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Formål
Danmark deltager i fem Interreg-programmer, som danske virksomheder og andre danske aktører kan modtage tilskud fra til gennemførelse af grænseoverskridende erhvervsfremmeaktiviteter. Interreg-programmernes mål overlapper med
de mål, som bestyrelsen også udmønter midler til, og målgruppen omfatter bl.a.
også SMV’er.
Baggrund
Interreg har til formål at fremme større territorial integration på tværs af grænser
og er organiseret i såkaldte grænseoverskridende programmer, tværnationale programmer og interregionale programmer. Interreg skal bidrage til en harmonisk
økonomisk, social og territoriel udvikling i hele EU og giver en ramme for, at
partnere fra forskellige medlemsstater kan samarbejde. Dermed understøtter Interreg-programmerne erhvervsudviklingen i grænseregionerne og giver danske
virksomheder mulighed for at få finansieret deres deltagelse i samarbejdsprojekter med partere fra andre lande.
Ligesom i perioden fra 2014-2020 deltager Danmark i perioden 2021-2027 i tre
grænseoverskridende og to tværnationale programmer, jf. tabel 1. De danske deltagere i de forskellige programmer ventes at være uændret.
Tabel 1
Programmer 2021-2027
Programmer
Danske deltagere
Grænseoverskridende programmer
Et dansk-svensk-norsk pro- Region Hovedstaden
gram (DK-SV-NORegion Sjælland
Program)
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Et dansk-tysk program
Region Syddanmark
Region Sjælland
Et program for den sydlige
Østersø

Tværnationale programmer

Bornholm
Region Sjælland

Øvrige deltagere
Skåne, Västra Götaland,
Halland, sydlige regioner i
Norge
Schleswig, KERN, Ostholstein/Lübeck
Svenske, litauiske, polske
og tyske regioner omkring
den sydlige Østersø
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Programmer 2021-2027
Et program for landene
omkring Østersøen

Et program for landene
omkring Nordsøen

Hele Danmark

Hele Danmark

Finland, Sverige, Estland,
Letland, Litauen, Polen,
nordtyske delstater,
Norge, Rusland og Belarus
Tre nordvestfranske regioner, Flandern, Holland,
nordvesttyske delstater,
sydvest Sverige og Norge

Interregionale programmer
Interreg Europe

Hele Danmark

Hele EU samt Norge og
Schweiz

Hele Danmark

Hele EU samt Norge,
Schweiz, Island og Lichtenstein

Urbact
Interact
ESPON

Fordeling af EU-midler på programmerne
Beløbet fra EU til dansk deltagelse i Interreg-programmer vil i løbende priser
være på i alt 1,1 mia. kr. for programperioden 2021-2027. Det er godt 8 pct. mere
end i 2014-2020.
I tabel 2 fremgår fordelingen af midler mellem de fem programmer. Den samlede
tildeling er tildelingen fra alle lande, som deltager i det givne program. Den relative fordeling mellem programmerne af den danske er uændret i forhold til
2014-2020.
Tabel 2
Vejledende fordeling på programmer for 2021-2027 (mio. kr. - løbende priser)
Dansk bidrag

Samlet tildeling

473
362

1.054
697

DK-SV-LI-PO-TY (Sydbaltiske
program)
Tværnationale programmer

24

624

Østersøen
Nordsøen

163
110

1.869
1.274

1.132

5.518

Grænseoverskridende
grammer
DK-SV-NO (ØKS)
DK-TY

I alt

pro-

Anm: Fordelingen er vejledende og vist i afrundede tal. I Kommissionens meddelelse til Danmark er der afsat
ca. 156 mio. kr. til tværnationale programmer. Som det ses af tabellen, er der afsat ca. 273 mio. kr. Det er
muliggjort af forordningens fleksibilitet, hvorefter der kan overføres op til 15 pct. mellem grænseoverskridende
og tværnationale programmer.
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Der er en sund fremdrift for de fem programmer i 2014-2020-programperioden,
hvorfor fordelingen af midler til programmerne opretholdes fra den hidtidige fordeling fra perioden, jf. tabel 2. Det betyder, at Danmark vil kunne matche bidragene fra fx svensk/norsk side til det dansk-svensk-norske program og fra tysk
side til det dansk-tyske program i samme omfang, som det har været tilfældet for
2014-2020-perioden.
For hvert program nedsættes overvågningsudvalg bestående af repræsentanter
bl.a. fra de deltagende lande, erhvervslivet og kommuner. Overvågningsudvalget
beslutter, hvilke projekter der skal modtage støtte. Det sker på baggrund af indstillinger fra de enkelte programmers fællessekretariater og fastsatte udvælgelseskriterier.
Ved udvælgelsen af Interreg-projekter sikres det bl.a. gennem udvælgelseskriterierne, hvor det er relevant, at der skabes synergi med bl.a. nationale erhvervsfremmetiltag. Erhvervsstyrelsen er repræsenteret i alle overvågningsudvalg og
vil ved henvendelser fra programsekretariaterne kunne bidrage med oplysninger
om danske erhvervsfremmetiltag med henblik på at fremme koordinationen.
Omfanget af støtte til projektpartnere fra det enkelte land er ikke begrænset af
beløbet, som landet har fordelt til programmet.
De politiske målsætninger i forordningerne er de samme for Interreg som for de
nationale programmer. Programmerne kan derfor vælge at bidrage til målsætningerne om et mere intelligent Europa, et grønnere Europa (der er obligatorisk for
alle programmer), et mere forbundet Europa, et mere socialt Europa og et Europa
tættere på borgerne. Hertil kommer Interreg-specifikke målsætninger om bedre
Interreg-styring og et mere sikkert og trygt Europa. Ved programmering af de
respektive programmer er der desuden taget udgangspunkt i regionale og nationale strategier, herunder erhvervsfremmebestyrelsens strategi ”Erhvervsfremme
i Danmark 2020-2023”. Alle programmer indeholder målsætninger om et mere
intelligent Europa og et grønnere Europa.
Programindhold
Indholdet af programmerne bliver fastlagt ved inddragelse af et bredt partnerskab
- både ved fastlæggelsen af, hvilke temaer programmerne skal fokusere på, og
ved høringer af forslag til endelig programtekst. For nærværende er alle programmeringsgrupper ved at have afsluttet arbejdet med programmerne for 20212027, hvorefter programmerne skal godkendes af de deltagende lande og efterfølgende af EU-Kommissionen.
Det dansk-svensk-norske program vil bl.a. kunne understøtte udviklingen af
Øresundsregionen som international metropol samt innovationsaktiviteter inden
for styrkepositionen life science og energi. Kvalificeret arbejdskraft er ligeledes
et emne, der behandles i programmet, og tidligere er der i 2014-2020-programmet
f.eks. givet tilskud til et projekt, der skal bidrage til et grænseoverskridende arbejdsmarked og tiltrækning af udenlandsk arbejdskraft fra andre nordiske lande.
Det dansk-tyske program vil kunne understøtte udviklingen i grænsesamarbejdet
blandt andet med fokus på de muligheder arbejdet med etableringen af Femern
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Bælt-forbindelsen giver og grænseoverskridende innovationsaktiviteter inden
for styrkepositionerne life science og energi. Kvalificeret arbejdskraft er ligeledes et emne, der behandles i programmet, og tidligere er der f.eks. givet tilskud til
et projekt, der har formidlet praktikpladser til elever på erhvervsuddannelserne og
arbejdet for at få godkendt erhvervsuddannelserne på tværs af den dansk-tyske landegrænse.
Under de to tværnationale programmer, Østersøen og Nordsøen vil der kunne
gennemføres internationale samarbejdsprojekter i tilknytning til f.eks. arbejdet
med etableringen af energi-øerne i Nordsøen og Østersøen.
Programmerne for 2021-2027 ventes at kunne sendes til Kommissionen inden
for de nærmeste måneder med godkendelse af Kommissionen i forår/sommer
2022.

