PRESSEMEDDELELSE INTERREG IV A ÖRESUND-KATTEGAT-SKAGERRAK, DELPROGRAM KATTEGAT/SKAGERRAK

665 231 EUR til udvikling af computerspil-branchen i
Kattegat/Skagerrak-regionen
Onsdag 18 maj fik det grænseoverskridende samarbejdsprojekt ”Scandinavian Game
Developers” bevilget 665 231 EUR fra Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet.
Projektet skal styrke Kattegat/Skagerrak-regionen på markedet for den stærkt voksende
computerspil-branche.
- Den globale computerspil-branche er i rivende udvikling. I Kattegat/Skagerrak-regionen findes der en
række uddannelsesinstitutioner og inkubationsmiljøer, der arbejder med etablering af virksomheder
indenfor dette område. Vi er meget glade for at partnerne har fundet sammen om dette projekt, der kan
være med til at sætte Kattegat/Skagerrak-regionen på landkortet for den globale computerspil-branche,
udtaler Gunn Marit Helgesen, formand for Styringsudvalget Kattegat/Skagerrak.
Scandinavian Game Developers skal udvikle inkubationsmiljøer for spilvirksomheder, og
forretningsmodeller til markedsføring af såvel underholdningsspil som såkaldte serious games,
læringsspil, der er et forholdsvis nyt forretningsområde, med stort potentiale. Modellerne skal hjælpe
spiludviklingsentreprenører i regionen til at gøre deres produkter kommercielt holdbare. Projektet skal
endvidere udarbejde en model for udvikling af læringsspil, og der skal oprettes en kompetencedatabase
over spiludviklingsvirksomheder i regionen. En kompetencedatabase vil gøre det muligt for partnere at
finde sammen om større opgaver, som de hver for sig er for små til at håndtere. I projektet indgår
partnere fra Region Midtjylland i Danmark, Västra Götalandsregionen i Sverige, samt Vest-Agder
fylkeskommune, Rogaland fylkeskommune og Oslo kommune i Norge.
Formand for Styringsudvalget Kattegat/Skagerrak Gunn Marit Helgesen betoner, at det er en gylden
mulighed vi har for at samarbejde i Skandinavien.
- Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet støtter grænseoverskridende samarbejde, og
giver unikke muligheder for at arbejde fælles over grænserne i Skandinavien. Vi i Skandinavien har så
meget at lære af hinanden og burde træffes mere, for at øge integrationen og skabe fælles samarbejde,
så vi kan stå stærkere i konkurrencen med andre regioner i Europa og verden. Scandinavian Game
Developers har et spændende arbejde foran sig, og vi vil med spænding følge projektets arbejde
fremover, afslutter Gunn Marit Helgesen.
Læs mere om godkendte projekter og Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak-programmet
på: www.interreg-oks.eu

FAKTA:
Projektleder: Tove Ingerslev, Viden Djurs (DK)
Projektets budget: 1 330 464 EUR
Bevilget beløb: 665 231 EUR
Tidsramme: 3 år
Projektpartnere: Viden Djurs (DK), The Animation Workshop (DK), Århus Social- og Sundhedsskole
(DK), Högskolan i Skövde (SE), Gothia Innovation (SE), Universitetet i Stavanger (NO), Sørlandet
Kunnskapspark (NO), Norges forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning (NO)

Styringskomité Kattegat/Skagerrak
Kattegat/Skagerrak er et delområde i programmet Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak. I
Styringskomitéen for delprogram Kattegat/Skagerrak sidder politikere og repræsentanter for sociale og
økonomiske aktører fra hele regionen. Styringskomitéen ledes af at præsidium bestående af: Göran
Johansson fra Västra Götalandsregionen, Henrik Ringbæk Madsen fra Region Nordjylland og Gunn Marit
Helgesen fra Telemark fylkeskommune. For mere information om programmet og liste over
repræsentanter se: www.interreg-oks.eu
Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak
Interreg IV A Öresund-Kattegat-Skagerrak er et skandinavisk samarbejdsprogram inden for det
Europæiske territorielle samarbejde. Programmet finansieres gennem den Europæiske regionale
udviklingsfond og norske Interreg-midlerl. 121 millioner Euro skal i perioden frem til 2013 anvendes til
støtte til grænseoverskridende projekter for at skabe en stærk og konkurrencedygtig region på tværs af
landegrænserne i det sydvestlige Skandinavien. For mere information: www.interreg-oks.eu
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