INTERNATIONALE
KOMMUNER I SYDDANMARK
INTRODUKTION

Det Syddanske EU-Kontor yder råd og vejledning til syddanske kommuner,
der vil arbejde med europæiske projekter og partnerskaber.
Samarbejder, projekter og netværk, der er finansieret af EU, kan være med
til at opkvalificere og udvikle den kommunale opgavevaretagelse.

HVAD KRÆVER ET EU-PROJEKT?

I arbejdet med EU-projekter skal I som kommune tage stilling til jeres
profil; er I en venskabskommune eller partnerskabskommune, en Østersøkommune, en klimakommune eller en iværksætter-kommune? Der kan
være en række forskellige profiler, der kan passe til lige netop jeres
kommunes indsatsområder.
Det kræver tid og ressourcer at engagere sig i projekter, men der vil altid
være et output; det gælder både de projekter, der får tilsagn om støtte,
men også de involverede medarbejdere, der udvikler sig sprogligt, fagligt
og personligt undervejs.

HVAD ER FORDELENE VED EU-PROJEKTER

Et EU-projekt kan være med til at udvikle din kommune i forlængelse af de
indsatser, I allerede arbejder med. Har I fx allerede en klima-, integrationseller uddannelsesstrategi, kan et EU-projekt tilføre ny viden og nye
ressourcer til jeres strategiske indsats i kommunen.

HVAD SKAL JEG GØRE?

Når du har identificeret din lokale problemstilling ,skal du stille skarpt på,
hvilke kompetencer du og din kommune kan sætte i spil. Du skal også tage
stilling til, hvor inddragelse af eksterne kompetencer er nødvendige for at
komme frem til den bedste løsning.
I forbindelse med de indledende overvejelser, kan I have en række spørgsmål
til dét at arbejde med EU-projekter. Tag kontakt til Det Syddanske EUKontor, hvis du ønsker at høre mere om din kommunes muligheder for at
arbejde med EU-projekter og -partnerskaber.
Sammen ser vi så på, hvad der matcher din kommunes behov og prioriteter.

DET SYDDANSKE EU-KONTOR

Det Syddanske EU-Kontor hjælper
institutioner, offentlige myndigheder
og virksomheder med internationalt
samarbejde og internationale
udviklingsprojekter.
Kontoret er et servicetilbud til hele
Region Syddanmark, og vi lægger
vægt på at imødekomme brugernes
behov og interesser.
Vi har hovedsæde i Bruxelles og
mange års erfaring med at operere
på den internationale markedsplads
for projektudvikling og samarbejde.

South Denmark European Office
Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles
P: +32 2 280 40 95
info@southdenmark.be
www.southdenmark.be

FÅ HJÆLP TIL INTERNATIONALE
PROJEKTER OG PARTNERSKABER
MÅLGRUPPE

Alle syddanske kommuner kan arbejde med EU-projekter, både store og
små kommuner. Et godt udgangspunkt for et projekt er en samtale med
Det Syddanske EU-Kontor, der kan hjælpe på vej med en kortlægning af de
muligheder, den enkelte kommune har i EU.

RELEVANTE EU-PROGRAMMER

EU’s programmer repræsenterer en række forskellige områder, og det er
muligt at arbejde med projekter indenfor Smart specialisering, Big Data,
integration, uddannelse, klima, natur, mobilitet, grøn omstilling, kultur og
meget mere.

Interreg Nordsø

Interreg Østersø

Interreg Europa
Erasmus +

DET GODE PROJEKT

1. Projektet skal indeholde nytænkning og innovative elementer;
et nyt produkt, en ny proces eller metode, ny forskning eller nye
løsningsmodeller
2. Det skal være relevant at samarbejde med udenlandske partnere.
3. Effekten af projektet skal være europæisk, hvilket vil sige, at det
skal skabe værdi og viden, der både kan bruges lokalt men også i
resten af Europa.

Horizon 2020
EaSI
Life
Urbact

4. Der er næste altid tale om et element af medfinansiering af
projektudgifterne. Den europæiske støtte udgør mellem 30 % og 100
% af omkostninger afhængig af aktiviteterne og ordningen. Resten
skal partnerskabet selv finansiere.

Europa for borgerne

5. Der skal typisk være tale om et længerevarende udviklingsforløb,
hvor du ikke kender alle svar på forhånd. De fleste EU-projekter har en
varighed på 2-3 år.

CEF

KONTAKT

EU I DIN KOMMUNE

Cathrine Holm Frandsen
chf@southdenmark.be
+32 490 422 834

Creative Europe

Et EU-projekt er din mulighed for at
præge den konkrete implementering
af EU’s politiske prioriteter. Resultatet
af dit EU-projekt er samtidig med til at
forme EU’s fremtid.

Det Syddanske EU-Kontor gør syddanske idéer til internationale projekter.
På vores kontor i Bruxelles har vi samlet viden og erfaring om europæiskestøtteprogrammer og deltagelse i projekter.
Vi hjælper med udarbejdelsen af projekter og matcher syddanske virksomheder, institutioner og
myndigheder med internationale partnere. Herved understøtter vi, at Syddanmark får adgang til viden og finansiering fra EU.

WWW.SOUTHDENMARK.BE

