
Interreg 2021-2027

Västsvenska EU-konferensen, den 13 maj 2022

Louise Floman, DG REGIO



• Syftar till att utjämna skillnaderna
mellan regionerna i EU

• Stor skillnad i BNP, 
sysselsättningsgrad mellan de olika
regionerna

• Omfattar alla regioner

Varför
sammanhållnings-
politik?



• EU har 40 regioner längs med de inre 
gränserna

• Utgör 40% av unionens territorium och 
närmre 30% av EU:s befolkning

• Gränsområden presterar ändå i allmänhet 
sämre ekonomiskt än andra regioner inom 
samma medlemsland.

• Tillgång till offentliga tjänster som sjukhus och 
högskola är ofta lägre

• Svårt och kostsamt för privatpersoner, företag 
m fl att röra sig och verka över gränsen

Varför Interreg?



Interreg i sammanhållningspolitiken 2021-2027
Budget för Sammanhållnings-
politiken 2021-2027

Cohesion
EUR 331 md

Mål: 
Europeiskt territoriellt samarbete

EUR 8 md Eruf + 2 
md external

= Interreg mindre än 3% 
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Interreg 2021-2027

73 gränsöverskridande, 
inklusive 24 externa (10 
IPA & 14 NEXT) och 1 

hybrid “PEACE+”
€6,7 bn

4
inter-

regional
€0,56 

bn
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Yttersta

randområdena
€0,33 bn

14 
trans-

nationella, 
inkl.  3 
externa
€2,3 bn

• 96 program som omfattar totalt 10 miljarder euro

• Allokering till varje region baseras på befolkningsmängd



Nästa generation Interregprogram – hur kan
vi göra mer med mindre?

• Mindre EU-budget totalt

• Starkare behov av tematiskt och territoriellt fokus

• Övergripande mål för sammanhållningspolitiken: 
starkare strategiskt fokus på övergången till en
smart och en koldioxidsnål ekonomi

• Bevara det unika för Interreg – territoriell
utgångspunkt och gränsöverskridande mervärde



Politiska mål 2021-2027: Fem 
gemensamma + 2 Interreg-specifika mål

1. Ett smartare Europa (innovativ & smart ekonomisk omvandling)

2. Ett grönare, koldioxidsnålt Europa genom ren och rättvis energiomställning, 
gröna och blå investeringar, den cirkulära ekonomin, klimatanpassning, 
riskförebyggande och riskhantering

3. Ett mer sammanlänkat Europa genom förbättrad mobilitet etc

4. Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala 
rättigheter (arbetsmarknad, utbildning, hälsa

5. Ett Europa närmre medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av 
stads-, landsbygds- och kustområden 

Särskilt mål för Interreg: ”Bättre Interreg-styrning” genom i) förbättra institutionella 
kapaciteten hos myndigheter som förvaltar ett visst territorium, ii) effektivisera 
offentlig förvaltning/administrativt samarbete/ undanröja rättsliga hinder och andra 
hinder i gränsregionen



Interreg 2021-2027 - processen

• 2018 KOM föreslår lagstiftning

• 2021 EP + Rådet antar förordningarna

• Parallellt har de enskilda Interregprogrammen arbetats fram i brett 
regionalt partnerskap (+ representanter för näringsliv, 
civilsamhälle, akademin, etc)

• Interregprogramen har delad förvaltning, vilket innebär att 
Kommissionen och medlemsstaterna har ett gemensamt ansvar 
för genomförandet av programmen 



• Den gröna given (”The Green Deal”)

• Politiskt mål om klimat/miljö har blivit obligatoriskt

• Större vikt vid ”mainstreaming” av grön omställning i alla fonderna

• Covid-19-krisen

• Krispaket

• Politiskt mål om arbetsmarknad, utbildning, hälsa och sjukvård blir 
obligatoriskt

Interreg 2021-2027 – vad har påverkat 
förhandlingarna?



• Baseras på KOM meddelande om gränsregioner från september 
2017

• B-solutions: 4 utlysningar under 2018-2021 – en femte utlysning 
är öppen nu – maj till juni.

• Mindre belopp till pilotprojekt för innovativa lösningar av gränshinder

• Möjlighet att få hjälp av en juridisk expert som föreslår en lösning till ett identifierat 
gränshinder

• Tematiska 
publikationer: 

Fokus på gränshinder och B-solutions 
(”border solutions)

https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/communications/2017/boosting-growth-and-cohesion-in-eu-border-regions


• Rosa Maria föddes i Portugal, väldigt nära
gränsen till Spanien. Bränder under
sommarmånaderna var en del av hennes
uppväxt. Bränder sprider sig lätt över gränsen
och länderna skiljer sig åt:

• Spanien har mer flygplan och tunga 
maskiner, medan Portugal har mer 
markutrustning
→ Olika utbildning och protokoll för insatser. 

• B-Solutions har hjälpt till att harmonisera
flyginsatser samt förbättra kommunikation
→ gemensamma protokoll

Personliga berättelser från gränsen



PL-LT Möjligheter att förbättra välfärdstjänster och 
sjukvård över gränsen

FR- DE Gränsöverskridande
järnvägsförbindelser för Port of Strasbourg

ES – PT Avskaffande eller
förenkling av proceduren för

att registrera bilar för de som 
arbetar över gränsen

SE -NO

Gränsöverskridande 
besöksupplevelser 
inklusive hundspann

Personliga berättelser från gränsen
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