er allokert til politikkmålene «et smartere 
Europa», et «grønnere Europa», samt «et mer sosialt Europa» med fokus på 
Arbeidsmarked, sysselsetting, tilgang til helsetjenester, kultur- og turisme.



Tekniske kriterier for støtteberettigelse  
(eligibility)

1. At søknaden er levert innen tidsfristen

2. Fullstendig utfylt søknad

3. Korrekt utfylt søknad

4. At partnererklæringene er korrekt utfylt og signert

5. Partnere fra alle fire hjørner av Europa – nord, øst, sør og vest:
North: Denmark, Estonia, Finland, Germany, Latvia, Lithuania, Norway, Sweden

East: Austria, Bulgaria, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia

South: Croatia, Cyprus, Greece, Italy, Malta, Portugal, Spain

West: Belgium, France, Ireland, Luxembourg, Netherlands, Switzerland

6. Minst ett av de politikkinstrumentene som adresseres i prosjektet skal 
være et «Investment for growth and jobs» program under EUs strukturfond.

7. For minst halvparten av politikkinstrumentene må den ansvarlige 
organisasjonen delta som partner. For øvrige politikkinstrumenter må den 
ansvarlige organisasjonen delta som såkalt «associated policy authority» uten 
eget budsjett.



Kvalitative evalueringskriterier 

Alle prosjekter som oppfyller de tekniske kravene til støtteberettigelse, blir evaluert ut fra 
følger kriterier: 

1. Relevans
1. Tematikk i samsvar med det spesifikke målet prosjektet søker under
2. Tilnærming, med fokus på erfaringsutveksling og overføring av god praksis for å forbedre 

politikkinstrumenter

2. Resultatenes kvalitet

3. Kvaliteten på partnerskapet

4. Sammenheng (tema-mål-aktiviteter og resultater) og tilnærming

5. Budsjett 

Prosjektene må score tilfredsstillende på de tre første kriteriene. Scoren på kriterium 4 og 5 
kan ikke kompensere for svakheter under de tre første. 



Hvem kan 
søke om 
støtte? 

Offentlige myndigheter på alle 
forvaltningsnivåer: statlige etater, 
fylkeskommuner og kommuner 

Organisasjoner som styres av offentlig lov: 
f.eks. havner, universiteter, høgskoler, 
kommunale selskaper 

Ikke-profittsøkende private aktører: f.eks. 
interesse- og bransjeorganisasjoner, klynger, 
ikke-statlige/frivillige organisasjoner. Slike 
aktører kan ikke være lead partnere.



Prosjektenes struktur, aktiviteter og varighet

• Core phase (3 år): Dedikert til utveksling og overføring av erfaringer mellom partnerne med sikte på å 
forbedre politikkinstrumentene. Typiske aktiviteter er analyser av utfordringer og muligheter i
partnerregionene, tematiske seminarer og studieturer (gjerne to per år), “peer reviews”.

Partnerne kan også søke om “pilot actions”, som er en implementerings-orientert aktivitet som har til 
hensikt å teste en ny tilnæring, metode eller praksis utviklet av andre partnere, eller utviklet av partnerne
I fellesskap. Kan enten søkes fra starten eller midtveis i prosjektet.

Partnerne skal etablere en “stakeholder-gruppe” i tilknytning til politikkinstrumentene. Stakeholderne
skal bistå med å forbedre politikkinstrumentene gjennom å definere behov, identifisere god praksis i egen
region, samt vurdere anvendeligheten av god praksis presentert av andre partnere. Slike aktører kan
være statlige etater, kommuner, interesse- og bransjeorganisasjoner, private bedrifter, universiteter osv. 
Stakeholderne er ikke en formell del av prosjektet, og mottar ikke finansiering.

• Follow-up phase: (1 år): Partnerne fokuserer på å overvåke oppfølgingen av resultatene og effektene
av samarbeidet.



Prosjektenes 
partnerskap 
og budsjetter 

• Prosjektene anbefales å ha mellom 5 og 12 partnere. 
Budsjettene ligger normalt mellom 1,5 – 2,5 millioner Euro.

• Partnerskapene bør ha politikkrelevans, være geografisk 
balanserte (jevn fordeling mellom antall partnere og allokering 
av budsjetter mellom de fire hjørnene av Europa og land), og 
ha en blanding av «høyt-utviklede» og «mindre-utviklede» 
regioner målt i forhold til gjennomsnittlig BNP.

• Prosjektene kan også ha med såkalte «advisory partners» (kun 
1 per prosjekt) som er med i kraft av tematisk eller metodisk 
ekspertise, men som ikke adresserer politikkinstrumenter. 

• Norske partnere har normalt budsjetter i størrelsesorden 200 
000 – 275 000 Euro, og for lead partnere mellom 300 000 –
400 000 Euro.



Norsk finansiering 

• Norske partnere får 50% medfinansiering som i andre Interreg-
programmer

• Ca. 900 000 Euro for hele perioden basert på statsbudsjettet for 
2022 – hvorav omkring 800 000 er tilgjengelig for prosjekter. Økning 
på kr. 700 000 er foreslått i statsbudsjettet for 2023. 

• Hvor mye som vil gjenstå for fremtidige søknadsrunder kommer an 
på uttellingen for prosjekter med norske partnere i 1.runde som 
besluttes 13 – 14.desember og bevilgninger i fremtidige 
statsbudsjetter, men vil bli midler til norske partnere også i 
2.søknadsrunde. Følg med på Interreg.no. 



Policy Learning Platform

• Politikklæringsplattformen er en fasilitet som er ment å tilrettelegge for permanent 
politikklæring og kapitalisering på god praksis fra prosjektene og andre kilder.

• Plattformen er åpen for alle typer av aktører i hele Europa – uavhengig av om de er 
partnere i prosjekter eller ikke. 

• Plattformen tilbyr informasjon om et mangfold av temaer gjennom tematiske
publikasjoner, online- og fysiske arrangementer, samt en database av god praksis fra
prosjektene. Et team av eksperter er tilknyttet plattformen og kan gi råd og veiledning 
gjennom «matchmaking sessions» og «peer reviews». 

• Les mer om plattformen her: https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform
https://interregeurope.eu/sites/default/files/inline/Policy_Learning_Platform_brochure.p
df

https://www.interregeurope.eu/policy-learning-platform
https://interregeurope.eu/sites/default/files/inline/Policy_Learning_Platform_brochure.pdf


Neste søknadsrunde

• 2.søknadsrunde åpner 15.mars med «Interregional Cooperation Forum» i Stockholm og har 
innleveringsfrist 9.juni https://interreg.no/2022/11/forberedelsene-til-2-utlysning-pa-prosjektmidler-i-
interreg-europe-har-startet/

• Åpent for søknader under alle tematiske prioriteter. Krav om involvering av politikkansvarlige 
organisasjoner og partnere fra alle fire hjørner av Europa.

• Tips, råd og støtte på programmets hjemmeside: https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

• Fasilitet for prosjekt- og partnersøk som kan filtreres etter tematikk, geografi og type partnere: 
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call

• Interesserte søkere bør ta kontakt med nasjonalt kontaktpunkt for å få råd om innhold og budsjett. Særlig 
viktig hvis man vil søke som lead partner.

https://interreg.no/2022/11/forberedelsene-til-2-utlysning-pa-prosjektmidler-i-interreg-europe-har-startet/
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call
https://www.interregeurope.eu/apply-for-the-call


Interreg C-
/Europe-
prosjekter 
med partnere 
fra Nord-
Norge 

• RTF (Telemedisin) 2009 – 2022: Helse Nord 

• LOCFOOD (lokal mat) 2012 – 2014: Norland 
fylkeskommune lead partner

• MONITORIS3 (smart spesialisering) 2017 - 2021: 
Nordland fylkeskommune

• Moving towards Aerospace (rom-industri) søknad 
i 1.utlysning 2022: Nordland fylkeskommune 



Takk for 
oppmerksomheten! 

Jon Halvard Eide, nasjonalt kontaktpunkt. 

Kontakt: Jon.Halvard.Eide@agderfk.no +47 91 69 
75 22 

mailto:Jon.Halvard.Eide@agderfk.no
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