
 
BAGGRUNDSNOTAT 
EU og internationalt samarbejde 
 
Den regionale udviklingsstrategi og EU og internationalt samarbejde 
I Fremtidens Syddanmark fremhæves det, at den regionale indsats også bygger på det dansk-tyske samar-
bejde hen over grænsen og øvrige internationale samarbejder, som kan være med til at løfte de respektive 
strategispor. Regionsrådet foretog i 2020 et eftersyn af samarbejder på det internationale område og foku-
serer nu på nedenstående medlemsskaber og samarbejder, ud over det dansk-tyske samarbejde. 
 
Hvad arbejder vi i dag med på området? 
I Fremtidens Syddanmark er dansk-tysk og internationalt samarbejde således ét af de fire tværgående te-
maer, der arbejdes med på tværs af de seks strategispor.  
 
Det Syddanske EU-kontor: I udmøntningen af strategien kan samarbejdet om Det Syddanske EU-kontor, 
der bl.a. bistår syddanske aktører med ansøgning om EU-midler, fremhæves. I samarbejde med de 22 syd-
danske kommuner har Region Syddanmark således siden 2007 medfinansieret Det Syddanske EU-kontor 
med det samme beløb som kommunerne finansierer tilsammen. Region Syddanmark bidrager pt med ca. 5 
mio. kr. årligt til kontoret. 
 
Kontoret tilbyder 1:1 vejledning, tjek af idéer til EU-projekter, match med EU-programmer, kvalitetstjek af 
ansøgninger, sparring om EU-projektudvikling, kompetenceudvikling i Syddanmark, adgang til europæiske 
og danske netværk, hjælp til partnersøgninger, kurser og workshops samt studieture til Bruxelles.  
 
Regionen har i resultatkontrakten med kontoret fokus på, at der støttes op om udvikling af og hjemtagelse 
af EU-midler til projekter, hvor regionens strategiske prioriteringer er i fokus. Det gælder blandt andet på 
klimaområdet og sundhedsområdet. Her kan projektet Coheat2 bl.a. fremhæves, hvor regionen sammen 
med en række syddanske kommuner, skal fremme den grønne omstilling af varmeforsyning uden for eksi-
sterende fjernvarmeområder. 
 
STRING-netværket er en politisk medlemsorganisation, der repræsenterer 8 regioner og 7 byer i området 
mellem Hamborg og Oslo. Region Syddanmark blev medlem i 2020 og arbejder for at inkludere Jyllandskor-
ridoren i den vestlige del af STRINGs geografi og for at fremme grøn omstilling. Region Syddanmark støtter 
op om STRINGs initiativ vedr. etablering af en brintkorridor fra Hamborg til Oslo. EU Kommissionen har be-
vilget 12,4 mio. €. til brintkorridor-projekt GREATER4H ud af et samlet budget på 41,4 mio. €.  
 
Nordsøkommissionen: Region Syddanmark har siden 2007 været medlem af Nordsøkommissionen (NSC), 
der er en del af paraplyorganisationen Konferencen af Perifere Maritime Regioner (CPMR) og består af 21 
regioner fra 7 lande omkring Nordsøen. Region Syddanmark varetager p.t. posten som formand for trans-
portgruppen og arbejder for at fremme mobilitet og klimadagsordenen i Nordsøregionen. 
 
Vadehavsforum: Region Syddanmark har siden 2020 været medlem af Vadehavsforum, der er en organisa-
tion bestående af repræsentanter fra kommuner, regioner og nationale organisationer fra Holland, Tysk-
land og Danmark. Vadehavsforum har til formål at fremme miljømæssig, økonomisk og social bæredygtig 
udvikling i Vadehavsområdet. 
 
Guangdong: Region Syddanmark overtog i 2007 fra Fyns Amt en samarbejdsaftale med den kinesiske pro-
vins Guangdong. Efter erhvervsfremmereformen er mulighederne for samarbejde reduceret betydeligt.  
Der er pt. et samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Guangdong, Region Syddanmark og andre partnere i 
forhold til telepsykiatri, men derudover er der ikke konkret samarbejde.  
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