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Rapport

Status: SDEO’s arbejde januar-august 2018
Dette notat er en opgørelse over Det Syddanske EU-Kontors aktiviteter i resultatperioden januar-august
2018.
Opgørelsen skal skabe overblik i forhold til kontorets hidtidige opfyldelse af den toårige resultatkontrakt for
2018-2019, der er indgået mellem Det Syddanske EU-Kontor og Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR),
Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark og Syddansk Universitet, og fungerer som materiale til COWIs
evaluering af Det Syddanske EU-Kontor.
I resultatkontrakten for Det Syddanske EU-Kontor er der fastlagt seks områder med individuelle aktivitetsog resultatmål. Det er de hidtidige resultater fra de seks områder, der er opgjort i dette notat.
Det Syddanske EU-Kontor betragter målsætningerne som minimumsmålsætninger, og kontoret bestræber
sig derfor altid på at opnå et samlet resultat, der er bedre end de aftalte mål.
Status til dette notat er opgjort den 31. august 2018.

1. Internationalt samarbejde og projektudvikling
Fra Resultatkontrakt 2018-2019
1. At SDEO over 2 år har ydet vejledning til udarbejdelse af EU-ansøgninger om minimum
250 mio. kr. til syddanske aktører.
Status: 116,99 mio. kr. (Bilag 1+2)
2. At SDEO over 2 år via vejledning og rådgivning har bidraget til indsendelse af EUansøgninger med deltagelse af mindst 50 syddanske partnere, heraf minimum 35
partnere i projekter inden for Vækstforums forretningsområder.
Status: 48 syddanske partnere i ansøgninger – herunder 40 fra Vækstforums
forretningsområder.
3. At SDEO’s rådgivning og support over 2 år har bidraget til, at der opnås tilsagn til EUprojekter til en samlet EU-medfinansiering på mindst 50 mio. kr. direkte til syddanske
partnere.
Status: 22,65 mio. kr. (Bilag 2)
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4. At SDEO i forbindelse med ovenstående tre mål har samarbejdet med Region
Syddanmarks prioriterede klynger inden for de prioriterede forretningsområder og
bistået til at udvikle og indsende mindst én EU-ansøgning med hver af klyngerne.
Status: 2 ansøgninger med klyngerne.

Status
1. I den gældende periode har Det Syddanske EU-Kontor ydet vejledning og rådgivning om EU-ansøgninger

til en række syddanske aktører. Det Syddanske EU-Kontor har fra 1. januar til 31. august 2018 ydet
rådgivning i forbindelse med 31 indsendte projektansøgninger, der alle involverer partnere fra Syddanmark.
Den aktuelle periode har været præget af, at der er indsendt ansøgninger til en bred vifte af EUprogrammer. Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cosme: 1 ansøgning
Erasmus +: 5
Eurostars: 5
Horizon 2020: 10
Interreg Baltic Sea: 2
Interreg Europe: 3
Interreg Nordsø: 4
Andet: 1

Det syddanske budget i de 31 ansøgninger udgør samlet set 116,99 mio. kr. – et beløb der er godt på vej
mod målet på 250 mio. kr. for resultatkontrakten.
2. I de 31 indsendte ansøgninger fra 1. januar til 31. august 2018 medvirker 47 unikke syddanske partnere
(BILAG 1+2) herunder 39 i projekter fra Vækstforums forretningsområder Bæredygtig energi, Sundhed og
velfærdsinnovation, Oplevelseserhverv og Robotteknologi. Disse partnere er:
Bæredygtig energi:
25 partnere i projekter

Sundhed og
velfærdsinnovation:
7 partnere i projekter

Oplevelseserhverv:
2 partnere i
projekter

Robotteknologi:
5 partnere i projekter

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•

EUC Syd
Linc
Aalborg Universitet Esbjerg
Miljøforum Fyn
NGF Nature Energy
SDU
Nordfyn Kommune
Svendborg Kommune
Ærø Kommune
Faaborg Midftfyn kommune
Nyborg Kommune
Fynbus

•
•
•
•
•
•

SDU IOB / Fodboldforskningsenheden
Syddansk
Sundhedsinnovation
University College
Lillebælt
Sygehus Sønderjylland
UC Lillebælt
Welfare Tech
Odense
Universitetshospital

•

Nationalpark
Vadehavet
Business
Region Esbjerg

Smooth Robotics
RoboBend
DTI
Egatec A/S
Alfred Pedersen & Søn
APS
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provas-Haderslev
Affald A/S
Project Zero
Vejle kommune
Eurisco ApS
Danish Energy Management
& Esbensen A/S
Sønderborg
Andelsboligforening
Nordborg
Andelsboligforening
Boligselskabet Danbo
Boligforeningen B42
Boligforeningen Søbo
Graasten
Andelsboligforening
offshoreenergy.dk
Fyns Maritime Klynge

3. På baggrund af de indsendte ansøgninger (også ansøgninger indsendt inden kontraktens begyndelse i
2018) har 12 projekter opnået tilsagn om støtte i den aktuelle periode – tilsagn til en samlet værdi af 22,65
mio. kr. (BILAG 2).
Der ligger fortsat indsendte projekter fra den gældende resultatperiode til bedømmelse hos EuropaKommissionen.
4. 5 af de 31 indsendte projekter er udviklet i samarbejde med de syddanske klynger: 4 med Welfare Tech
og 1 med Offshoreenergy.
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2. Internationalisering af syddanske virksomheder
Fra Resultatkontrakt 2018-2019
1. At SDEO har været i kontakt med og yder information og rådgivning om europæisk
samarbejde og EU-støttede projekter til 200 unikke syddanske virksomheder i løbet af
de 2 år.
Status: 125
2. At screening af relevante virksomheder er sket i samarbejde med regionale og lokale
syddanske erhvervsfremmeaktører, herunder de lokale erhvervskontorer, klyngerne og
Væksthus Syddanmark: Mindst 75 af virksomhedskontakterne i kontraktperioden skal
således være etableret på baggrund af henvisninger fra syddanske
erhvervsfremmeaktører.
Status: 59
3. At SDEO gennemfører mindst 5 matchmaking events med det formål at matche
syddanske virksomheder med internationale samarbejdspartnere. Mindst 50 syddanske
virksomheder skal deltage i disse events.
Status: 1 B2B matchmaking event, 2 syddanske virksomheder deltog
4. At der samlet set indgår mindst 30 syddanske virksomheder i de indsendte EUansøgninger eller i forpligtende aftaler af kommerciel karakter med samarbejdspartnere
i andre lande. Mindst 50 % af disse virksomheder ligger inden for Vækstforums
forretningsområder.
Status: 16 virksomheder, hvoraf 9 indenfor forretningsområderne.

Status
1. Siden 1. januar 2018 har Det Syddanske EU-Kontor været i kontakt med og leveret information og
rådgivning til 125 unikke virksomheder i Syddanmark. A disse har 96 virksomheder modtaget mere
indgående rådgivning og vejledning om EU-samarbejdsmuligheder.
2. Kontakten mellem Det Syddanske EU-Kontor og de syddanske virksomheder er bl.a. baseret på
henvisninger fra det syddanske erhvervsfremmesystem, der i perioden har henvist 59 virksomheder til Det
Syddanske EU-Kontor. Målet for hele kontraktperioden er 75 henvisninger.
3. Det Syddanske EU-Kontor har per 1/9 bidraget til gennemførelsen af 1 matchmaking event. Det skete i
regi af Enterprise Europe Network og sammen med erhvervsklyngen Biopeople i København. 2 syddanske
virksomheder deltog.
4. I de 31 projektansøgninger, der er indsendt med hjælp fra Det Syddanske EU-Kontor i 2018, har der
samlet været deltagelse af 16 unikke syddanske virksomheder. Af disse kan 9 siges at indgå i projekter på
Vækstforums forretningsområder:
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Bæredygtig energi:
5 virksomheder i projekter
•
•
•
•
•

Sundhed og
velfærdsinnovation:
0 virksomhed i projekter

Oplevelseserhverv:
0 virksomheder i
projekter

Linc
NGF Nature Energy
Provas-Haderslev
Affald A/S
Eurisco ApS
Danish Energy
Management &
Esbensen A/S,

Robotteknologi:
4 virksomheder i projekter
•
•
•
•

Smooth Robotics
RoboBend
Egatec A/S
Alfred Pedersen & Søn
APS

3. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark

1. At SDEO har faciliteret mindst to årlige arrangement i kommunernes Netværk for
Internationale Medarbejdere i Syddanmark, NIMS.
Status: 1
2. At SDEO fortsat styrker sit samarbejde med de syddanske kommuner ved at
gennemføre strategiske forløb med dem for at kortlægge potentiale, muligheder og
ønsker til deltagelse i EU-projekter og -samarbejde. Mindst 10 kommuner har
formaliseret sit samarbejde med SDEO i en aftale, som beskriver den enkelte
kommunes strategiske EU-satsning og binder SDEO og kommunen sammen på
medarbejderniveau.
Status: 5 strategiske korlætningsforløb igangsat i 2018 + 8 aktive aftaler/planer med
kommuner.
3. At SDEO har medvirket til a etablere internationalt samarbejde eller udvikle et
internationalt projekt i mindst 12 kommuner i Syddanmark.
Status: 15

Status
1. Der skal årligt afholdes mindst to møder i Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark
(NIMS), der samler udvalgte udviklingsmedarbejdere og fundraisere i de syddanske kommuner til møder
med fokus på videndeling, projektudvikling og nyt om EU’s prioriteter.
I 2018 har kontoret afviklet et NIMS-møde i april omhandlende integratoin af flygtninge.
2. I 2018 har Det Syddanske EU-Kontor haft møde på ledelsesniveau og opstartet processer med fem
kommuner i Syddanmark, som har resulterer i eller har resulteret i en kortlægning af deres konkrete EUprojekt- og samarbejdsmuligheder og ønsker: Ærø, Assens, Langeland, Sønderborg og Kerteminde. P.t. er
samarbejdet mellem SDEO og kommunerne i 6 tilfælde formaliseret i en aftale, som man refererer til i det
løbende samarbejde:
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3. I indeværende resultatperiode har Det Syddanske EU-Kontor medvirket til, at der er udviklet projekter,
der er blevet til EU-ansøgninger, i 15 syddanske kommuner. Det gælder kommunerne:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aabenraa
Esbjerg
Fanø
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kolding
Nordfyn
Nyborg

•
•
•
•
•
•
•

Odense
Svendborg
Sønderborg
Tønder
Varde
Vejle
Ærø

Hermed har Det Syddanske EU-Kontor allerede nået målet i resultatkontrakten for 2018-2019, der lyder på
minimum 12 internationale samarbejder og projekter i de syddanske kommuner.

4. Europæisk synlighed og interessevaretagelse

1. At kontoret i samarbejde med kommunale og regionale aktører har bidraget til at
synliggøre syddanske styrkeområder og løsninger på mindst 5 konferencer, workshops
eller møder i Bruxelles eller Syddanmark og med deltagelse af beslutningstagere fra
EU’s institutioner og europæiske samarbejdspartnere.
Status: 4
2. At SDEO sikrer, at syddanske aktører bliver opmærksomme på og i mindst 10
tilfælde deltager i europæiske arrangementer og den vej igennem opnår indflydelse og
netværk, som gavner Syddanmark.
Status: 1
3. At SDEO i mindst 3 tilfælde faciliterer gennemførelsen af studie- og delegationsture til
Bruxelles, som bringer syddanske aktører sammen med europæiske og
Bruxellesbaserede ressourcepersoner, beslutningstagere og samarbejdspartnere.
Status: 2

Status
1. I perioden har Det Syddanske EU-Kontor lagt ressourcer i planlægning og afholdelse af en række
konferencer, møder og workshops. Ved flere lejligheder har personer med strategisk ledelsesansvar fra
EU’s besluttende og bevilgende myndigheder deltaget.
Hidtil i 2018 har Det Syddanske EU-Kontor enten været initiativtager eller bidragsyder til de følgende
events, møder og workshops:
•

Generisk Telemedicinsk Platform (GTP) blev i maj 2018 kåret som vinder af Silver Economy Award i
kategorien ”offentlige instanser”. Region Syddanmark og OUH deltog ved overrækkelse i Bruxelles. SDEO
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har understøttet den europæiske synlighed og hjulpet med ansøgningen, som var i stærk konkurrence:
Ud af i alt 95 ansøgninger fra 22 lande, er GTPen en af i alt 3 vindere (1 fra hver kategori).
•

I ”European Week of Regions and Cities” (EWRC) i Bruxelles i oktober 2017 lancerede Varde Kommune
et europæisk kystturismenetværk, som der var stor opslutning til fra forskellige europæiske regioner.

•

Den 16-18.maj afholdtes opstartsseminar i netværket i Varde, der har fået navnet Cold Costal Collective,
med deltagelse af finske, danske og svenske partnere og faciliteret af SDEO.

•

Den 20. juni var Jeppe Kofoed, Medlem af Europa-Parlamentet, vært for en morgenbriefing fra de
Danske Universiteter og danske universiteters repræsentanter i EU-kontorerne i Bruxelles omkring det
nye fælles europæiske rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe. Øvrige
parlamentsmedlemmer som deltog, var Bendt Bendtsen, Morten Messerschmidt og Margrethe Auken.

2. I den aktuelle periode har kontoret ved flere lejligheder haft mulighed for at lede syddanske aktører mod
europæiske arrangementer og potentielle europæiske samarbejdspartnere. Det gælder i følgende tilfælde:
•

SDEO foranledigede, at Cold Coastal Collective fra Varde Kommune deltog med oplæg på konferencen
ENTREPS i Bruxelles den 19.juni.

3. Det Syddanske EU-Kontor har hidtil i 2018 været arrangør eller medarrangør af følgende studie- og
delegationsture:
•
•
•

Maj 2018: SDEO var værter for og arrangerede en studietur til Bruxelles for 19 konsulenter fra de lokale,
regionale og subregionale erhvervsfremmeenheder, det såkaldte INNOS-netværk (Innovation i
Syddanmark), som SDEO har etableret og koordinerer.
Juni 2018: Studiebesøg i Bruxelles fra Aktiv Erhverv, Egtved. Møde og oplæg i Det Syddanske EU-Kontor
samt besøg i EU Parlamentet og møde med MEP Christel Schaldemose.
Juni 2018: tysk-finsk-dansk offshore-vind-delegation (12 personer) på studietur til Esbjerg i regi af
EmpInno projektet, som SDEO er partner i.

5. Synlighed og kommunikation i Syddanmark

1. At SDEO sikrer minimum 12 årlige pressehistorier i regionale eller nationale medier
fra EU-projekter med syddanske aktører, hvor muligheder og fordele ved at indgå i EUprojekter synliggøres.
Status: 7 pressehistorier
2. At Syddanske virksomhedscases eller muligheder for virksomhederne i Syddanmark
indgår i mindst 8 af de 12 historier.
Status: 5 ud at 7 pressehistorier
3. At SDEO i mindst 10 tilfælde samarbejder med ejerkredsens kommunikationsenheder
om succeshistorier og inspiration/information til ejerkredsens kommunikationsplatforme.
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Status: SDEO indgår i aktiv dialog med kommunikations-ansvarlige fra kontorets ejerkreds og
forbereder pt. nye initiativer til fælles kommunikation.
4. At mindst 500 nye unikke aktører får information fra SDEO gennem nyhedsbreve og
sociale medier.
Status: Netto vækst på 145 unikke aktører

Status
1. I perioden har Det Syddanske EU-Kontor foranlediget 7 pressehistorier i danske lokale, regionale og
nationale medier, på tryk og i radio, med omtale af forskellige aktiviteter med syddanske aktører og
syddanske interesseområder.
2. Ud af de 7 historier omhandler 5 virksomhedscases eller virksomheders muligheder i EU. Flere af
historierne har tilvejebragt specifik omtale af flere EU-støttede regionale projekter, samt bredere
kontekst/forståelse for europæiske programmer, partnerskaber og muligheder.
3. Det Syddanske EU-Kontor indgår i aktiv dialog med kommunikations-ansvarlige fra kontorets ejerkreds og
forbereder pt. nye initiativer til fælles kommunikation med stærk fokus på presse-distribution, stærkt
delbare multimedie/digitale produktioner og impact på sociale medier, i nært samspil med
virksomheder/projekter.
4. Det Syddanske EU-Kontor har haft en nettovækst på 145 nye unikke aktører på tværs af nyhedsbreve og
sociale medier, i perioden 1. januar – 31. august 2018. En ny strategi under udarbejdelse skal bygge
stærkere symbiose mellem nyhedsbreve, sociale medier og kontorets web/hjemmeside.

6. Særskilte mål for SDU

En række særskilte mål er udarbejdet for samarbejdet med SDU eksempelvis for match og
rådgivning, strategisk fremme af SDU’s synlighed i EU, påvirkning af udmøntningen af EUmidler og information om EU-forskningspolitiske rammevilkår.

Status
Der eksisterer en særskilt samarbejdsaftale for SDU med målsætninger for løbende gennemførelse af
aktiviteter og samarbejde på SDU og i Bruxelles. Der foretages en separat evaluering af denne af denne
aftale med SDU.
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Samarbejdet med SDU er integreret i SDEO og der er klare synergier i forhold til kontorets øvrige
indsatsområder og generelle mission. Således bidrager en række af de aktiviteter, som er beskrevet i
resultatkontrakten med SDU direkte også til opfyldelsen af nærværende resultatkontrakt, herunder for så
vidt angår 1. Internationalt samarbejde og projektudvikling og 4. Europæisk Synlighed og
Interessevaretagelse.
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