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Et år i genstartens tegn
2021 blev på mange måder genstartens år. Pandemien
skrev som bekendt stadig overskrifter, men med EU's nye
programperiode, så vi også ind i et år, der blev startskuddet
på et nyt og spændende kapitel i EU.
Med de nye programmer er banen kridtet op, og fremtiden
for EU rimer mere end nogensinde på digitalisering, grøn
omstilling og bæredygtighed. Budgetterne er historisk store
– og det samme er mulighederne for virksomheder, institutioner og myndigheder med ambitioner om europæisk projektudvikling og samarbejde.

Det viste de syddanske aktører sig i den grad at have. I 2021
hjalp vi således med at hente 118 mio. kr. hjem til syddanske
partnere gennem 22 vindende EU-projektansøgninger.
Mange projekter havde deltagelse af syddanske virksomheder, som endnu engang viste at de kan stå distancen i den
europæiske konkurrence og deres høje, internationale niveau
blev også belønnet i 2021. Her var der for eksempel EUstøtte til en lang række projekter, der beskæftiger sig med alt
fra sundhedsteknologi til udvikling og forskning i forsvarskapacitet. Fælles for alle projekterne er, at de er innovative,
digitale og tapper ind i EU’s ambitiøse målsætninger for fremtiden.
Også på sundhedsområdet viste Syddanmark sit værd, og der
var blandt andet støtte til en særlig AI-løsning, der kan gruppeteste for corona og give store besparelser testområdet.

Samtidig støttede EU’s populære uddannelsesprogram,
Erasmus+, igen syddanske projekter – herunder to, der skal
sikre kompetenceudvikling og kvalitet i sundhedssektoren.
Man kan efterhånden ikke tale om EU-funding uden at
nævne det grønne område. I det forgangne år tydeliggjorde
Middelfart og Ærø Kommune, at der bliver skelet til Syddanmark, når de bedste klimaprojekter skal fremhæves.
Middelfart Kommune løb således med prisen som Europas
mest bæredygtige turistdestination, mens Ærø Kommune
blev hædret for deres klimaindsats og vandt prisen RESponsible Island Prize.
Projekterne, samarbejdet, workshops og informationsmøder – ja alle højdepunkterne i 2021 kan du læse mere om i
denne årsrapport.
Nu vender vi blikket mod 2022, som byder på mange nye
muligheder. Først og fremmest skal vi hilse en helt ny bestyrelse velkommen og tage hul på et nyt, spændende samarbejde. Og så skal vi naturligvis fortsætte med det, vi gør
bedst – nemlig at rådgive om og facilitere Syddanmarks
deltagelse i europæisk samarbejde. Det glæder vi os til.
God læselyst.
Rasmus Anker-Møller
Direktør
Det Syddanske EU-kontor
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Det Syddanske EU-Kontor/South Denmark European Office er Syddanmarks indgang til EU. Vi hjælper virksomheder, offentlige myndigheder og andre institutioner med internationalt samarbejde og udviklingsprojekter. Vores team af EU-eksperter yder gratis vejledning, sparring og meget mere på vejen til EU-støtte.
Som partner i Enterprise Europe Danmark understøtter kontoret desuden private virksomheder med international vækst og udvikling ved f.eks. at finde
samarbejdspartnere i netværkets lande og yde support til at styrke og forbedre virksomheders arbejde med innovation
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2021 i tal...

204
mio. kr. søgt gennem 55 indsendte

118
mio. kr. hjemtaget
gennem 22
godkendte EUansøgninger.

projektansøgninger.

25
Workshops,
informationsmøder,
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konferencer og andre events,
hvor SDEO var på talerstolen og
skabte synlighed omkring EUprojektmuligheder i Syddanmark.

syddanske besøgsgrupper på
studietur i Bruxelles.
Samarbejde med

19

Dialog med over

100

kommuner omkring konkrete EUprojektmuligheder.

virksomheder om muligheder for at
understøtte deres innovationsprojekter
med EU-tilskud.

10
kommercielle aftaler mellem
syddanske og internationale
virksomheder.

ERHVERV OG INNOVATION

Syddanske virksomheder i
topform

Robotter, der kan se under vandet. Vacciner mod urinvejsinfektion og en syddansk pølserobot, der kan forkorte naturtarmens rejse fra Kina tur/retur. 2021 satte endnu
engang en tydelig streg under, at syddanske virksomheder
klarer sig godt i den europæiske konkurrence om tilskud. I
2021 bidrog SDEO til EU-ansøgninger med deltagelse af
syddanske virksomheder, som bragte intet mindre end
103 mio. kr. hjem til regionen.

EU giver syddanske startups vind i sejlene
Syddanske startups havde særligt stor succes med EUmidler i 2021. Der var for eksempel 2.2 mio. kr. fra Eurostars-programmet til Glyprovac, som udvikler en vaccine
mod urinvejsinfektion. Og hos Vejen-virksomheden WeldingDroid var der 745.000 kr. til en særlig tanksvejserobot,
der kan spare svejsere for både tid og dårlige arbejdsstillinger, mens Blue Atlas Robotics fik støtte til en specialudviklet robot, der kan se under vandet og inspicere havne.
Det viser i dén grad, at Syddanmark har et stærkt og innovativt startup-miljø, som skiller sig ud – også på den europæiske scene.

Effektivt erhvervsfremmesystem
Når så mange tilskud ender hos syddanske virksomheder,
er det vigtigt at rette en stor tak erhvervsfremmeaktørerne
i Syddanmark. Deres viden om de lokale virksomheder gør,
at erhvervskonsulenterne hos SDEO kan komme i kontakt
med de relevante virksomheder. Det viste sig også i 2021,
hvor størstedelen af de godkendte projekter med syddanske virksomheder blev henvist fra konsulenter fra erhvervshusene og de lokale erhvervskontorer.
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66 mio. kr. til Kolding-virksomhed, der
laver vind til grøn brint
I 2021 løb særligt ét projekt med opmærksomheden. Virksomheden Green Hydrogen Systems fik tilsagn om hele 66
mio. kr. til at levere et 100 MW elektrolyseanlæg. Projektet
med titlen "GreenHyScale" tæller fra dansk side GreenLab
Skive, Energy Cluster Denmark, DTU og Siemens-Gamesa
Renewable Energy samt partnere fra Norge, Frankrig og
Storbritannien. GreenHyScale-projektet skal være med til at
fremme anvendelsen af elektrolyse i stor skala og har et
samlet tilskud fra EU på 223 mio. kr.

”Det er en blåstempling, at der sidder nogle
kompetente mennesker i et udvalg på EU-plan og
vælger vores projekt ud. Det har også en intern
påvirkning. Folk tænker 'okay, der er nogen, som
tror på os – udover os selv'. Vi er virkelig kommet
på verdenskortet med det her projekt.”
NIELS-ARNE BADEN
Senior Vice President
Head of Strategy & Public Affairs
Green Hydrogen Systems

Enterprise Europe Network skaber
samarbejde på tværs af grænser
For Enterprise Europe Network, som SDEO er dansk

På samme vis samarbejdede Enterprise Europe Net-

partner i, har 2021 budt på en lang række match-

work, SDU og Odense Robotics i august om et event

making-events og netværksarrangementer. Altsam-

med fokus på anvendelse af robotter, digitalisering og

men med formålet at hjælpe virksomheder og vid-

grøn omstilling, hvor netværket afviklede matchmaking-

ensinstitutioner med international vækst og innova-

event med 160 deltagere fra 40 forskellige lande.

tion. I samarbejde med Syddansk Universitet (SDU)
blev det for eksempel til to events med titlen

Foruden arrangementerne havde SDEO's konsulenter i

”Curious Today – Partner To-morrow”, som begge

Enterprise Europe Network i 2021 dybdegående sam-

havde

inviterede

arbejde med i alt 80 virksomheder med henblik på at

interesserede indenfor på SDU til oplæg, labora-

fokus

på

robotindustrien

og

styrke deres kompetencer inden for internationalise-

torie-rundvisninger og networking. Her var Enter-

ring eller finde internationale samarbejdspartnere.

prise Europe Network med til at tiltrække deltagere

Sidst, men ikke mindst har Enterprise Europe Network

udenfor Danmarks grænser, hvilket blandt andet

sørget for, at der er indgået 10 kommercielle aftaler

førte til, at der blev etableret et samarbejde mellem

mellem syddanske og internationale virksomheder i det

SDU og den største organisation for anvendt forsk-

forgangne år.

ning og udvikling i Europa, tyske Fraunhofer.
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ERHVERV & INNOVATION

Millionstøtte til luftfyldt
skibsstabilisator
SVENDBORG
I 2021 modtog Svendborg-virksomheden Dacoma støtte fra
programmerne Eurostars og Blue Economy Window til videreudviklingen af deres skibsstabilisator, der skal gøre livet lettere
på arbejds- og mandskabsbåde i offshore-industrien. Dårlige
vejrforhold er en af de udfordringer, der kan gøre arbejdsgangen
vanskelig, når teknikere eksempelvis sejles ud til vindmølleparker. Det er blandt andet en af de problematikker, Dacoma vil
afhjælpe med deres stabilisator, der monteres under båden og
svinger fra side til side i modtakt med bølgerne for at dæmpe
rullebevægelser.

”Det er klart det hele værd på den anden side.
Nu kan jeg jo tage mig af alt det andet –
udvikling, salg og alle de ting, jeg er god til.
Som startup er man under et konstant
likviditetspres – især når man har folk ansat.
Så støtten giver virkelig noget ro.”
ARND BAURICHTER
CEO i Dacoma

Syddansk skruerobot kan lette
arbejdet i produktionen
ODENSE
Med 2.2 mio. kr. i ryggen fra Eurostars-programmet fik Spin
Robotics i 2021 støtte til at udvikle deres skruerobot, som kan
gøre skruearbejde mere effektivt og mindre belastende i danske
og internationale produktioner. Hver eneste dag monteres
millioner af skruer af produktionsfolk med håndholdte skruetrækkere i alt fra vinduer til biler og elektroniske produkter.
Ensformigt og belastende arbejde, som Spin Robotics vil gøre op
med.

”At vi får støtte fra EU gør, at der er 2-3
personer i Danmark, der får et nyt job. De får
et arbejde, mens vi kan få skubbet
virksomheden fremad."
THOMAS SØLUND
CTO i Spin Robotics
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TURISME

Turismesektoren trykker på
genstartsknappen

De brede strande ved Vesterhavet, de blå havbugt-

Prisen betyder, at Middelfart nu får styrket sin inter-

er og de gamle købstæder. Det er billedet på at

nationale markedsføring og bliver rollemodel for

være turist i Syddanmark. For turismesektoren har

andre kommuner og byer i Europa. Middelfart var

året 2021 først og fremmest haft fokus på så småt

nomineret blandt 43 andre ansøgere og blev valgt af

at genstarte efter coronanedlukningen – og sam-

juryen, fordi byen er en lille destination med skyhøje

tidig tilskynde en mere bæredygtig og digital frem-

ambitioner på klimaområdet – og har samtidig po-

tid for turisme.

tentiale til at være forbillede for hele Europa, når det
kommer til den grønne omstilling.

Dette fokus har både skinnet igennem i SDEO’s
samarbejde med syddanske aktører samt i den

”At vinde EDEN-prisen betyder rigtigt

syddanske interessevaretagelse i EU. I efteråret af-

meget for hele Middelfart. Først og

holdt SDEO således et informationsarrangement for

fremmest er det en anerkendelse af det

de syddanske turismeaktører om projektmulighederne for bæredygtig turisme i Interregprogrammer-

arbejde, vi allerede har lavet i fællesskab

ne. Her deltog de fem nystartede, syddanske desti-

og på tværs. Klimaindsatsen i Middelfart er

nationer, og Destination Fyn holdt oplæg om deres

ambitiøs, fordi den er nødvendig – og

EU-projekt CIRC-NSR, der netop handler om cirkulær økonomi i turismebranchen.

Europæisk hæder til Middelfart
I 2021 gjorde Middelfart sig særligt bemærket på
den europæiske scene, da byen vandt prisen som
Europas mest bæredygtige destination.

forankret i hele kommunens DNA. Samtidig
er prisen stærkt motiverende i forhold til at
fortsætte med det, vi har igangsat og
udvikle os, så vi skaber endnu flere ringe i
vandet – også internationalt.”
JOHANNES LUNDSFRYD JENSEN
Borgmester i Middelfart Kommune og
medlem af bestyrelsen for SDEO
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KULTUR OG DESIGN

Kultur uden grænser og design i
fokus

I 2021 fik en lang række syddanske kulturaktører

Projektet tager udgangspunkt i Region Syddanmarks

skræddersyet rådgivning om deres projektmuligheder

kulturstrategi og har, foruden regionen, SDU med som

inden for EU’s programmer. Det skete blandt andet

partner. De syddanske partnere har fået tilsagn om

gennem sparringsmøder med SDEO's konsulent på

støtte på 1 mio. kr. af EU's uddannelsesprogram, Eras-

kulturområdet og en række informationsarrangement-

mus+, og skal over de næste tre år være med til at

er, som eksempelvis stillede skarpt på lanceringen af

kompetenceudvikle kulturarbejdere, kommuner og lo-

EU’s program på kulturområdet, Creative Europe.

kale kulturinstitutioner for at fremme unges inklusion i

Programmet har et historisk højt budget på 18,3 mia.

lokalsamfundet i landdistrikter.

kr. og skal være med til at genoprette kulturlivet i kølvandet på coronanedlukningen. På samme måde kast-

Kampen om KIC’et

ede SDEO lys over kulturmulighederne i de nye Interregprogrammer til et velbesøgt informationsarrange-

På designområdet har 2021 haft fokus på at klæde

ment, som blev afholdt i samarbejde med Region

syddanske designaktører på i forhold til de nye mu-

Syddanmark.

ligheder i EU's programperiode for 2021-2027. SDEO
støtter op om design-økosystemet i Kolding ved blandt

2021 blev også året, hvor "Det Syddanske Kulturnet-

andet at bidrage med viden om EU-dagsordenen i en

værk", som SDEO faciliterer, for alvor kom til sin ret og

arbejdsgruppe, der består af SDU, Designskolen i Kold-

gødede jorden for stærke partnerskaber og spænd-

ing, Kolding Kommune og Dansk Designcenter mfl. Ar-

ende projekter med kulturaktørerne i regionen.

bejdsgruppen har først og fremmest arbejdet hen
imod EU-Kommissionens nylancerede KIC-indkaldelse

Kultur i landdistrikter
I 2021 udviklede SDEO det fælles-regionale projekt

(Knowledge and Innovation Community). Indkaldelsen
har frist i 2022 og et forventet budget på over 100
mio. euro.

"R YOUCULT", som arbejder med unges kulturmuligheder i landdistrikter.
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SUNDHED OG VELFÆRD

Offentlig-privat samarbejde
driver innovation i sundhedssektoren

Bevidstheden om at der er brug for gode løsninger og
kompetencer inden for sundheds- og velfærdssektoren
er kun blevet større i coronapandemiens skygge. Det
går igen inden for EU’s støttemuligheder, og her efterspørger man blandt andet særligt løsninger, der går
hånd i hånd med den digitalisering, der foregår i sektoren. På sundhedsområdet er 2021 blandt andet forløbet med at ruste de syddanske aktører på mulighederne i de nye EU-programmer, som netop har
fokus på at styrke Europas sundhedssystemer, så de er
bedre sikret mod fremtidens kriser.
Det mærkede den odenseanske virksomhed Synaptic i
foråret, da de sammen med Odense Universitetshospital (OUH) fik støtte til at udvikle og optimere gruppetest via kunstig intelligens. SDEO hjalp med ansøgningen og sparrede med Synaptic, da de senere skulle
forberede et pitch til anden runde af udvælgelsesprocessen. Projektet er et godt eksempel på, hvordan et
offentlig-privat samarbejde, der udvikler, afprøver og
tilpasser en løsning i fællesskab, kan skabe gensidig
værdi for alle.

Kurs mod mere kompetenceudvikling
Fremtidens bæredygtige sundhedssektor kræver nye
sundhedsløsninger og de rette kompetencer. Netop
kompetenceudvikling er vægtet højt i tre nye Erasmus+
projekter, som SDEO har hjulpet på vej mod EU-støtte.
De tre projekter vil hver især skabe løsninger, der
sikrer trivsel og kvalitet i sundhedssektoren såvel som i
klasseværelset.
I 2021 fortsatte arbejdet også med de projekter, SDEO selv er partner
i. I EDEN-projektet (Embracing Dementia), som fra dansk side udvikles i
samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole og
Odense Kommune, blev der i september holdt projektmøde hos de
spanske partnere i San Sebastian.
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SUNDHED OG VELFÆRD

Her kan projektet HEAL (internsHips in futurE hospitALs),

Det samme gjorde sig gældende for nyhedsbrevet

der blandt andet tæller SDU og OUH, fremhæves. Pro-

"Sunde Nyheder", som SDEO udsender en gang i kvar-

jektet skal undersøge, hvordan man sikrer, at de stude-

talet, med nyheder om indkaldelser, events m.m. til

rende på sundhedsfaglige uddannelser får den nødven-

sundhedsaktører i hele regionen.

dige praktiske erfaring med patienter, når indlæggelser
er kortere i varighed og mere behandling foregår ambulant.

Ud af netværk sås syddanske projektidéer
SDEO's netværk for syddanske, offentlige sundhedsaktører, "Syddanmarks Sunde EU-netværk", fik for alvor vind i
sejlene i 2021 i form af både digitale og fysiske workshops.
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SUNDHED OG VELFÆRD

EU-støtte til læge-team, der vil
gruppeteste for corona
ODENSE
I foråret modtog den odenseanske startup Synaptic 744.000 kr.
i støtte fra det EU-finansierede Covid-X-program til udviklingen
af en løsning, der kan optimere gruppetestning for corona.
Projektet med navnet "SEGTNAN" går ud på at individualisere
massetestning via AI, hvilket kan give store besparelser og en
effektivisering af testsystemet.

”Vi drømmer om, at det her skal give en
større grad af frihed for befolkningen. Hvis
det kommer til, at vi får brug for at teste i
længere tid, afhængigt af vaccinen, så vil
det her værktøj gøre, at man måske kan
mindske brugen af lockdown, fordi man har
et testapparat, man kan stole på.”
EIVIND SEGTNAN
CEO i Synaptic

EU-projekt stiller skarpt på børn og
unges trivsel i skolen
HADERSLEV
Med projektet SHE4AHA (School Health in Europe for
Active and Healthy Ageing) sætter partnere fra Danmark, Frankrig, Island, Portugal og Slovenien fokus på
sundhedsfremme i skoleregi. Med udgangspunkt i at
børn og unge lærer bedst, når de har det godt fysisk,
psykisk og mentalt skal projektet arbejde med at systematisere indsatsen for børn og unges trivsel i skolen.
Schools for Health in Europe har fået 983.000 kr. i
støtte fra Erasmus+ programmet.

"I lyset af Covid-19 er den sundhedsfremmende indsats blevet minimeret i
skolerne under hjemsendelser. Med støtten
håber vi at få udbredt viden om vigtigheden
af arbejdet med børn og unges sundhedstilstand, men også at vi får leveret noget
materiale, så skolerne får lyst til at arbejde
endnu mere med sundhedsfremme"

Flavoring

ANETTE SCHULZ
Manager i Schools for Health in Europe (SHE)
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ENERGI, KLIMA OG RESSOURCER

EU sætter fart på den grønne
omstilling

Der er ingen tvivl om, at den grønne farve har været
EU’s yndlings i 2021. I juli præsenterede EU-Kom-

Fra grønne ambitioner til store
investeringsplaner

missionen lovudspillet Fit for 55, der skal vise vejen
til opnåelse af EU’s klimamål gennem konkrete ini-

I 2021 har SDEO igen arbejdet for at opbygge lo-

tiativer og handlinger. Lovpakken er stadig i for-

kale partnerskaber og hente tilskud til projekter,

handling, men det grønne har fået en altoverskyg-

der flugter med EU’s grønne ambitioner. Det lyk-

gende hovedrolle i EU-programmerne på tværs af

kedes blandt andet for Fredericia Kommune, som

alle sektorer.

fik en bevilling fra EU-programmet European City
Facility, der giver tilskud til investeringsplaner

Det stiller store krav til de syddanske aktører, men

inden for energieffektivisering og vedvarende en-

det grønne fokus på energi, klima og ressourcer lig-

ergi. Med støtten skal Fredericia Kommune udvikle

ger ikke fjernt. I juni blev Ærø belønnet af EU-Kom-

et investeringskoncept for grøn og attraktiv, kollek-

missionen med prisen RESponsible Island Prize

tiv transport

2020, der hædrer den mest energiansvarlige ø i EU.
Et tydeligt bevis på at der bliver kigget mod Dan-

I årets løb øgede vi samtidig samarbejdet mellem

mark, når eksempler på succesfuld grøn omstilling i

en række syddanske kommuner og Region Syddan-

Europa skal findes.

mark om det ambitiøse EU-projekt, COHEAT2.
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ENERGI, KLIMA OG RESSOURCER

Arbejdet med projektet resulterede i, at der i start-

Alt imens fortsatte arbejdet med strategisk energi-

en af 2022 blev indsendt endnu en ansøgning til

planlægning i regi af DK2020, et landsdækkende kli-

EU-midler, der skal fremme omstillingen til grønne

masamarbejde, sammen med Region Syddanmark

varmeløsninger i offentlige og private bygninger og

og de syddanske kommuner.

boliger i Syddanmark

Klar, parat, start til den nye
programperiode
Mens vi i 2021 har ventet tålmodigt på, at de nye
programmer for budgetperioden 2021-2027 fandt
deres endelige form, har SDEO’s konsulenter klædt
de syddanske kommuner og øvrige aktører på til at
være klar fra start.

Ærø er Europas mest energiansvarlige
ø i 2020
Der er over 2000 beboede øer i EU, men den mest
energiansvarlige af dem allesammen ligger lidt syd for
Fyn. Det slog EU-Kommissionen fast, da Ærø i juni 2021
vandt prisen RESponsible Island Prize og titlen som
Europas mest energiansvarlige ø i 2020. Prisen gives til
øer med innovative og bæredygtige, lokalt forankrede
energiinstallationer, og med den følger 3.7 mio. kr.
Pengepræmien skal gå til nye klimaprojekter, der
kommer Ærø til gode.

”Prisen betyder utroligt meget for os på Ærø
EnergyLab, og den føles som et stort skulderklap
til vores arbejde, som vi brænder så meget for.
Men mest af alt er vi stolte af vores ø, da prisen i
endnu højere grad er en anerkendelse af hele
øens indsats inden for vedvarende energi
gennem årtier, hvor ærøske borgere og
virksomheder har været pionerer udi den
disciplin siden 1980’erne."
CECILIE LARSEN
projektleder hos Ærø EnergyLab
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2021 bød på hele seks besøgsgrupper fra syddanske
uddannelsesinstitutioner på studietur i Bruxelles. På
billedet havde vi besøg af 150 engagerede elever fra
Rejsby Europæiske Efterskole. Foto: Rejsby Europæiske
Efterskole

INTERNATIONALE KOMMUNER

Syddanske kommuner med
kurs mod EU

Fra Nyborg i øst til Varde i Vest, fra nordlige

På baggrund af en strategi for indsatsen, søsatte

Vejle til sydlige Sønderborg. I 2021 rejste SDEO's

SDEO i 2021 en række initiativer, der skal imøde-

konsulenter igen Syddanmarks veje tynde og

komme de enkelte kommuners muligheder og udfor-

gennemførte

dringer i forhold til at indgå i europæiske udviklings-

kompetence-,

informations-

og

projektudviklingsforløb, der bragte regionens 22

og innovationsprojekter.

kommuner tættere på EU-projekter.
Et af de nye tilbud er en uges indstationering af en

SDEO styrker kommuneindsatsen

SDEO-medarbejder, hvilket Assens Kommune blandt
andet benyttede sig af i året, der gik til stor glæde

I 2021 har vi også haft fokus på at øge vores ind-

for begge parter.

sats overfor de mindre EU-aktive kommuner.
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Fra lokal idé til europæisk projekt
EU’s programperiode for 2021-2027 er stærkt

Kurserne inviterede kommunale udviklingskonsu-

præget af digitale og grønne prioriteter, som

lenter på en guidet tour i EU’s mange fundingmu-

kommer til at gennemsyre funding-mulighederne

ligheder og belyste, hvordan de syddanske kom-

de næste syv år.

muner kan gå hele vejen og omsætte deres ideer
til europæiske projekter.

Med overskriften ”Fra lokal idé til europæisk projekt” afholdt SDEO i 2021 en række kurser for
syddanske kommunale medarbejdere for netop
at formidle mulighederne i den nye programperiode.

SDEO som brobygger mellem
syddanske kommuner og EU
Med formålet at opnå en større forståelse for den
kommunale virkelighed i en mindre syddansk kommune
var EU-konsulent Cathrine Holm Frandsen i efteråret på
en uges indstationering i Assens Kommune. Her blev et
ekstra skrivebord fundet frem, og ikke mindre end 14
møder med direktører og chefer sat i kalenderen. Med
tilbage i rygsækken til Bruxelles har SDEO fået indblik i,
hvordan vi i højere grad understøtter udvikling og
innovation i en mindre syddansk kommune gennem
europæisk projektudvikling.

"På baggrund af samtaler med ledelsen og
grundigt forarbejde med at sætte sig ind i
kommunens politikker og strategier var
Cathrine yderst skarp til at give inspirerende
bud på vinkling af ansøgninger om konkrete
projekter. Fra Assens Kommunes side kan vi
varmt anbefale andre kommuner at benytte
sig af Det Syddanske EU-kontors
kompetencer."
KATRINE WEST,
kulturkonsulent i Assens Kommune
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EU-projekter
godkendt i 12
syddanske
kommuner

60 indsendte EUprojektansøgninger
fra 19 forskellige
syddanske kommuner
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UDDANNELSE OG KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT

En grønnere, mere inkluderende
og digital fremtid for
uddannelsesområdet

2020 sluttede af med vedtagelsen af EU’s nye uddannelsesprogram med et historisk højt budget. 2021
blev dermed startskuddet på syv år med et mere internationalt, digitalt og grønnere Erasmus+, der
blandt andet prioriterer social inklusion og unges
trivsel og medborgerskab højt. Det er godt for de
syddanske uddannelsesaktører, som kan se frem til
et program, der i den grad har potentiale til at understøtte udviklingen af uddannelsesmulighederne i regionen.

Europa for Skolen styrker indsatsen på
før- og grundskoleområdet
I 2021 fortsatte arbejdet med SDEO-signaturprojektet
"Europa for Skolen", som sætter fokus på, hvordan
Erasmus+ programmet kan bruges til at styrke før- og
grundskoleområdet.
Projektet er med til at skabe en overordnet ramme
for en fælles indsats, der ved hjælp af Erasmus+
adresserer og nytænker samarbejdet i Syddanmark i
forhold til de udviklingsbehov, det syddanske skoleog uddannelsessystem står overfor. Europa for Skolen består af en referencegruppe, som samler repræsentanter fra Region Syddanmark, de syddanske kommuner og læreruddannelserne i regionen.
I regi af Europa for Skolen afholdt SDEO i 2021 en
række arrangementer for at informere de syddanske
kommuner om blandt andet Erasmus+ akkreditering
– en unik mulighed, som gør det lettere at søge midler gennem programmet.
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Netop denne mulighed fik flere syddanske aktører

Formålet er at styrke europæisk konkurrenceevne,

gavn af i foråret 2021, hvor SDEO medvirkede til, at

innovationskraft, bæredygtig udvikling og inklu-

fire kommuner og tre skoler blev tildelt Erasmus+

sion inden for de sektorer, der udgør de regionale

akkrediteringer. De er dermed sikret finansiering til

styrkepositioner. Med et CoVE-projekt er det mu-

deres mobilitetsaktiviteter, herunder "job-shadow-

ligt ikke alene at styrke indholdet i uddannelserne,

ing" eller undervisningsophold, hvert år frem til

men hele økosystemet omkring erhvervsuddan-

2027.

nelserne – både lokalt og internationalt. Herunder

Centre for Erhvervsekspertise (CoVE)

ikke mindst samarbejdet med erhvervslivet.
Der er blevet brugt mange ressourcer på CoVE-

I 2021 øgede SDEO indsatsen for syddansk deltag-

indkaldelsen i 2021, og to syddanske ansøgninger

else i EU-Kommisionens nye, ambitiøse satsning

er sendt afsted. Én af ansøgningerne har fokus på

inden for uddannelsesområdet – CoVE-instrument

mejerisektoren med deltagelse af Kold College,

(Centres of Vocational Excellence) under Erasmus+

Foreningen for Mejeriledere og funktionærer samt

programmet. CoVE er store projekter, der skal

University College Lillebælt, mens den anden be-

skabe regionale centre for erhvervsekspertise i et

skæftiger sig med sundhedssektoren, hvor SDEO

integreret samarbejde mellem erhvervsuddannel-

er en del af partnerskabet sammen med blandt

ser, vidensinstitutioner og virksomheder.

andet Sygehus Sønderjylland.

”Mastering your Future” på
Auraskolen
På Auraskolen i Esbjerg er internationalisering en del af
skolens DNA. Med grundtanken om at alle skal kunne
mestre en ukendt fremtid, er det skolens mission at
klæde eleverne på til at færdes i en verden, der forandrer sig hurtigt. Det er også en af grundene til, at skolen ansøgte om en Erasmus+ akkreditering, som de fik
i foråret 2021. I første omgang er det skolens lærere
og pædagoger, der får mulighed for at komme afsted.
Efterfølgende er det tanken, at lærerne kan trække på
deres nye europæiske netværk, når eleverne senere
får chancen for at komme på udveksling.

”Vi forventer, at vi på Auraskolen bliver endnu
skarpere og dygtigere til at undervise, og at vi
får et større europæisk netværk. Samtidig
håber vi, at vi får mulighed for at vidensdele, så
vi kan bruge den nye viden til ikke bare at
ændre, men også forbedre og styrke skolens
undervisningspraksis."
LISBETH KODAL,
konsulent og international koordinator på Auraskolen

Fokus på:
De danske EU-kontorers
samarbejde i Bruxelles

Når SDEO's ansatte trækker i arbejdstøjet og faciliDacob-sommerfest 2021

terer workshops, infomøder og projektsamarbejde
sker det ofte i regi af Dacob (Danish Local, Regional
and Research Co-Op Brussels) – et samarbejde mellem repræsentationer for danske kommuner, regioner og universiteter i Bruxelles: Central Denmark EU
Office, Greater Copenhagen EU Office, NordDanmarks EU-kontor og Aalborg Universitet.
Samarbejdet foregår i sektoropdelte arbejdsgrupper,
som bringer konsulenter med stærk faglig ekspertise
sammen for at vidensdele og samskabe bredere resultater i hele Danmark.

I 2021 resulterede Dacob-samarbejdet i en lang række fælles initiativer og informationsindsatser med formålet at samtænke vores ressourcer og skabe yderligere værdi for vores ejerkreds. Dacob synliggjorde
eksempelvis mulighederne for EU-støtte til kræftområdet ved et velbesøgt webinar, som blev afholdt i
samarbejde med Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen,

Erhvervsstyrelsen

og

Uddannelses-

og

Forskningsministeriet. I efteråret gik Dacob igen
sammen om at kaste lys over et nyt krav til Horizon
Europe-projekter, der fordrer at alle offentlige, selvstændige enheder, som vil deltage, skal have en ligestillingsplan. I den forbindelse udviklede Dacob i
samarbejde med Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, KL og udvalgte kommuner en guide til udarbejdelsen af ligestillingsplaner, som efterfølende blev
sendt til alle 98 kommuner i Danmark.
Dette er blot få blandt mange eksempler på, hvordan
vi ofte samarbejder i Dacob, så danske aktører kan
opleve at have én indgang til EU og de regionale EUkontorers ressourcer og ydelser.
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ÅRSREGNSKAB 2021

INDTÆGTER
Medlemsbidrag

9.642.573

Projektindtægter

1.768.070

Huslejeindtægter

790.298
12.200.941

UDGIFTER

Personale

9.011.772

Administration

1.445.577

Ejendom

1.423.848

Salg og distribution
Finansielle omk.

110.678
71.802
12.063.677

Resultat for året

137.264 kr.
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