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Norges delegasjon til EU
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Norske aktører i Brussels

3

Regionkontorer 

Forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Norske selskaper

Interesseorganisasjoner



Regionale interesseorganisasjoner
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Opprinnelsen til EUs regionalpolitikk
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Støttekart for det Europeiske regionale 
utviklingsfond og det Europeiske sosial fond
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Budsjettet for programperioden 2021 - 2027
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Målsetninger EUs regionalpolitikk

 PO1 - et mer konkurransedyktig og smartere Europa

 PO2 - fremme overgang til en grønn og lavkarbon økonomi  og et mer 
motstandsdyktig Europa

 PO3 - et mer sammenkoblet Europa

 PO4 - et mer sosialt og inkluderende Europa gjennom den europeiske 
søylen for sosiale rettigheter

 PO5 - et Europa nærmere innbyggerne
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Interreg programmene og tildeling av EU-midler 

Program
ERDF IPAIII NDICI Totalt

Grenseregionale program

Interreg VIA Øresund-Kattegat-Skagerakk
141 300 000 141 300 000

Interreg VIA Sverigie-Norge
47 200 000 47 200 000

Interreg VIA Aurora (Nord)
93 809 500 93 809 500

Interreg Next Kolarctic
17 501 359 17 851 386 35 352 745

Transnasjonale programmer

Interreg VIB Baltic Sea
250 984 823 8 800 000 259 784 823

Interreg VIB Northern Periphery and Arctic
43 716 415 43 716 415

Interreg VIB North Sea
151 541 311 151 541 311

Interreggionale programmer

Interreg VIC Europe
379 482 670 379 482 670

Urbact
79 769 799 5 000 000 84 769 799

ESPON 
48 000 000 48 000 000

Interact
45 000 000 45 000 000
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• Samhørighet har blitt bedre men det er fortsatt 
forskjeller

• Faktorer som fremmer regionalvekst reduserer 
forskjeller

• Nye muligheter for vekst, men også for nye 
ulikheter

• Nye utfordringer for samhørighetspolitikken

8. samhørighetsrapport
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• Utviklingen i mange regioner i 
Sør-Europa har stagnert

• Dette blir noen ganger omtalt 
som utviklingsfellen

• De er kjennetegnet av lavere 
utdannelsesnivå, bruker mindre 
på forskning, lavere institusjonell 
kapasitet og en svakere 
industriell sektor

Utviklingsfellen

11



Regionalkomiteen og Ukraina
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• I forbindelse med finanskrisen en viktig rolle i opprettholde offentlige 
investeringer 

• I helsekrisen var den viktig for å kanalisere støtte
• I forbindelse med krisen i Ukraina også forsøkt å kanalisere midler

EUs regionalpolitikk i kriser
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Pekte på fire viktige trender 

• Omstilling i forhold til digitalisering
• Omstilling i forhold til innovasjon
• Det grønne skifte
• Demografi

For å lykkes er det viktig med god lokal forankring

«En ny likevekt for byer og regioner»
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Diskusjonene framover

• 8. samhørighetsrapport var starten på diskusjonen om 
neste programperiode. Forslag ca 2025

• EUs samhørighetspolitikken som langsiktig strukturell 
politikk vs. kortsiktig krisehjelp

• Forholdet til tiltak etablert under «Next Generation EU» 
(gjenreising programmet)

15



• «Ljubljana agreement»

• Enig om videreføre samarbeidet 

• Dokumentet «Det Nye Leipzig Charter» 
legger strategiske føringer

• Fire nye tematiske områder legges til
• Likhet (Cities of equality)
• Mat (Food)
• Grønnere byer
• Bærekraftig turisme

EUs Urbane Agenda

• EUs Urbane Agenda ble lansert under det siste 
hollandske formannskapet i EU

• Det er pekt ut tre områder eller søyler som man 
ønsker å konsentrere seg om 

• Bedre lovgivning

• Bedre finansiering

• Bedre kunnskap

• Hovedarbeidsformen er tematiske partnerskap
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Nytt europeisk Bauhaus

Grunnleggende verdier

• Bærekraft – fra klimamål, til sirkularitet, null 
utslipp og biodiversitet

• Estetikk – design som går lenger enn 
funksjonalitet

• Inkludering – mangfold, likhet og 
tilgjengelighet
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If the European Green Deal has a soul, then it is 
the New European Bauhaus which has led to an 
explosion of creativity across our Union.

Ursula Von der Leyen, 
President of the European Commission



• Oslo, Stavanger og Trondheim 
ble nylig valgt som byer som skal 
være klimanøytrale innen 2030

• «Cities Mission» er en av fem 
såkalte «Missions» under 
forskningsprogrammet Horizon
Europe

• Det viktigste elementet er såkalte 
klimakontrakter

100 klimanøytrale byer 
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Faktaboks:

Byer står i dag for 70 prosent av 
verdens karbonutslipp. Byer bruker 
over 65 prosent av verdens energi og 
innen 2050 vil 75 prosent av 
befolkningen i Europa bo i byer –
selv om byene kun tar opp 4 prosent 
av EUs landareal.
Kilde: Pressemelding Innovasjon Norge
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Facebook.com/NorwayEU

Instagram.com/norway_eu

Twitter.com/NorwayEU

Regjeringen.no/Europapolitikk




