
16
workshops, infomøder,
konferencer og andre
events, der skaber
synlighed af EU-
projektmuligheder i
Syddanmark

2019
57mio. kr.
hjemtaget i 18 EU-
projekter

251,2 18
projekt- og kompetence-
udviklingsforløb, netværk
og andre aktiviteter, der
internationaliserer de
syddanske kommuner

"Et frugtbart forum,
hvor vi kan udveksle
idéer og erfaringer
og ikke mindst udvikle
nye affaldsløsninger."

Jørn Pedersen,
Borgmester i Kolding

Johan Højgaard,
CEO, Alpha Aqua A/S

“Det er det første store
EU-projekt, som vi er
med i - men bestemt
ikke det sidste!”

AQUA-COMBINE
33.1 mio. kr. | Horizon 2020

2,4 mio. kr. | Interreg Europa/NSR
SMARTWASTE + ProCirc

Esbjerg | Middelfart | Vejen | Aabenraa
WIFI4EU

Koldings store arbejde for at fremme bæredygtigheden fik europæisk medvind i 2019.

To nye EU-projekter styrker kommunens strategier for affaldshåndtering samt at
arbejde med cirkulære modeller og metoder, som hele kommunen på sigt vil kunne
bruge til at sikre, at mindre bliver forbrugt og mere bliver genbrugt.

Kolding går sammen med kommuner, nationale myndigheder, affaldscentraler og
eksperter i 10 europæiske lande – herunder Belgien, England, Holland, Italien, Norge
og Sverige – som skal besøge hinanden, dele erfaringer og samarbejde.

Aalborg Universitet i Esbjerg står i spidsen for udviklingen af bæredygtig
produktion af fisk og planter i et cirkulært økosystem.

Virksomheden Alpha Aqua bygger en fuldt udstyret pighvar- og salturtfarm i
den tidligere Hjem-Is fabrik på Esbjerg Havn.

Sammen med 15 partnere fra 7 lande er de med i EU-projektet AQUA-
COMBINE, som støttes med 75 mio. kr. - og heraf 33,1 mio kr. til Syddanmark.

Borgere og turister i Syddanmark kan snart se frem til flere gratis
Internetforbindelser. Fire kommuner fik i 2019 15,000 euro (ca. 112.000
kr.) hver i EU-tilskud til at opretteWiFi i det offentlige rum.

I Esbjerg er det planen, at WiFi-forbindelsen skal ud på Ribe
Vikingecenter, hvor den kan sætte et ekstra digitalt aftryk på skolebørn
og turisters oplevelse af en kommende stor udstilling. I Aabenraa
Kommune er lystbådehavnen, campusområdet og Padborg by blandt
mulighederne. I Middelfart skal naturparker og marinaen muligvis nyde
godt af nye forbindelser.

Assens, Fredericia, Langeland og Nyborg fik i 2018 tillige støtte gennem
WIFI4EU-programmet.

“Det er en super god nyhed,
at vi har fået dette tilskud, der
kan være med til at sikre en
god oplevelse på vores
attraktive turiststeder."

Jesper Frost Rasmussen,
Borgmester i Esbjerg

↪

Energi, klima,
ressourcer og
cirkulær
økonomi

Sundheds-
og velfærds-
innovation

Kvalificeret
arbejdskraft
og uddannelse

Erhverv og
innovation

Internationale
syddanske
kommuner

Direktør, Det Syddanske EU-Kontor

Det passer som fod i hose med Syddanmarks styrkepositioner og
strategiske prioriteter, og i 2019 lå det lige til højrebenet for, at vi på
Det Syddanske EU-Kontor kunne udføre vores kerneopgave: at
hjælpe med at sikre finansiering til spændende og effektfulde EU-
projekter i vores region. På tværs af Syddanmark bidrog vi til, at hele
57 millioner kroner i EU-midler i 2019 kom hjem til kommuner,
virksomheder, videninstitutioner og andre aktører med projekter,
der gør en forskel.

Det var Horizon 2020-projekter somAQUA-COMBINE, hvor Aalborg
Universitet i Esbjerg og virksomheden Alpha Aqua A/S spiller
centrale roller i et stort projekt med bæredygtig
fødevareproduktion til 75 mio. kr. Ærø Kommune og Syddansk
Universitet fik midler til at arbejde med grønne havne. Esbjerg
sender 117 lærere på efteruddannelse i udlandet med Erasmus+-
støtte. Syddanske robotvirksomheder fik samlet mere end 8 mio. kr.
i EU-midler til deres innovationer.

2019 bød på en reform af erhvervsfremmesystemet og dermed på
ændringer i opgaver og arbejdsdeling mellem medlemmerne af
vores forening; Region Syddanmark og de 22 syddanske
kommuner. 2019 har derfor i høj grad også stået i omstillingens tegn.
I samarbejde med vores bestyrelse tilpasser vi nu foreningens
organisering og strategiske pejlemærker, så de bedst muligt flugter
med de nye forhold og ønsker i ejerkredsen.

Vi har med beslutningen om at flytte arbejdsbasen for to
medarbejdere fra Bruxelles til Syddanmark søgt at styrke vores
tilstedeværelse og synlighed i regionen og har imødekommet
ønsket om et endnu større fokus på værdiskabende tiltag for både
kommunerne og Region Syddanmark. Vores samarbejde med de
centrale aktører i det nye erhvervsfremmesystem - herunder
Erhvervshusene på Fyn og i Sydjylland - kom rigtigt flot fra start i
2019. Og med udpegelsen af fire nye profiler til bestyrelsen for
kontoret – fra erhvervslivet, erhvervsfremme og videninstitutioner -
styrkede vi repræsentationen af hele Syddanmark i vores ledelse.

Klimaet og den grønne omstilling,
sundhedsinnovation, fremtidens
uddannelser samt forskning og
innovation står alle højt på EU’s dagsorden.

mio. kr. søgt gennem
59 projektansøgninger



SDEO er partner i EU-projekter - og i 2019 kunne vi starte et nyt projekt, bygge
videre på tre andre og fejre en succesfuld afslutning.

Co-Creating Welfare kulminerede med en konference i Bruxelles, der bragte bl.a.
University College Lillebælt og projektpartnere fra Frankrig, Portugal og
Storbritannien sammen.

Projektet har udviklet modeller, værktøjer og et uddannelses- og træningsforløb,
der opkvalificerer kommuner og andre offentlige og private velfærdsaktører til
samskabelsesprojekter med borgere og andre slutbrugere, herunder i tiltag med fx
aldrende befolkninger, overvægt blandt børn, klimaændringer og social integration.

Både Odense Kommune og den britiske National Health Service (NHS) er blandt
organisationerne, der har modtaget træning i projektet og efterfølgende har
afprøvet samskabelsesprocesser.

I februar 2019 startede det nye projekt SPISEY med UC Syd. Projektet udvikler en
fælleseuropæisk strategisk og pædagogisk ’værktøjskasse’ i form af et
inklusionskompas, der skal hjælpe skoleledere og lærere med at udvikle
inkluderende skoler.

Vi fortsatte tillige i 2019 det gode arbejde med FUTE og fremtidens
uddannelsesformer; Embracing DEmeNtia (EDEN), der udvikler en interaktiv
læringsplatform, som kan støtte borgere med demens og deres pårørende; samt
DISH, hvor Sygehus Sønderjylland, UCL, Welfare Tech, SDEO og 15 internationale
partnere fremmer effektiv digitalisering i sundhedsvæsenet.

Vores EU-projekter: Bedre livskvalitet for
borgere med demens, inklusion i skoler
og samskabelse i velfærdssektoren

Grønne og sunde
projekter

Zero Emission Ports
Ærø Kommune + Syddansk Universitet (SDU)
Interreg NSR | 3,3 mio. kr.

Projektet skal reducere CO2-udslip ved at implementere grønt
brændstof, herunder elektricitet og hydrogen, i havne og den
maritime sektors energiforbrug.

BacSens
BacAlert IVS+ Odense Universitetshospital
Eurostars | 2,55 mio. kr.

Projektet udvikler en sensor, der ved hjælp af laserlys og
Ramanspektroskopi hurtigt kan identificere bakterier
i patientprøver på hospitaler og i lægepraksisser.

EMPOWER 2.0
Middelfart Kommune
(Energialliancen Trekanten) + SDU MCI
Interreg NSR | 2,16 mio. kr.

Projektet skal danne aktive “energi-borgere” ved at
inddrage borgere i energiplanlægning og udvikle nye
medejerskabsformer for grøn energi.

Innovationsstærke SMV’er trækker flot EU-støtte hjem til både
produkt- og forretningsudvikling - og i Syddanmark tegner der sig
et stærkt billede af nyskabelse i en traditionelt konservativ
byggesektor samt med kunstig intelligens og fødevareteknologi.

På tværs af Syddanmark vejledte vores konsulenter fra SDEO og
Enterprise Europe Network (EEN) hele 222 virksomheder i 2019.
Vores samarbejde med de nye Erhvervshuse på Fyn og i
Sydjylland kom tillige rigtigt flot fra start med 66 henvisninger af
projektparate virksomheder til vores Erhverv- og Innovationsteam.

To møder i vores InnoS-netværk samlede flere end 70
erhvervsfremmeprofessionelle, projektmagere og andre i
Agerskov og Odense, hvor de fik information og inspiration fra bl.a.
Teknologisk Institut, Miljøstyrelsen, Innovationsfonden og
virksomhederne Alfred Petersen & Søn, Retap og Hannemann
Engineering.

Derudover satte EEN-teamet gang i ny matchmaking og
internationale sammenkoblinger i 2019 og bragte bl.a.
delegationer fra Spanien og Tyskland på besøg i Syddanmark.

Robotter i byggebranchen, kunstig intelligens
til vindmøller og en syddansk supernæse…
Flotte projekter, stærkt netværk og EU-boost
til syddanmarks innovative erhverv 222

virksomheder
vejledt og informeret i 2019

KOBOTS
Eurostars | 2,24 mio. kr.
Horizon 2020 | 373.000 kr.

Projekt: AMIGO. En stemmestyret
tilskæringsrobot til byggebranchen.

Sensohive
Eurostars | 2,24 mio. kr.

Projekt: ConSense. Et sensor-og-
data værktøj, der bedre kan måle
betons tørretid og modenhed.

Vertikal AI
EUREKAAI | 2,24 mio. kr.
Horizon 2020 | 373.000 kr.

Projekter: PAVIMON og ADRIMON. Kunstig Intelligens (AI),
der kan overvåge tusindvis af vindmøller og forudse slitage
og reparationsbehov.

AmiNIC
Horizon 2020 | 373.000 kr.

Projekt: Freshness Sensor. En
“supernæse,” der kan vurdere
holdbarheden af kød og fisk - og
dermed forebygge madspild.

InnoCell
SME Innovation Associate |
833.000 kr.

Projekt: Ansættelse af en kvindelig
iransk PhD-uddannet ekspert, som
hjælper iværksættervirksomheden med
at udvikle ny energilagringsteknologi.

INDTÆGTER

Medlemsbidrag
Projektindtægter
Huslejeindtægter
Andre indtægter

9.280.698
1.939.685
1.054.331
173.153

12.447.867

8.815.047
2.003.869
1.402.465
140.997
101.222

12,463,600

UDGIFTER

Personale
Administration
Ejendom
Salg og distribution
Finansielle omk.

Resultat for året
-15.733 kr.

Læs mere om vores EU-projekter
og aktiviteter - og få inspiration,
information og vejledning:
www.southdenmark.be

2019 Årsregnskab

Region Syddanmark fik i 2019 en fornem ekstra fjer i
hatten for sit stærke arbejde med sund og aktiv aldring.

Det europæiske innovationsnetværk 'EIP on AHA' tildelte
for tredje gang Regionen den højeste hæder - som fire-
stjernet referencested - og denne gang med en ”Special
recognition for excellence”. Kun fem andre europæiske
regioner har fået tildelt fire stjerner suppleret med denne
særlige udmærkelse – og Region Syddanmark er den
eneste region i hele Norden.

"Når det handler om viden om sund alderdom, er Region
Syddanmark europamestre," siger Karsten Uno
Petersen, formand for Anlægs- og Innovationsudvalget i
Region Syddanmark.

Trend’en fortsatte flot i 2019. Syddanske skoler stod igen for flere end halvdelen af alle
danske Erasmus+ projekter om mobilitet og 40% af projekter med strategisk
samarbejde mellem europæiske skoler.

Årets helt store projekt var ‘Smart Kids Smart City’, hvor Esbjerg Kommune med 1,7
mio. kr. i Erasmus+ støtte sender hele 117 lærere, pædagoger og andre
skolemedarbejdere på efteruddannelsesforløb frem til 2021.

SDEO har været med på vejen. Vi lancerede i 2019 en ny indsats på før- og
grundskoleområdet og i september bragte vi flere end 50 skoleledere, pædagoger,
lærere og kommunale medarbejdere sammen til stort Erasmus+ infomøde på
Brorsonskolen i Varde.

I 2019 rejste SDEOs konsulenter igen Syddanmarks veje tynde - fra
Nyborg i øst til Varde i vest, fra nordlige Vejle til sydlige
Sønderborg. Her bidrog vi med løbende projektudviklings-,
informations- og vejledningsforløb, der bragte regionens 22
kommuner tættere på EU-projekter.

Vores arbejde var med til at bringe mere end 12 mio. kr. hjem til
Syddanmark gennem projekter med kommunal deltagelse. Vi
bidrog til forberedelse af i alt 19 EU-ansøgninger med syddanske
kommuner som partnere til et samlet beløb på 44,6 mio. kr.

Vores Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark
(NIMS) og Det Grønne NIMS, vores netværk på energi- teknik og
miljøområdet, var igen rigtigt aktive i 2019.

Til NIMS-dag hos UC Lillebælt i Vejle satte vi fokus på fremtidens
kommunale kompetencer med læring fra gode EU-projekter. På
Kolding Kommunes Uddannelsescenter belyste vi skolernes
mange muligheder i Erasmus+ programmet. Hos Fredericia
Kommune fortalte oplægsholdere fra Interreg Nordsø-
sekretariatet samt House of Science i Søndeborg om det store og
voksende potentiale for grønne EU-projekter.

Region Syddanmark hædret
for indsats om sund aldring

Vi bringer EU-projekter og
kompetenceudvikling til
Syddanmarks kommuner

Syddanske skoler fører med Erasmus+
Grøn omstilling, klima og ressourcer. Rent vand og
jord. Kompetencer til fremtiden. Sunde levevilkår. En
attraktiv og oplevelsesrig region. Mobilitet for alle.

Region Syddanmarks udviklingsstrategi for 2020-
2023 flugter fornemt med flere af EU’s
hovedprioriteter, og lover derfor også potentiale for
projektmuligheder i de kommende år.

På SDEO arbejder vi strategisk for at hjælpe med at
føre disse projektmuligheder ud i livet. I 2019
begyndte vi at kortlægge idéer og initiativer til en stor
workshop hos Regional Udvikling i Vejle. Fra 2020
glæder vi os til at sætte ambitionerne i et europæisk
lys og finde de gode forbindelser til EU’s forskning-
og innovationsprogrammer.

SDEO understøtter
Region Syddanmarks
nye udviklingsstrategi
med EU-muligheder

12
mio. kr.
til projekter med
syddanske kommuner

Hvert år arrangerer og faciliterer SDEO dusinvis af studieture til Bruxelles, podieplads til
syddanske aktører på internationale konferencer, mødermed beslutningstagere i Bruxelles,
projektudviklingsmøder- og workshops med internationale partnere - og mange andre
events for Syddanmarks kommuner, erhverv, videninstitutioner og andre aktører.

Her er udvalgte events fra 2019!

Workshops,
projektudvikling,
studieture og events:
2019 i Syddanmark
og Bruxelles

”Artificial Intelligence
and Value-Based
Health Care” med
Coral-netværket,
Odense Universitets-
hospital og SDU.
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Kolding Kommune,
Nyborg Kommune
og Erhvervshus Fyn
var i Bruxelles til
EuropeanWeek of
Regions and Cities.

St
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r ti
l BXL

Event

Uptake of Innovation
in Hospitals through
Skills Development”
med ERRIN. Sygehus
Sønderjylland
præsenterede
EU-projektet DISH.

St
ud

ietur til BXL

SDUs Institut for
Entreprenørskab og
Relationsledelse.
Møde med MEP
Marianne Vind og
projektworkshop
med SDEO.

In
fo

møder

Infomøde om
LIFE-programmet i
Odense og morgen-
møde om om
offentlig-privat
samarbejde hos
Welfare Tech.

32
events i 2019

Flere end


