
1

Interreg Sverige-Norge 2021-2027

about:blank


5

PO1: Ett smartare Europa genom innovation och smart 
ekonomisk omvandling

Kl 10.00
Presentation av gruppen

”Inflygning” av PO1 Helena Stor Hansson 

Särskilt mål 1:1 Helmik Slora Kristiansen

Särskilt mål 1:4 Andreas Catoni

Kl 10.20-10.45
Inspel och frågor
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PO1: Ett smartare Europa genom innovation och smart 
ekonomisk omvandling

Utmaningar

• Lågt invånarantal
• Arbetskraftsbrist
• Kompetens-

matchning
• Låga investeringar
• Entreprenörskap
• Covid 19
• Marknads-

spänningar

Förslag på åtgärder

• Utbildning
• Strukturer
• Finansierings-

verktyg
• Mångfaldsrela-

terade arbetssätt
• Samverkansmiljöer
• Globala värdekedjor

Önskad effekt

• Attraktivitet
• Samverkan
• Kunskapsutbyten
• Gränsöverskridande 

innovations-system
• Fler företag
• Mer tillämpad forskning
• Internationell lyskraft

Målgrupp

• Kluster/Bransch-
organisationer

• Innovasjons/Företagsfr
ämjande aktörer

• Universiteter
• Høgskoler
• Utbildningsaktörer
• Forskningsinstit.
• Offentlige org.
• SMB
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PO1 Särskild mål 1:1: Förbättra forsknings- och 
innovationskapaciteten och användningen av avancerad teknik

Utmaningar

• Varierad kapasitet til
FoUI

• Bedrifters 
investeringer
(høy andel SME)

• Tynt befolkede
områder

Förslag på åtgärder

• Økad quadrople
helix samarbeid

• Innovasjonssystem
• Forskning, teknisk 

utvikling og innov.
• Internasjonalisering
• Nye ideer til

markedet
• Øke takten på 

den grønne och 
blå omstillingen

Önskad effekt

• Økt FoUI
• Økt konkurranse-

kraft
• Grønn och 

blå omstilling inom 
bio-,sirkulær ek och 
transportsektorn

• Ökad tillämpad 
forskning

Målgrupp

• Kluster/Bransch-
organisationer

• Innovasjons/Företags
främjande aktörer

• Universiteter
• Høgskoler
• Utbildningsaktörer
• Forskningsinstit.
• Offentlige org.
• SMB
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PO1 Särskild mål 1:4: Utveckla färdigheter för smart 
specialisering, strukturomvandling och entreprenörskap

Utmaningar

• Strukturell 
omställning

• Konkurrenskraft
(lokalt/reg./int.)

• Anpasnings-
utviklingsorienterte
företag

• Start ups
• Kunskap kopplat till 

smart specialisering

Förslag på åtgärder

• Ökat quadruple
helixsamarbete

• Öka kunskaps-
utbytet över 
gränsen mellan 
företag/arbets-
tagare

• Kompetens-
utveckling inom 
grön och blå 
omställning

Önskad effekt

• Ökad innovations-
kraft

• Ökat 
entreprenörskap

• Nyetableringar
• Hållbar grön och 

blå omställning
• Kompetenshöjning

i FOUI
• Utvecklade 

leverantörssystem

Målgrupp

• Kluster/Bransch-
organisationer

• Innovasjons/Företag
sfrämjande aktörer

• Universiteter
• Høgskoler
• Utbildningsaktörer
• Forskningsinstit.
• Offentlige org.
• SMB
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Frågor PO1: Ett smartare Europa genom innovation och smart 
ekonomisk omvandling

• Är valt PO en möjliggörare för programområdet?

• Saknas något i beskrivningen?

• Kommer din organisation att söka projektmedel ur detta PO?

• Vilken effekt förväntar du dig av insatserna?

Maila oss gärna dina tankar!

helena.stor.hansson@regionvarmland.se
helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no
nilsake.norman@regiondalarna.se
andreas.catoni@vgregion.se
erik-widar.andersson@regionjh.se

mailto:helena.stor.hansson@regionvarmland.se
mailto:helmik.slora.kristiansen@innlandetfylke.no
mailto:nilsake.norman@regiondalarna.se


10

PO webinarier
15 dec

Kl 10.00 -10.45 PO1:Ett smartare Europa. Fördjupande 
presentation ledd av skrivgrupp 1/ Helena Stor Hansson 

Kl 11.00 -11.45 PO2: Ett grönare, koldioxidfritt Europa. 
Fördjupande presentation ledd av skrivgrupp 2/ Frode 
Frisvoll

Kl 13.00 -13.45 PO4: Ett mer socialt Europa. Fördjupande 
presentation ledd av skrivgrupp 4/ Frode Frisvoll

Kl 14.00 -14.45 PO5: Ett Europa som står närmare 
medborgarna. Fördjupande presentation ledd av skrivgrupp 
5/ Eric Andersson
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