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297
mio. kr. søgt gennem
86 projektansøgninger

17
workshops, infomøder,
konferencer og andre
events, der skaber
synlighed af EU-
projektmuligheder i
Syddanmark

13
projekt- og kompetence-
udviklingsforløb, netværk
og andre aktiviteter, der
internationaliserer de
syddanske kommuner

37
mio. kr. hjemtaget i 28
projekter



Design og
kultur

Sundheds-
og velfærds-
innovation

Energi, klima,
ressourcer og
cirkulær økonomi

Internationale
syddanske
kommuner

Erhverv og
innovation

Kvalificeret
arbejdskraft
og uddannelse

"COVID-19" må uden tvivl blive 2020s absolutte nøgleord. Pandemien spredte sig
med stor hast og rejser, events og møder blev enten aflyst eller erstattet med
virtuelle nødløsninger. Som alle andre lærte vi at tilpasse os den særlige situation,
og med god brug af diverse online platforme kom vi igennem 2020 med et resultat,
vi kan være stolte af.

For eksempel var 2020 året, hvor Vejle Kommune og Kolding Kommune i
samarbejde med Syddansk Universitet fik EU-støtte til to projekter, der begge skal
adressere morgendagens sunde og bæredygtige fødevaresystemer. Det
syddanske robotmiljø viste igen sit høje, internationale niveau med alt fra projekter,
der skal sikre bæredygtige betonstøbeforme til kunstig intelligens, der kan forstå
vindmøller. På sundhedsområdet fik to projekter bl.a. EU-midler til at forbedre
sundhedspersoners digitale færdigheder og skabe fokus på undervisning og
rådgivning af hørehæmmede børn. Og så havde Syddanmark atter succes med
Erasmus+ programmet og fire syddanske skoler samt Billund Kommune fik tilskud
til at sende medarbejdere på europæisk udveksling.

2020 blevmildest talt et anderledes år, men der er på mangemåder lys forude. Den
nye programperiode for 2021-2027 er ved at finde sin endelige form, og vi ser ind i
en fremtid med masser af EU-projektmidler prioriteret på områder, som matcher
med Syddanmarks styrkefelter og ambitioner. Budgetterne er steget markant på
flere områder, og kursen for fremtidens Europa ser ud til at bære i en grønnere,
mere bæredygtig og digital retning.

Vi glæder os til at præsentere mulighederne i den nye programperiode for de
syddanske aktører og fortsætte vores arbejde med at rådgive om og facilitere
Syddanmarks deltagelse i europæisk samarbejde – forhåbentligt under mere
normale omstændigheder i det kommende år.

Indtil da byder denne årsrapport på nogle af de historier, der ligger bag tallene fra
et, trods alt, succesfuldt 2020.

God læselyst!

Direktør, Det Syddanske EU-Kontor

Et punktum efter et særligt år og begyndelsen på
en ny EU-programperiode i syddansk favør...
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I tæt samarbejde med Region Syddanmark øgede SDEO i 2020 sit
fokus på regionens kultursektor for at informere om EU’s tilskuds-
muligheder og understøtte potentielle udviklingsinitiativer gennem
EU’s støtteprogrammer. Et netværk af 80 forskellige kulturaktører,
som dækker hele regionen, blev etableret og i regi heraf faciliterede
SDEO i oktober et større online informations-arrangement med
deltagelse af bl.a. Kulturstyrelsen.

SDEO har samtidig øget regionens synlighed og indflydelse i
Bruxelles, hvor kontoret nu er co-lead på en europæisk arbejds-
gruppe inden for kulturarv og turisme. Her vil vi arbejde for at fremme
de regionale styrkepositioner og forsøge at sætte et syddansk
fodaftryk på den europæiske kultur- og støttepolitik.

På designområdet har 2020 haft fokus på at forberede syddanske
designaktører på nye muligheder i EU's næste programperiode for
2021-2027, hvor kultur og designaktiviteter får et løft. Bl.a. endte de
sidste forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og medlems-
landene med næsten at fordoble budgettet til forskning og
udviklingsprojekter relateret til kultur og samfund, og næste
programperiode vil også se lanceringen af et såkaldt Knowledge and
Innovation Community (KIC) for den kulturelle og kreative sektor, som
vi vil arbejde på at sikre syddansk deltagelse i.

Kultur og design på agendaen - og
et syddansk aftryk på den
europæiske kulturpolitik

80
kulturaktører fra
hele regionen i
nystartet netværk

Design og
Kultur



Virksomhederne i Region Syddanmark klarer sig godt i den europæiske
konkurrence om tilskud med mulighed for at opnå tilsagn fra flere
forskellige programmer – ligesom de får stort udbytte af at deltage i
innovationsforløb og koblingen til udenlandske samarbejdspartnere. I
2020 bragte 17 ansøgninger således 17 mio. kr. hjem til syddanske
virksomheder og projekter, der spænder bredt – lige fra robotter i
sundhedsvæsnet til billigere og grønnere betonbyggeri.

Det Syddanske EU-Kontor er en aktiv del af erhvervsindsatsen i Region
Syddanmark, hvor vi i tæt samarbejde med erhvervshusene, de lokale
erhvervskontorer og klyngerne arbejder på at fremme udvikling og
vækst i regionens virksomheder. Kontoret supplerer de øvrige
erhvervsfremmeaktører med viden om EU's tilskudsordninger og de
mange muligheder i regi af Enterprise Europe Network, hvilket bl.a.
resulterede i, at der i 2020 er henvist mere end 100 innovative og
eksportparate virksomheder til kontorets erhvervskonsulenter.

Samarbejdet i erhvervsfremmesystemet kom samtidig til udtryk ved fire
velbesøgte roadshows med fokus på mulighederne i EU's nye
Forsvarsfond. EU-Kontorerne i Bruxelles tog sammen med Forsvars-
ministeriet og Forsvarsklyngen, CenSec, initiativ til arrange-menterne,
som blev afholdt i samarbejde med alle de relevante, syddanske
samarbejdspartnere på området.

I 2020 har COVID-19 blokeret muligheden for at gennemføre planlagte
delegationsbesøg fra udlandet og for at afvikle fysiske matchmaking-
events i regi af Enterprise Europe Network. Disse events er i årets løb,
og med stort udbytte, blevet konverteret til en masse virtuelle møder,
hvor syddanske virksomheder med netværkets hjælp fortsat har
mødtes med potentielle projekt- og forretningspartnere fra Europa.

Robotter i sundhedsplejen,
bæredygtige bebetonstøbeforme og
et roadshow med Forsvarsministeriet

INNOS-møde med
erhvervsfremmeaktører i
Sønderborg.

Roadshow med
Forsvarsministeriet.

Erhverv og
innovation

17
mio. kr. til
projekter med
syddanske
virksomheder



AmiNIC
SME Innovation Associate | 1.1 mio. kr.

Projekt:Med støtte fra SME Innovation
Associate-programmet har AmiNIC kunne
ansætte en brasiliansk PhD-uddannet ekspert,
som hjælper iværksættervirksomheden med at
udvikle deres ultra-følsomme sensor, der kan
måle friskheden i fisk og kød på få sekunder.

"Indtil nu har vi været fuldstændig
afhængige af eksterne samarbejds-
partnere. Uden EU-støtte ville vi
ikke kunne rykke arbejdet inhouse,
og det betyder virkelig meget for
vores økonomi og overlevelse."

"Tilskuddet betyder, at vi kan
gennemføre projektet. Hele idéen med at
søge programmet er jo, at man har en
idé, som der er stor opbakning til, men
hvor det er for risikobetonet selv at gå i
gang. EU-midlerne !erner den
finansieringsrisiko for os."

Odico
EIC Accelerator | 2.2 mio. kr.

Projekt: ROBOCRETE skal munde ud i en
industriel produktionsform for fremstilling af
bæredygtige støbeforme – og ikke mindst
reducere CO2-belastningen ved
betonbyggeri.

Asbjørn Søndergaard,
Teknisk Direktør, Odico

Jeanette Hvam,
CEO, AmiNIC

Bionic System Solutions
EUREKA | 2 mio. kr.

Projekt: Med projektet IortLab udvikler Bionic
System Solutions en cloudbasaret platform,
der kan overvåge maskinkomponenter og give
tidlige varsler på afvigelser og fejl.

Gert Nielsen, CEO, Bionic
System Solutions

"Helt grundlæggende for al
nyudvikling er der en risiko for, at
man fejler. Med denne støtte fra EU
tør vi tage imod nye udfordringer,
og det er virkelig vigtigt for en
udviklingsvirksomhed som os."



I december 2019 præsenterede EU-Kommissionen "ANewGreen Deal for
Europe" som køreplan for at skabe en bæredygtig økonomi i EU. Med
Green Deal i spidsen har grønne målsætninger, som klimaneutralitet i
2050 og retfærdig vækst uden øget ressourceforbrug, præget politik-
udviklingen i EU i 2020 – og det på trods af Covid-19 og Brexit.

EU’s store fokus på grøn omstilling gennem bl.a. omlægning til mere
vedvarende energi og energieektivisering, cirkulær økonomi og
bæredygtige transportformer matcher godt med de syddanske kom-
petencer. Og selvom der i slutningen af EU’s syvårs budgetperiode (2014-
2020) har været få konkurrenceudsatte EU-projektmidler at gå efter, har
SDEO sammen med syddanske partnere alligevel haft succes med at
opbygge lokale partnerskaber og hente EU-tilskud til grønne projekter.

Projekterne CITIES2030 og FUSLLII er gode eksempler på dette. Her
bliver henholdsvis Kolding, i samarbejde med SDU, og Vejle til living labs
for udviklingen og afprøvningen af morgendagens sunde og bæredygtige
fødevaresystemer. Borgere, forbrugere, men også fødevareproducenter
og storkantiner bliver inddraget i projektet, så der kan komme sund,
bæredygtig mad på menuen og madspild kan blive reduceret. På den
måde skriver begge projekter sig direkte ind i hjertet af Green Deal.

2020 var også året, hvor SDEO sammen med Region Syddanmark og
regionens kommuner satte fokus på strategisk energiplanlægning i regi af
DK2020. De lokale DK2020 klimahandlingsplaner bliver centrale i forhold
til at identificere og prioritere indsatserne, som kommunerne vil igang
sætte sammen eller hver for sig, og hvordan deres EU-engagement kan
udmønte sig i de kommende år.

Grønt fokus i EU, bæredygtige
fødevareprojekter på programmet og
levende laboratorier i Vejle og Kolding

Energi, klima,
ressourcer og
cirkulær økonomi



FUSILLI
Kolding Kommune + Syddansk Universitet
Horizon 2020 | 8.2 mio. kr.

Fra januar 2021 stiller Kolding skarpt på den
globale fødevareproblematik sammen med 11
andre byer i Europa. Med en EU-bevilling på 8,2
mio. kr. i ryggen skal hele Kolding de næste fire år
omdannes til et levende laboratorium for udvikling
af fremtidens mad og fødevaresystemer. Her får by
og borgere sammen større forståelse for pro-
blemerne i fødevaresystemet, og hvordan de kan
løses.

“EU har med bevillingen anerkendt
kvaliteten og det eksemplariske samarbejde
mellem Kolding Kommune og SDU i forhold
til at skabe morgendagens sunde og
bæredygtige fødevaresystem. Borgeren og
forbrugeren er i centrum, og her har SDU
og Kolding fokus på at involvere alle i,
hvordan man sætter sund, bæredygtig mad
på menuen."

Pernille Juhl Dagø,
EU-konsulent, SDEO

CITIES2030
Vejle Kommune + FundingBox Research Aps
Horizon 2020 | 5.2 mio. kr.

”Fødevarer er en del af Vejles identitet. Vi har et
stærkt fødevareerhverv, og bæredygtighed er
helt afgørende for fremtiden – både måden,
hvorpå vi producerer og forbruger. Vi deltager i
Cities2030, fordi det giver værdi for os at
samarbejde med andre byer om at finde nye
løsninger og sætte kursen mod en bæredygtig
fødevareproduktion. Det ser vi rigtig meget frem
til med vores stærke set-up i Food Innovation
House og Culinary Institute by Vejle Erhverv.”

Morten Damgaard Nielsen, Chef for
Turisme og Erhverv, Vejle Kommune

Der er akut behov for at gentænke måden, hvorpå
fødevarer produceres, distribueres, transporteres
og forbruges, hvis vi vil minimere spild og have
mere sund og miljøvenlig mad på bordet. Cities-
2030 engagerer 41 partnere på tværs af Europa i et
projekt, der netop skal undersøge, hvordan frem-
tidens fødevaresystemer kan se ud.

Som en af pilotbyerne i projektet, kommer Vejle
Kommune til at samle alt fra forskere, innovative
virksomheder, forbrugere og producenter i en
fælles indsats for fremtidens bæredygtige føde-
vareproduktion og -forbrug.



2020 sluttede af med vedtagelsen af det mest ambitiøse uddannelses-
program i EU nogensinde – både når det gælder konkrete initiativer, og når
det gælder budgettet. år vi i foråret 2021 tager hul på det næste Erasmus+
program, bliver det startskuddet til syv år, hvor uddannelse kommer til at
spille en central rolle i fremtidens Europa – ikke mindst i forhold til den
grønne og digitale omstilling og til udviklingen af et mere socialt retfærdigt
Europa.

2020 har på mange måder stået i skolens tegn. Med initiativet "EUROPA for
skolen" har SDEO sammen med afdelingen for Regional Udvikling i Region
Syddanmark, de syddanske kommuner og læreruddannelserne i regionen
sat fokus på, hvordan de europæiske muligheder kan bruges til at styrke før-
og grundskoleområdet. Det er blevet til intet mindre end seks Erasmus+
akkrediteringsansøgninger fra kommuner og skoler, men den syddanske
succes med Erasmus+ programmet stoppede ikke her. I 2020 fik fire skoler
og Billund Kommune Erasmus+ tilskud til at sende i alt 50 medarbejdere på
udlandsrejser, hvorigennem ny læring og erfaring fra kurser og skygge-
praktik skal hentes hjem.

I 2020 fortsatte det gode samarbejde desuden mellem UC SYD og de fem
øvrigre partnere i projektet SPISEY – mens resultaterne fra FUTE (Future
Teaching), der har haft fokus på fremtidens uddannelsesformer blev
præsenteret ved to online webinarer.

Selvom vi i 2020 har haft fokus på skoleområdet, er der også blevet tid til
mange andre ansøgninger, der bl.a. omfatter innovationsprojektermed fokus
på opkvalificering til brug af digitale løsninger til borgere og sundheds-
personale i felten, tidlig adgang til arbejdsmarkedet for udsatte unge samt
virtual reality-træning i konflikthåndtering.

Et år med skole på skemaet,
fremtidens læring og syddansk succes
med ERASMUS+

22
ansøgninger til
EU-projekter på
uddannelses-
området

Kvalificeret
arbejdskraft og
uddannelse



Anne Katrine Gøtzsche Gelting,
Designer, Ph.D. og Teaching Associate
Professor, Designskolen Kolding

”Det at arbejde i en EU-kontekst gør
det tydeligt, hvordan vi er forskellige
i Europa, men også at vi faktisk
deler mange af de samme
udfordringer – i dette tilfælde
behovet for at udvikle en moderne
folkeskole og en ny tilgang til
læring."

FUTE: Future Teaching
Danmark + Frankrig + Finland + Wales +
Belgien | ERASMUS+ | 1.2 mio. kr.

Efter tre gode projektår nåede FUTE til vejs ende i
efteråret 2020. FUTE har samlet Designskolen i
Kolding, University College Syddanmark, SDEO og
partnere fra Frankrig, Belgien, Wales og Finland i et
projekt, der har udviklet materiale til at samskabe
bedre undervisning og styrke inklusion i skolerne.
FUTE-projektet tager afsæt i tidligere forskning fra
Designskolen og har nu fået et internationalt sigte
ved hjælp af EU-midler.

Projektets resultater – en designmetode til brug i
skoleundervisningen samt metodekort og trænings-
materiale – blev præsenteret ved to online webinarer
i efteråret.

Innovative Approaches to
Didactics
Auraskolen | Erasmus+ | 584.000 kr.

Auraskolen i Esbjerg modtog ca. 584,000 kr. i Erasmus+
støtte til at sætte fokus på innovativ didaktik, der allerede i
grundskolen skal understøtte elevernes dannelse og
uddannelse til et internationalt arbejdsmarked, hvor ‘21st
century skills’ bliver eftertragtede.

Projektet sender hele 36 af Auraskolens medarbejdere til
Barcelona, Dublin, Firenze, Helsinki, Malta og Prag. Her
skal de på kursus for fremadrettet at kunne styrke
undervisningen i bl.a. kreativitet, samarbejdsevner, kritisk
tænkning og digitalisering.

Projektet ligger i forlængelse af Auraskolens
DNA og vision: at bidrage til, at eleverne
får udsyn og en forståelse for verden
omkring dem. IN-AP-DI-projektet skal give
skolens lærere og pædagoger et
kompetenceløft i en europæisk kontekst.

Lisbeth Kodal, skolekonsulent og
international koordinator på
Auraskolen



I takt med at EU’s programperiode for 2014-2020 lukkede ned for
projektmulighederne i løbet af 2020, intensiverede SDEO sin indsats
med at informere og forberede de syddanske kommuner på de
kommende muligheder i EU’s nye programmer.

De syddanske kommuners udviklingsstrategier er blevet analyseret
ud fra et muligt match med projektmulighederne i EU’s kommende
programmer, og EU-mulighedsanalyser blev på denne baggrund
leveret til alle kommuner. Analyserne dannede baggrund for en række
møder med ledelsen fra de interesserede kommuner for at afklare
deres projektpotentiale.

I september afholdt SDEO desuden en EU-dag for kommunernes
ledelser, hvor bl.a. Lykke Fris inviterede deltagerne til at kigge med i
spåkuglen for det europæiske samarbejde. I december var turen
kommet til kommunernes medarbejdere på et fælles informations-
webinar. Her præsenterede SDEO’s konsulenter bl.a. de kommende
projektmuligheder inden for den grønne, den digitale og den sunde
omstilling.

2020 bød også på EU-projekter med syddanske kommuner. Vi
engagerede de syddanske kommuner i 14 indsendte ansøgninger, og
i alt var vi med til at bringe over 14 mio. kr. hjem til spændende
projekter inden for alt fra bæredygtige fødevaresystemer til leg i
læring og innovativ didaktik – altsammen med syddanske kommuner
som partnere.

SDEO bringer EU-projekter og
kompetenceudvikling til Syddanmarks
kommuner

14
mio. kr.
til projekter
med syddanske
kommuner

EU-temadag i Fredericia med fokus
på 'EU somdriver af vækst og
udvikling i Syddanmark.'

Internationale
syddanske
kommuner
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Styrkede samarbejder, et skridt mod
nord og flere sunde projekter i sigte

2020 viste, at der er brug for gode sundheds- og velfærdssystemer samt
velfærds- og samarbejdsløsninger, der kan foregå online. COVID-19 satte
sit præg på alle vores aktiviteter, men vi fik hurtigt styr på online-
mulighederne og på trods af udfordringerne, har SDEO på sundheds-
området hjulpet med at udvikle over 10 EU-projekter med syddanske
aktører, vi har bidraget til virtuelle danske og internationale seminarer og
konferencer, såsom ECH konferencen om demens, åbningskonferencen,
Week of Regions and Cities, Roundtable diskussion med EU-
Kommissionen, OPI Summit 2020 og WHINN 2020.

SDEO skaffede bl.a. finansiering til Erasmus+ projektet, DELIVER med
Syddansk Sundhedsinnovation som lead-partner, der skal udvikle
træningsmateriale til sundhedspersonale med fokus på optag af velfærds-
teknologiske løsninger i borgernes hjem.

2020 var også året, hvor SDEO's sundhedsteam rykkede tættere på
Danmark, idet den ene del af teamet flyttede til Vejle og har nu fast
kontorplads i Regionshuset, for at være tættere på aktørerne og skabe
grobund for tættere relationer og synlighed i hverdagen. I forlængelse af
den øgede tilstedeværelse har SDEO indgået et tættere ogmere gensidigt
forpligtende samarbejde med Odense Universitetshospital. Det betyder, at
SDEO også har fast gang på OUH, og at der sættes ekstra strategisk fokus
på tre konkrete samarbejdsområder 1) Klinisk forskning, 2) IT og Robotter
og Kunstig Intelligens 3) Kompetenceudvikling og Forandringsledelse.

I 2020 fortsatte vi desuden det gode arbejde i EU-projektet Embracing
DEmeNtia (EDEN), der sammen med UCL og Odense Kommune udvikler
en interaktiv læringsplatform, som kan støtte borgere med demens og
deres pårørende samt projektet DISH, hvor Sygehus Sønderjylland, UCL,
Welfare Tech, SDEO og 15 internationale partnere fremmer effektiv
digitalisering i sundhedsvæsenet. EU-konsulent Allan Nordby

Ottesen ved OPI Summit 2020.
Foto: Welfare Tech: Fotograf Ard
Jongsma, Stillwords

Sundheds-
og velfærds-
innovation



"Med DELIVER håber vi at kunne skabe
en ramme for et uddannelsesforløb, der
forbedrer sundhedspersoners digitale
kompetencer. Målet er at finde en
fællesnævner til at bringe teknologien
mere i spil, når det gælder at yde den
bedste service overfor vores borgere/
patienter."

Linda Justi, Konsulent, Digital
Innovation, Syddansk
Sundhedsinnovation

DELIVER samler partnere fra Danmark, Slo-
venien og Italien i et Erasmus+ projekt, som har
til formål at forbedre sundhedspersoners digi-
tale færdigheder.

Projektet skal udvikle undervisningsmateriale,
der kan give sundhedspersonale, som arbejder
tæt på den enkelte borger, bedre IT-kompeten-
cer og bedre mulighed for at hjælpe borgere
med at bruge velfærdsteknologiske løsninger i
hverdagen.

Center for Kommunikation og Velfærdsteknologi
skal de næste tre år lede et Erasmus + projekt
med deltagelse af tre andre specialskoler fra Slo-
venien, Tyskland og Finland, med fokus på
undervisning og rådgivning af døve og høre-
hæmmede børn og unge.

Projektet er et innovations – og kompetence-
udviklingsprojekt og har til formål dels at udvikle
en række nye materialer og koncepter til brug i
undervisningen af fagpersoner og elever indenfor
målgruppen. Dels at dele viden og best practice
transnationalt inden for et højt specialiseret om-
råde med få aktører. Målet er i sidste ende at
sætte fokus på og skabe det bedste skoleliv for
døve og hørehæmmede børn.

DELIVER
Syddansk Sundhedsinnovation | Erasmus+
| 2 mio. kr.

"For os vil et transnationalt projekt betyde,
at vi får mulighed for at få ny viden, nye
materialer og ny inspiration i vores arbejde
med døve og hørehæmmede børn samt i
vores rådgivning til inklusionsskoler landet
over. Dette er meget vigtigt, da vi som højt
specialiseret tilbud har svært ved at
bibeholde og videreudvikle os inden for
egne landegrænser. Trap Up vil give os et
nyt fagligt netværk og nye samarbejds-
partnere til fremtidige projekter."

Trap Up
Syddansk Sundhedsinnovation | Erasmus |
643.765 kr.

Kamilla Frank, Chefkonuslent,
Center for Kommunikation og
Velfærdsteknologi, Region
Syddanmark



INDTÆGTER

Medlemsbidrag
Projektindtægter
Huslejeindtægter
Andre indtægter

9.477.307
1.795.069
818.773
209.155

12.300.304

9.732.432
1.249.226
1.275.885
141.197
115.531

12.514.271

UDGIFTER

Personale
Administration
Ejendom
Salg og distribution
Finansielle omk.

Resultat for året
-213.967 kr.

Læs mere om vores EU-projekter og
aktiviteter - og få inspiration,
information og vejledning:
www.southdenmark.be
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Hvad kan SDEO tilbyde?
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Office

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


