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INTERREG Europe
…støtter udviklingen af et smartere, grønnere, dygtigere og tættere forbundet Europa. Ved at støtte
interregionale projektsamarbejder, fremmer Interreg Europe fælles innovative og bæredygtige
løsninger på nuværende og fremtidige problemstillinger.
Målgruppe: Offentlige myndigheder, forsyninger og forskningsinstitutioner.
Krav til konsortie: Hvert projekt skal involvere partnere fra tre lande, hvoraf mindst to partnere skal være fra EUmedlemslande. Partnerne skal have geografisk spredning fra de fire EU-områder: Nord (Danmark, Estland, Finland,
Tyskland, Letland, Litauen, Norge og Sverige), Øst (Østrig, Bulgarien, Tjekkiet, Ungarn, Polen, Rumænien, Slovakiet
og Slovenien), Syd (Kroatien, Cypern, Grækenland, Italien, Malta, Portugal og Spanien) og Vest (Belgien, Frankrig,
Irland, Luxemburg, Holland og Schweiz). Derudover skal den ene af partnerne skal være forvalter af
strukturfondsmidler.
Der er desuden et krav om, at partnere inddrager et “policy instrument”, de er myndighed for. Det kan være en
politik, strategi eller lov udviklet af en offentlig myndighed og anvendt i lokaleområdet.

Hvilke områder støttes:
•
•
•
•
•
•

Et smartere Europa – innovation og research, digitalisering, SME-konkurrencedygtighed, industri,
entreprenørskab og digitalisering.
Et grønnere Europa – energieffektivitet, bæredygtig energi, modvirkning af og tilpasning til klimaforandringer,
vandforvaltning, cirkulær økonomi, natur og biodiversitet, urban nulemissions mobilitet.
Et tættere forbundet Europa – bæredygtig udvikling af europæisk transnationalt transport netværk,
bæredygtig mobilitet.
Et mere socialt Europa – uddannelse, social inklusion, integration af tredjelandsstatsborgere, sundhed samt
kultur og bæredygtig turisme.
Et Europa tættere på dets borgere – udvikling af integrerede urbane og ikke-urbane områder.
Bedre regional styring – Policy governance.

Samlet budget:
• Typisk €1,5-2 millioner fordelt mellem 8-10 partnere
Projektperiode:
• 3 år (+ 1 års evaluering)

Støtteprocent
Deadlines:
31. maj 2022

Samlet finansieringsramme i perioden
2014-2020

Kontakt:

80% støtte til offentlige
aktører

Læs mere:
https://www.interregeurope.eu

70% støtte til private
aktører
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