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EU-midler til
syddanske
projekter i 2018

29,1
MIO. KR

EU-midler søgt til
syddanske projekter i 2018

254
MIO. KR

Syddanske
virksomheder
vejledt, rådgivet
og informeret

170

Godkendte
ansøgninger
i 2018

23

Studieture, workshops,
møder og events med
kompetenceudvikling og
international synlighed for
syddanske aktører

21
Pressehistorier
i lokale og
nationale
medier

8



Direktør

Det Syddanske EU-Kontors mest centrale resultatmål er hjælp til
hjemtag af midler fra EU's støtteprogrammer til syddanske
virksomheder, institutioner og myndigheder. I 2018 er det lykkedes
at hente 29 mio. kr. til 23 projekter, der vil skabe vækst, udvikling og
nye arbejdspladser i vores region.

Fra EU-støtteprogrammer som Horizon 2020, Interreg og Erasmus+
har vi hentet midler til at accelerere nedbringelse af vores CO2-
udslip, give demensramte et bedre liv med hjælp fra pårørende og
for alvor skabe et gennembrud for implementeringen af nye robot-
og IT-løsninger i sundheds- og plejesektoren.

Alt dette bygger på en stor forudsætningsskabende indsats for at
informere og rådgive om EU-samarbejde, udvikle og modne
projektidéer og synliggøre syddanske kompetencer i Europa.

Vi har kørt mange kilometer på de syddanske landeveje og
togskinner, stået på mange ”ølkasser”, siddet i mange mødelokaler –
og bragt dusinvis af syddanske aktører sammen med ”EU-systemet”
og potentielle europæiske samarbejdspartnere i Bruxelles.

Vi ser nu frem til 2019, hvor reformen af det danske
erhvervsfremmesystem sætter spændende nye rammer for
arbejdsdeling og samarbejde med Det Syddanske EU-Kontors
ejerkreds og centrale samarbejdspartnere i Syddanmark.

Vi glæder os til at levere præcis de ydelser, som efterspørges i det
nye system – på et ligeså højt niveau og med samme store effekt
som vi har gjort i 2018.

2018 var et godt år for vigtige
syddanske EU-projekter.
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Vi rådgiver og vejleder om
EU-projektudvikling og
ansøgninger
SDEO ledsager offentlige aktører og private
virksomheder i deres forberedelse af
ambitiøse udviklingsprojekter, der er rettet
mod EU's støtteprogrammer.

Vi tilbyder 1:1 rådgivning, idé-tjek og -match
med de mest egnede EU-programmer,
sparring om projektudvikling, gennemlæsning
og kvalitetssikring af ansøgningen og hjælp til
partnersøgninger.

I 2018 satte SDEO 71 syddanske aktører på
kurs mod EU-midler gennem 59 unikke
ansøgninger, der koblede Syddanmarks
kommuner, virksomheder og videninstitutioner
sammen med mere end 100 europæiske
projektpartnere.



SDEO arbejder bredt og dybt for at sprede
viden om de muligheder, som EU tilbyder.

Vi informerer om EU-støtteprogrammer
samt projekt- og partnermuligheder
gennem vores kommunikationsindsats,
direkte til strategiske partnere og ved
individuel kortlægning.

Vi styrker syddanske aktørers EU-
kompetencer med workshops og kurser
om EU-projektudvikling og ansøgninger.

I 2018 leverede vi dette gennem vores
Netværk for Internationale Medarbejdere
i Syddanmark (NIMS) og InnoS (Innovation
i Syddanmark). Vi lancerede et nyt
netværk, Det Grønne NIMS, med fokus på
energi og miljø. Og vi afholdte infomøder
og kurser i samarbejde med syddanske
erhvervsfremmeaktører og klynger.

Vi videndeler og opbygger EU-
kompetencer i Syddanmark



Vi skaber synlighed og varetager
Syddanmarks interesser i Europa
SDEO arbejder målrettet for at gøre syddanske
spidskompetencer og løsninger synlige i EU og sikre, at
syddanske interesser bliver tilgodeset i den europæiske
dagsorden.

Vi sikrer podieplads ved internationale konferencer og
deltagelse i arrangementer med EU's besluttende og
bevilgende myndigheder.

I 2018 var offshoreenergy.dk og Kolding Kommune på
podierne til European Week of Regions and Cities, og Cold
Coastal Collective fra Varde Kommune holdt oplæg på
konferencen ENTREPS i Bruxelles.

Vi sikrede syddanske aktører deltagelse i arrangementer
med beslutningstagere fra bl.a. Europa-Kommissionens
DG REGIO og DG MARE samt danske MEPer.

Og vi foranledigede, at Region Syddanmark og OUH's
Generisk Telemedicinsk Platform (GTP) blev hædret med
en Silver Economy Award.



Vi faciliterer syddansk adgang til
europæiske netværk

SDEO opbygger og vedligeholder netværk og
medlemskab af organisationer i Bruxelles og Europa for
at indhente viden, sikre syddansk indflydelse og støtte
deltagelse i EU-projekter og samarbejde.

Og vi arrangerer studieture, der bringer syddanske
aktører sammen med europæiske ressourcepersoner
og samarbejdspartnere.

I 2018 bød vi velkommen i Bruxelles til delegationer
fra bl.a. Væksthus Syddanmark, Udviklingsråd
Sønderjylland, Trekantområdet, Udvikling Fyn, Region
Syddanmark, KKR, AKTIVerhverv, HORESTA,
DRU/ECHalliance og 19 erhvervsfremme-konsulenter i
vores InnoS netværk.

Og vi var aktive i internationale netværk som ERRIN,
CORAL, ReSET og EIP on AHA med internationale
strategimøder, workshops og kontaktskabelse i
Bruxelles, Køln og på WHINN konferencen i Odense.



SDEO sætter syddanske kommuner på EU-kurs.
I 2018 tilbød vi et stærkt målrettet samarbejde, der
opkvalificerede interesserede kommuner til
internationalt projekt- og udviklingsorienteret arbejde.

Vi leverede 5 strategiske forløb, der kortlagde
syddanske kommuners potentiale og ønsker til EU-
aktivitet og varetog 6 aktive samarbejdsaftaler. Vi
afholdte 3 kursusforløb centreret om temaet "Fra lokal
idé til europæisk projekt."

Vi engagerede de syddanske kommuner i 17
indsendte ansøgninger, heraf 8 der fik tilsagn om EU-
støtte - og i alt medvirkede vi til at udvikle projekter,
der blev til EU-ansøgninger i 19 syddanske kommuner.

Vi hjalp Varde Kommune med at lancere Cold Coastal
Collective, et internationalt netværk hvor
turistorganisationer ved nordeuropæiske
kystkommuner samles om fælles udfordringer.

Og vi foranledigede, at 4 kommuner fik ca. 112,000
kroner hver til at oprette gratis WiFi i det offentlige rum.

Syddanske Kommuner

Cathrine Holm Frandsen
chf@southdenmark.be



SDEO samler syddanmarks 22 kommuner i Netværk
for Internationale Medarbejdere i Syddanmark
(NIMS), hvori vi holder kurser og workshops, der
klæder kommunerne bedst på til EU-ansøgninger og
inspirerer til projekter.

I 2018 arbejdede vi blandt andet med bedre inklusion
og empowerment af flygtninge og migranter samt
mulighederne i Erasmus+ for kommunale
skoleforvaltninger, UC’er og Erhvervsskolerne.

I efteråret lancerede vi Det Grønne NIMS, et nyt
netværk for kommunale medarbejdere og ledere
med ansvar for energi-, teknik- og miljøområdet.

Her fik deltagerne mulighed for at dele viden på
tværs af kommunegrænser, hente inspiration samt
lære mere om EU-muligheder på det grønne
område. Flydende solceller på havet, bæredygtig
boligrenovering og geotermisk opvarmning af huse
var alle blandt de første projektidéer.

2018: NIMS BLEV STØRRE,
STÆRKERE OG GRØNNERE
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Erhverv og Innovation

Siri Raahede Bentzen
srb@southdenmark.be

Syddanmarks erhvervsliv har stor innovationshøjde
og stærkt vækstpotentiale. SDEO hjælper
virksomheder med at udnytte EU's tilskud til
teknologisk udvikling, markedsstrategier og
samarbejdsprojekter med europæiske partnere.

I 2018 rådgav og vejledede vi 170 syddanske
virksomheder - og 24 virksomheder er allerede nu
med i EU-ansøgninger. Det har bl.a. resulteret i
tilsagn til projekter med svejsende robotter, droner
til inventartjek på lagre og teknologi, der skal
hjælpe folk med at drikke bedre postevand og
derved mindske forbruget af plastikvandflasker,

Vi styrkede samarbejdet med Syddanmarks
erhvervsfremmeaktører i vores InnoS netværk, og
via Enterprise Europe Network (EEN) foretog vi
matchmaking og partnersøgninger for syddanske
aktører.

Else Dyekjær Mejer
edm@southdenmark.be

Jesper Vestergaard Hansen / EEN

jvh@southdenmark.be

Bjarne Andersen / EEN

ban@southdenmark.be



2018: DEN SKARPSYNEDE,
TOMATPLUKKENDE ROBOT

Egatec A/S har robottens
tomatplukkende og klaseklippende
arm. Teknologisk Institut har udviklet
teknologien til øjnene. Gartneriet Alfred
Pedersen & Søn har drivhusene, hvor
robotten kan køre og lære om frugter.
Og belgiske Bogaerts har stærk
erfaring med markedsføring af
landbrugsteknologi.

I 2018 fik firkløveret 8,3 millioner kroner
i EU-støtte fra Eurostars programmet.

“Vi havde en virksomhed som havde
fundet et marked og vidste, at de kunne
sælge - men havde brug for penge til at
udvikle teknologien. Og de havde et
problem der skulle løses, helt konkret.
Når man har det, så har man en rigtig
god Eurostars case,” siger Thomas
Sølund fra Teknologisk Institut.
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Thomas Jensen
thj@southdenmark.be

Pernille Dagø
pda@southdenmark.be

Energi, Klima og
Ressourcer
Den grønne omstilling er i fuld flor. Syddanmark er
godt med, når det kommer til deltagelse i projekter,
der fremmer bæredygtighed og vedvarende energi.

I 2018 arbejdede vi med Energy Innovation Cluster
og Fyns Maritime Klynge om et projekt, der med
2,91 mio. kr. fra EU's Interreg Nordsø program skal
reducere CO2-udslippet og omkostningerne ved
dekommissionering af gamle vindmølleplatforme i
Nordsøen. Vi hjalp Nationalpark Vadehavet og
Business Region Esbjerg med et tilsagn på knap 1,9
millioner kroner til en kultur-rejserute, der kan
forene naturbeskyttelse, bæredygtig lokal vækst og
lokaløkonomiske muligheder hele året rundt.

2018 var også året, hvor SDEO for alvor satte
omstillingen til cirkulær økonomi på dagsordenen.
Efter stigende interesse i både EU-regi samt på
hjemmefronten, bød kontoret i foråret velkommen
til en ny engageret konsulent, Pernille Dagø, med
erfaring inden for grøn omstilling.



Sønderborgs mål om CO2-neutralitet inden
år 2029 bygger på et eksemplarisk lokalt
sammenhold - og det fik endnu et skub i
2018, da projektet HAPPI modtog 7,5 mio.
kr. i støtte fra Horizon 2020-programmet.

HAPPI er et samarbejde mellem seks
boligforeninger, der med hjælp fra Project
Zero, Danish Energy Management &
Esbensen A/S og EUC Syd skal finde
innovative modeller for indkøb, finansiering
og projektudvikling af energirenovationer.

Det skal give store besparelser på CO2, ny
produktion af vedvarende energi - og
lokale kompetencer, som kan føres videre
til fremtidige grønne tiltag.

2018: HAPPI - GRØN OMSTILLING I
SØNDERBORGS BOLIGSELSKABER
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Sundhed og Velfærd
Sundhed- og velfærdsområdet er i stigende
grad en historie om digitalisering og
kompetenceudvikling. Nye teknologier skal
give bedre behandling og omsorg - og det
giver store muligheder og udfordringer både i
udviklingen og implementeringen af løsninger.

Dem arbejdede vi med i 2018. Vi lancerede
HEPCOM, en platform for børnesundhed. Vi
startede EDEN-projektet, der arbejder for at
give demensramte en bedre livskvalitet med
hjælp fra fagprofessionelle og pårørende. Vi
hjalp med at hente EU-støtte til digital
innovation på plejehjem og i hjemmehjælpen.

Og så sikrede vi hjemtag af Horizon 2020-
tilskud til EURIPHI, et projekt med Syddansk
Sundhedsinnovation der skal udvikle
innovative udbudsprocesser til indkøb i
sundhedssektoren.

Allan Nordby Ottesen
ano@southdenmark.be

Henriette Hansen
hha@southdenmark.be



2018: DISH - INTERNATIONAL DIGITALI-
SERING I SUNDHEDSVÆSENET

Projektet DISH var deltagermæssigt det
største, som vi foranledigede EU-støtte til i
2018 - med 19 partnere fra 6 lande, heriblandt
Sygehus Sønderjylland, University College
Lillebælt, Welfare Tech og SDEO.

Med ca. 7.5 millioner kroner fra
uddannelsesprogrammet Erasmus+ skal
DISH skabe en arbejdsmodel, hvor
sundhedsudbydere, videninstitutioner og
virksomheder sammen udvikler færdigheder,
der sikrer en effektiv og koordineret
implementering af digitalisering på sundhed-
og velfærdsområdet.

Det skal ske ved hjælp af et forløb, hvor
kompetenceudvikling, brugerinddragelse og
innovation kobles sammen i en såkaldt
"lærende innovationsenhed", hvori mere end
100 professionelle på sygehuse og i
plejecentre skal deltage.
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Kvalificeret Arbejdskraft
og Uddannelse
Med lancering af kvalificeret arbejdskraft og uddannelse
som selvstændigt indsatsområde i 2017 satte SDEO
fokus på et område, der nu styrkes betragteligt i det
europæiske samarbejde. Herunder med en forventet
fordobling af Erasmus+ budgettet for 2021-27.

Sammen med uddannelsesinstitutioner, kommuner og
erhvervsaktører styrker vi uddannelses- og
kompetenceudviklingen i Syddanmark gennem øget
internationalisering, europæiske vidensressourcer og
finansiering af udviklingsprojekter.

I 2018 var det projekter der sikrer bedre arbejdsmarkeds-
parathed gennem Virtual Reality sprogundervisning,
modvirker radikalisering i folkeskolen, udvikler
entreprenørskabsundervisning og hjælper lærere med
at dele erfaringer og kompetencer på tværs af Europa.

Erasmus+ er ikke kun for de voksne – på en workshop i
Kolding kunne Middelfart Kommune således fortælle,
hvordan Erasmus+-støtte bruges til at gøre skolebørn til
verdensborgere.

Jens Bøgetoft

Christensen

jbc@southdenmark.be



2018: SPISEY - EN EUROPÆISK
STRATEGI FOR STÆRKERE INKLUSION

Social inklusion er et højt prioriteret tema i EU - og
det vigtige arbejde starter allerede før
skolealderen. Men mellem de mange europæiske
lande er tiltag, tilgange og strategier vidt
forskellige, og der er mange praktiske udfordringer.

Derfor søsatte vi i 2018 projektet SPISEY med
University College Syd som ledende partner, SDEO
som international koordinator og med deltagelse
af universiteter og andre videninstitutioner fra
England, Finland, Frankrig og Spanien.

Med 3,5 mio. kr. fra Erasmus+ programmet skal
projektet udvikle en fælles strategisk pædagogik,
europæiske pilotprojekter og et inklusionskompas,
der indeholder aktiviteter, værktøjer og gode
læremetoder, som kan bruges til at implementere
inkluderende skoler.
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Årsregnskab

INDTÆGTER

Medlemsbidrag
Projektindtægter
Andre indtægter

9,843,931
1,970,260

277,675

12,091,866

8,701,391
1,786,653

290,237
183,186
96,000

11,057,461

1,034,399 DKK

UDGIFTER

Personale
Administration
Ejendom
Salg, distribution og markedsføring
Finansielle omkostninger

2018

RESULTAT FOR ÅRET
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Det Syddanske EU-Kontor
Avenue Palmerston 3
1000 Bruxelles
Tel: +32 2 285 40 95
Email: info@southdenmark.be
Web: www.southdenmark.be

Det Syddanske EU-Kontor hjælper institutioner,
offentlige myndigheder og virksomheder med
internationalt samarbejde og udviklingsprojekter
med udgangspunkt i EU.


