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➢ett av 60 Interreg program

➢gränsöverskridande samarbete

➢minst två organisationer från minst 
två länder i programområdet

Projekten ska bidra till:

1. Stärkt ekonomisk konkurrenskraft
i regionen

2. Hållbar användning av våra 
gemensamma resurser

3. Ökad tillgänglighet i regionen

4. Stärkt kompetens och ökad 
samhällsgemenskap



Nya projekt med svenskt deltagande
• Archipelago Access ska stärka och öka hållbar natur- och 

kulturbaserad skärgårdsturism i Stockholms- Åbo- och 
Ålandsregionen. Svenska aktörer är Skärgårdsstiftelsen i Stockholms 
län, Visit Stockholm, Länsstyrelsen i Stockholms län och Destination 
Utö.

• SEASTOP: Modern ports in historic waters syftar till att utveckla 21 
småhamnar i Stockholms skärgård, av dessa ligger 9 i Värmdö 
kommun. Övriga partners Mariehamn m.fl.

• Baltic Loop har Region Örebro med som projektpartner. Projektet 
ska utveckla lösningar för transportflaskhalsar längs öst- och 
västkorridorerna för att förenkla transportflödena. Syftet är att 
minska tiden för transporter av både passagerare och frakt samt 
minska koldioxidutsläppen.

• eMesai vill stärka möjligheterna för små och medelstora företag 
inom ICT-sektorn att exportera till Sub-Sahara Afrika, Indien och 
Förenade Arabemiraten. Svensk partner är RISE, Research Institute
of Sweden i Hudiksvall.
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• 4Smart Growth leds sav SISP, Swedish Incubators & Science Parks, 
och har även Västerås Science Park som partner. Projektets mål 
är att öka små och medelstora företags export med fokus på 
smarta city planer till regioner i Vietnam och Kina.

• RETHINK är också ett projekt som leds av en svensk aktör, FoU 
Centrum i Linköpings kommun. Projektet ska utveckla ett 
innovativt och överförbart tränings- och stödprogram för att 
hjälpa ungdomar med historia av psykiska problem till utbildning 
eller sysselsättning.

• WoHealth vill skapa nya stödjande alternativ för 
invandrarkvinnor i Finland och Sverige när det gäller vård av små 
barn. Svensk partner är Flyktingmedicinskt Centrum i 
Östergötland.

• TELL har bland andra Folkuniversitetsstiftelsen 
kursverksamheten vid Uppsala universitet som projektpartner. 
Projektet ska främja unga immigranters integration i samhället 
med utgångspunkt i kultur och konstbaserade metoder i Kotka & 
Uppsala.
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Femte utlysningen

➢Deadline den 15 oktober

➢10 miljoner euro av ett annat Interregprogram

➢Svenska aktörer kan få upp till 75 %

➢Stora projekt kan pågå tom december 2022

➢Små projekt max. 2 år/2mnkr
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De som kan söka 
projektmedel

➢Gotland, Gävleborg, Stockholm, 
Södermanland, Uppsala, 
Västmanland, Östergötland och 
Örebro

➢offentliga eller privata 
organisationer, t.ex. kommuner, 
regionförbund, myndigheter, 
högskolor, universitet, 
forskningsinstitutioner, ideella 
föreningar, näringslivsorganisation, 
stiftelser, osv.

➢Det går att få finansiering med upp 
till 75 procent av projektkostnaderna
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