VORES TILBUD TIL
SYDDANSKE
KOMMUNER

Vi bringer de syddanske
kommuner tættere på EU
Det Syddanske EU-kontor (SDEO) bidrager til at realisere
de syddanske kommuners strategiske prioriteringer gennem deltagelse i EU-projekter.
Dette katalog præsenterer vores brede tilbud af services
og rådgivning, der hjælper syddanske kommuners innovative og samarbejdsorienterede projektidéer på vej til
EU.
Vi tilbyder strategisk rådgivning, projektudvikling og processer, der bidrager til, at kommunerne definerer og
prioriterer internationale aktiviteter som en naturlig forlængelse af den kommunale udviklingsdagsorden og
opgaveløsning.
Vi arbejder fokuseret på at engagere syddanske kommuner i europæiske aktiviteter gennem:
Netværksledelse
Projektudvikling og -rådgivning
International synlighed
Lad dig inspirere af vores indsats - og kontakt os for at
drøfte din kommunes idéer til europæiske udviklingsprojekter.

EU-konsulent på området for Internationale
Kommuner

De syddanske EUnetværk
SDEO leder netværk for kommunernes udviklingsmedarbejdere og chefer på en lang række fagområder.
Via netværkene holder SDEO kommunerne up-to-date
med nye EU-projektmuligheder, events, EU-politikker og
-strategier med relevans for kommunerne. Netværkene
er et forum, hvor kommunerne kan mødes med kolleger
fra andre kommuner, udveksle viden og erfaringer med
EU-projekter og skabe en tæt relation til SDEOs medarbejdere.
For SDEO skaber netværkene et grundlag for at være
opdateret på de syddanske udviklingstendenser og viden
om de enkelte kommuners behov.
SDEO faciliterer følgende netværk med kommunal deltagelse:
• Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark
(NIMS)
• Det Syddanske Grønne EU-netværk
• InnoS - Et netværk for syddansk erhvervsfremme
• Syddanmarks Sunde EU-netværk
• Det Syddanske Kulturnetværk
• EUROPA for Skolen
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Erhvervsfremme i
syddanske kommuner
InnoS er SDEOs platform for samarbejdet med syddanske kommunale- og
o entlige erhvervsfremmeaktører og har til formål at fremme vækst,
udvikling og internationalisering.
SDEO besidder den nyeste viden om programmer og muligheder for
virksomhedsdeltagelse i EU-projekter. Erhvervsfremmeaktørerne har den
primære dialog med syddanske virksomheder og kan dermed give
kvalificerede henvisninger.
Sammen identificerer vi, hvilke syddanske virksomheder der har potentiale
og ressourcer til at deltage i EU-projekter omkring forskning og innovation
samt andre partnerskaber omkring teknologi og eksportfremme.
SDEO besøger årligt mange virksomheder på tværs af alle de syddanske
kommuner og ofte i samarbejde med de lokale erhvervskontorer. InnoSnetværket mødes to gange om året.

Tjekliste

5 centrale kriterier for
EU-projekter
Kan I genkende jeres projekt her?
Så tal med os om EU-støtte!
1. Har jeres projekt nytænkning og innovative elementer?
Udvikler I et nyt produkt, en ny proces eller metode, ny
forskning eller løsningsmodeller, nye samarbejdsformer eller
løsninger til nye problemstillinger?
2. Bidrager jeres projekt med at løse en fælles europæisk
udfordring? Som hovedregel gives der ikke EU-støtte til meget
lokalt funderede projekter eller udgifter til anlæg og infrastruktur.
3. Er det relevant for projektet at samarbejde med udenlandske
partnere?
4. Vil projektet have et længerevarende udviklingsforløb, hvor
du ikke på forhånd kender alle svarene? De fleste EU-projekter
har en varighed på 2-3 år.
5. Kan I medfinansiere projektaktiviteterne? Europæisk støtte
udgør typisk 60-100% af omkostningerne afhængigt af aktiviteterne og programmet. Resten skal partnerskabet selv
finansiere - typisk via timer lagt i projektet.

Individuel og målrettet
service til kommunerne
SDEO kan altid kontaktes for at aftale et møde i Danmark eller Bruxelles, hvis I vil
afprøve en projektidé, have hjælp til at arrangere studietur i Bruxelles eller modtage
projektmuligheder målrettet kommunerne.
Kommunebesøg: Information, projektudvikling og workshops
Kommunebesøg:
Vores konsulenter holder
oplæg i Danmark for kommunale ledere
og medarbejdere medInformation,
information om mulighederne med EUprojekter, og hvordan projektudvikling,
SDEO kan hjælpe i processen. Vi tilbyder
orkshops
derudover orkshops, hvor
vi sammen udvikler EU-projektidéer.

Analyse og evaluering af kommunernes EU-muligheder
Kommunerne kan altid fremsende konkrete projektoplæg og
udviklingsstrategier til gennemlæsning, analyse og match med
mulighederne i EUs politiske prioriteter og EU-programmernes
indkaldelsestekster. SDEO kontakter derefter kommunen med
rådgivning og planlægning af den videre proces.

Alle de seneste partnersøgninger
SDEO har med udgangspunkt i de syddanske kommuners udviklingsstrategier udviklet et syddansk landkort, der beskriver de interesse- og
styrkeområder, som er relevante for EU-funding. Ud fra dette screener
SDEO indkomne partnersøgninger og matcher dem med de syddanske kommuner. a. hver anden uge udsender SDEO relevante
partnersøgninger fra projektkonsortier.

Studietur til Bru elles
SDEO tilbyder efter aftale at planlægge studie- og
inspirationsture for kommunale medarbejdere og
ledelse til Bruxelles.
Deltagerne får en bredere forståelse for EUs
politiske system, strategier og politikker på konkrete fagområder.
Studieturene tilrettelægges, så de passer med
kommunens strategiske satsninger og kan give
indblik og inspiration til opstart af EU-projekter og
samarbejde med SDEO.

Strategisk pakke:
Sådan kortlægger vi
kommunernes EUmuligheder
SDEO tilbyder herudover individuelle samarbejdsforløb,
der kortlægger og bidrager til at realisere de enkelte
kommuners potentiale for EU-støttede udviklingsprojekter inden for de strategiske udviklingsområder.

1

i analyserer kommunens udviklingsstrategi -politik
og mat her med EUs politiske prioriteter og de mange
fundingprogrammer.

2

Vi starter en dialog med den kommunale ledelse om
vilje, ressourcer og innovationshøjde i forhold til at
konkretisere og realisere udviklingstiltag inden for rammerne af et europæisk samarbejdsprojekt eller andre
internationale aktiviteter. Dialogen leder frem til en
aftale om, hvilke udviklingsområder der søges at blive
realiseret gennem EU-projekter.

3

Vi skaber kontakt mellem kommunens faglige medarbejdere og S
s fagkonsulenter og afholder
større eller mindre orkshops eller bilaterale projektudviklingsm der inden for de prioriterede områder.

4

Vi hjælper med at facilitere den videre projektudvikling, finder partnere og giver rådgivning om ansøgningen. Vi følger op med ledelsen.

Coaching,
idéudvikling,
rådgivning,
information

Sådan hjælper SDEO
kommuner med EUprojekter
EU giver støtte til projekter, som fremmer EUs politiske målsætninger.
Det sker gennem en lang række forskellige støtteprogrammer med hver
deres prioriteter og krav til ansøgninger.
Når kommunerne skal udvikle EU-projekter og -ansøgninger tilbyder
SDEO support til udviklingskonsulenter og fundraisere i de kommunale
forvaltninger.
SDEOs medarbejdere kan i denne proces...
• Være proceskonsulenter, der hjælper med idéudvikling og rådgivning.
• Formidle strategisk information om relevant EU-policy og skabe kontakt
til EU-systemet.
• Identificere og skabe adgang til internationale samarbejdspartnere og
netværk.
• Gennemlæse, kvalitetssikre og give input til ansøgningen.
• Rådgive om tekniske spørgsmål i forbindelse med ansøgningen.

Kursus i EUprojektudvikling
For at styrke kommunernes
egne kompetencer inden
for EU-projektudvikling og
ansøgninger tilbyder SDEO
et kursus for fundraisere og
udviklingskonsulenter.

Vores kurser giver analyseværktøjer til at
udvikle og matche egne projektidéer med
mulighederne i EU-programmerne.
Deltagerne bliver klædt på med kompetencer til at forstå specifikke indkaldelser, EUs diverse krav til ansøgninger - for
eksempel merværdi, innovationshøjde og
internationale partnere - og de politiske
tanker bag EUs prioriteter og fokusområder.
Med kurserne ønsker SDEO også målrettet
at styrke syddanske kommuners engagement og motivation til EU-projekter - og
udbygge et stærkere, personligt forhold til
de enkelte kommuners fundraisere og udviklingskonsulenter.

Vi interessevaretager i
Bruxelles
Bruxelles er det europæiske magtcentrum.
Det er her, EU-politikken bliver til, hvor beslutningstagerne arbejder og bor, hvor
policy debateres og inspirerer til hundredevis af events, og hvor Europas lokale
og regionale repræsentationer holder til. Også Syddanmarks.
SDEO udfører aktiv interessevaretagelse for de syddanske kommuner. Det kan
ske på en række forskellige måder:
• Vi går i byen og repræsenterer kommunerne på konferencer,
til info-dage og partnermøder.
• Vi får kommunerne på podiet i Bruxelles og profilerer dem
gennem kandidatur til europæiske priser.
• Vi repræsenterer kommuners styrkefelter og interesseområder
i relevante Bruxelles-baserede netværk og sikrer kommunal
deltagelse i netværksmøder, matchmaking-events og som
best-practice-eksempler.

Indstationering
af kommunale
medarbejdere
hos SDEO
SDEO er de syddanske kommuners kontor i Bru elles.
ores faciliteter er til rådighed for kommunale medarbejdere, hvis vej
går forbi Bru elles. Kommuner kan også indstationere en medarbejder hos os i længere perioder.
Indstationering er særligt relevant for:
Udviklingsmedarbejdere og fundraisere, som ønsker efteruddannelse
og kompetenceopbygning i forhold til EU-muligheder og -projekter.
Medarbejdere med ansvar for arbejdet med et konkret EU-projekt eller
EU-ansøgning.
Vi stiller et skrivebord til rådighed i op til to uger og byder den
kommunale medarbejder velkommen som en kollega.
Den indstationerede medarbejder kan efter aftale blive tilknyttet et
relevant indsatsområde -team og indgå i kontorets daglige arbejde.
SDEO udarbejder et program for indstationeringen i fællesskab med
kommunen medarbejderen. Indstationering kan f.eks. planlægges i
forbindelse med faglige konferencer og events i Bruxelles.
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Hvad har din
kommune
brug for?
Tag en indledende snak med vores EUkonsulent for internationale kommuner,
Cathrine Holm Frandsen.
Email: chf@southdenmark.be
Telefon: +32 2 234 68 57
Mobil: +32 490 422 834

Det Syddanske EU-Kontor
Avenue Palmerston 3
1000 Bruxelles
Tel: 32 2 2 5 40 5
Email: info southdenmark.be
eb:
.southdenmark.be

