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STATUS PÅ
RESULTATKONTRAKT
2016-2017
DET SYDDANSKE EU-KONTOR

2016

resultater

INDLEDNING
Dette notat er en opgørelse over Det Syddanske EU-Kontors resultater
og aktiviteter i 2016.
Opgørelsen skal skabe overblik i forhold til kontorets opfyldelse af den
toårige resultatkontrakt for 2016-2017, der er indgået mellem
Det Syddanske EU-Kontor og Kommunekontaktråd Syddanmark (KKR),
Syddansk Vækstforum, Region Syddanmark og Syddansk Universitet.
I resultatkontrakten for Det Syddanske EU-Kontor er der fastlagt seks
områder med individuelle aktivitets- og resultatmål. Det er resultaterne
fra de seks områder midtvejs i kontraktperioden, der er opgjort i dette
notat.
Erfaringer fra tidligere kontraktperioder viser, at kontorets resultater
ikke fordeler sig jævnt over de to år, som en resultatperiode løber over.
Derfor vil en status på nuværende tidspunkt vise et samlet resultat, der
på nogle områder ligger over målsætningerne, mens andre placerer
sig under. Det Syddanske EU-Kontor betragter målsætningerne som
minimumsmålsætninger, og kontoret bestræber sig derfor på at opnå
et samlet resultat for 2016-2017, der er bedre end de aftalte mål.

2016

resultater

1. Internationalt samarbejde og projektudvikling
1.	At SDEO over 2 år har ydet vejledning til udarbejdelse af EU-ansøgninger om minimum 125 mio. kr. til
syddanske aktører.
2.	At SDEO over 2 år via vejledning og rådgivning har bidraget til indsendelse af EU-ansøgninger med
deltagelse af mindst 50 syddanske partnere, heraf minimum 35 partnere i projekter inden for
Vækstforums forretningsområder.
3.	At SDEO’s rådgivning og support over 2 år har bidraget til, at der opnås tilsagn til EU-projekter til en
samlet EU-medfinansiering på mindst 40 mio. kr. direkte til syddanske partnere.
4.	At SDEO i forbindelse med ovenstående tre mål har samarbejdet med Region Syddanmarks prioriterede
klynger på området og bistået til udvikling af ansøgninger. I de indsendte ansøgninger skal de fire
klynger Welfare Tech, CLEAN, Offshoreenergy og D2i - Design to Innovate således medvirke i mindst én
hver. Tilsammen skal klyngerne mindst indgå i 6 ansøgninger.

STATUS
1.

I 2016 har Det Syddanske EU-Kontor ydet vejledning og rådgivning til en række syddanske aktører.
Året har været præget af, at der er indsendt ansøgninger til en vifte af EU-programmer. Disse er:
•
•
•
•
•
•
•
•

Erasmus +: 3 ansøgninger
Eurostars: 7 ansøgninger
Det tredje sundhedsprogram: 1 ansøgning
Horizon 2020: 24 ansøgninger
Interreg Baltic Sea: 3
Interreg Europe: 2
Interreg Nordsø: 2
Andet: 4

Det Syddanske EU-Kontor har i 2016 ydet rådgivning i forbindelse med 46 indsendte projektansøgninger, der alle involverer
partnere fra Syddanmark.
Værdien af de 46 ansøgninger udgør samlet set 211 mio. kr. – et beløb der placerer sig langt over målet på 125 mio. kr. for
den samlede resultatkontrakt.

2.

I de 46 indsendte ansøgninger fra 2016 medvirker i alt 38 unikke syddanske partnere – herunder 27 fra Vækstforums
forretningsområder Bæredygtig energi, Sundhed og velfærdsinnovation og Oplevelseserhverv. Disse partnere er:
Bæredygtig energi
13 partnere i projekter:

Sundhed og
velfærdsinnovation
10 partnere i projekter:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
Welfare Tech
•
Alphalyse
•
Pentabase
•	Syddansk
Sundhedsinnovation
•
Teleskin ApS
•	Odense
Universitetshospital
•
Syddansk Universitet
•
Teccluster
•
Teknologisk Institut
•
UC Lillebælt

Almende
AU Årslev
Biosynergy
CLEAN, Middelfart
COOL4SEA
CRR
Eurisco
K & K Innovation
LIC Engineering A/S
Project Zero
Gråsten Tegl
Simac
SEMVAC

Oplevelseserhverv:
4 partnere i projekter:
•	D2i – design to
innovate
•	Designskolen i
Kolding
•
Hisun DK ApS
•
Vetaphone
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3.

På baggrund af de indsendte ansøgninger (også ansøgninger indsendt inden kontraktens begyndelse i 2016) har 12 projekter
opnået tilsagn om støtte i 2016 – midler til en samlet værdi af 36,7 mio. kr.
Det Syddanske EU-Kontor er med de 12 godkendte projekter tæt på at nå det samlede mål for hele resultatperioden, der
lyder på 40 mio. kr. Det skal her nævnes, at flere af indsendte projekter fra 2016 fortsat ligger til bedømmelse hos EuropaKommissionen.

4.

Fem af de 46 indsendte projekter er udviklet i samarbejde med de syddanske klynger: et med CLEAN, tre med Welfare Tech
og et med D2i – design to innovate. Der er endnu ikke udviklet projekter med Offshoreenergy i den aktuelle resultatperiode –
den eneste klynge som Det Syddanske EU-Kontor mangler at samarbejde med for at nå målsætningen for samarbejder med
klyngerne i 2016-2017.

DE TO FIGURER HERUNDER VISER GRAFER OVER DE INDSENDTE OG GODKENDTE PROJEKTER FRA 2016

FIGUR 1: AKKUMULEREDE GODKENDTE MIDLER TIL SYDDANMARK

FIGUR 2: AKKUMULEREDE ANSØGTE MIDLER TIL SYDDANMARK
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2. Internationalisering af syddanske virksomheder
1.	At SDEO har været i kontakt med og yder information og rådgivning om europæisk samarbejde til 150
unikke syddanske virksomheder i løbet af de 2 år.
2.	At screening af relevante virksomheder er sket i samarbejde med regionale og lokale syddanske
erhvervsfremmeaktører, herunder de lokale erhvervskontorer, klyngerne og Væksthus Syddanmark,
og at det sker på baggrund af fastlagte screeningskriterier: Mindst 75 af virksomhedskontakterne
i kontraktperioden skal således være etableret på baggrund af henvisninger fra syddanske
erhvervsfremmeaktører.
3.	At SDEO har gennemført unikke dybdegående kortlægninger af 60 syddanske virksomheders
internationaliseringspotentiale gennem udvikling af EU-projekter eller anden grænseoverskridende
virksomhedssamarbejde af kommerciel karakter.
4.	At SDEO har faciliteret to årlige møder i netværket for Innovation i Syddanmark, INNOS, for syddanske
erhvervsfremmeaktører med henblik på fælles kompetenceudvikling om innovation i virksomheder, EUprojektudvikling, screening af virksomheder og deling af cases.
5.	At der på baggrund af punkt 1 og 2 i kontrakten samlet set indgår mindst 20 syddanske virksomheder i
de indsendte ansøgninger.

STATUS
1.

I 2016 har Det Syddanske EU-Kontor været i kontakt med 201 individuelle virksomheder i Syddanmark.

2.

Kontakten mellem Det Syddanske EU-Kontor og de syddanske virksomheder er bl.a. baseret på henvisninger fra det syddanske
erhvervsfremmesystem, der i 2016 har henvist 82 virksomheder til Det Syddanske EU-Kontor. Målet for den samlede
resultatperiode er 75 henvisninger.

3.

80 syddanske virksomheder har i forlængelse af den indledende screening modtaget dybdegående rådgivning fra Det
Syddanske EU-Kontor. Her har virksomhederne i samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor fået kortlagt deres muligheder
for at medvirke i EU-projekter og andet grænseoverskridende samarbejde.

4.

Med to årlige møder i netværket INNOS samler Det Syddanske EU-Kontor erhvervsfremmeaktører fra hele regionen til
arrangementer med fokus på vækst, udvikling og EU’s puljer. I 2016 blev de to møder afholdt i april og oktober, hvor først SE
i Esbjerg og siden Syddansk Universitet i Odense lagde rammerne til møder med fokus på hhv. iværksætteri og fødevarer.

5.

Med afsæt i kontakt, screeninger, information og rådgivning fra Det Syddanske EU-Kontor, har i alt 20 syddanske virksomheder
indgået i EU-ansøgninger i 2016. Hermed har Det Syddanske EU-Kontor opnået delmålet i resultatkontrakten for perioden
2016-2017.
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3. Internationalisering af kommunerne i Syddanmark
1.	At der afholdes mindst to årlige arrangementer i Netværket for Internationale Medarbejdere i
Syddanmark, NIMS.
2.	At mindst 8 kommuner i den 2-årige periode i dialog med SDEO får udarbejdet eller opdateret deres
eksisterende strategi for deres EU-indsats, herunder får kortlagt deres potentiale og ønske om deltagelse
i EU-projekter og europæisk samarbejde. Denne strategiske kortlægning danner baggrund for SDEO’s
løbende indsats for at sikre kommunens deltagelse i europæisk samarbejde.
3.	At SDEO har medvirket til at udvikle og etablere internationalt samarbejde eller udvikle et internationalt
projekt i mindst 10 af de 22 kommuner i Syddanmark.

STATUS
1.

Der skal årligt afholdes mindst to møder i Netværk for Internationale Medarbejdere i Syddanmark (NIMS), der samler udvalgte
udviklingsmedarbejdere og fundraisere i de syddanske kommuner til møder med fokus på videndeling, projektudvikling og nyt
om EU’s prioriteter.
I 2016 arrangerede Det Syddanske EU-Kontor de to NIMS-møder i hhv. Kolding og Odense; i Kolding i maj måned, hvor fokus
var på samskabelse og design – i Odense i november, hvor deltagerne hørte nyt om big data.

2.

Det Syddanske EU-Kontor har i anden halvdel af 2016 afsat et fuldt årsværk til området Internationale kommuner for at øge
kommunernes deltagelse i EU-projekter og europæisk samarbejde.
I 2016 har Varde Kommune gennemgået et strategisk udviklingsforløb med Det Syddanske EU-Kontor, som har resulteret
i en handlingsplan for kommunens fremtidige arbejde med EU-projekter. Herudover er der iværksat lignende processer af
strategisk karakter med yderligere tre kommuner.

3.

I indeværende resultatperiode har Det Syddanske EU-Kontor medvirket til, at der er udviklet projekter, der er blevet til EUansøgninger, i 11 syddanske kommuner.
Det gælder kommunerne:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assens
Esbjerg
Faaborg-Midtfyn
Haderslev
Kolding
Odense
Middelfart
Svendborg
Sønderborg
Tønder
Vejle

Hermed har Det Syddanske EU-Kontor nået målet i resultatkontrakten for 2016-2017, der lyder på minimum 10 internationale
samarbejder og projekter i de syddanske kommuner.
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4. Europæisk synlighed og Interessevaretagelse
1.	At SDEO på baggrund af dialog med relevante syddanske aktører i mindst 20 tilfælde er fremkommet
med indspil til påvirkning af udmøntningen af EU-programmer, herunder f.eks. Horizon 2020, Cosme og
Interreg 5 i forhold til SDU’s og Region Syddanmarks interesser.
2.	At kontoret har taget initiativ til eller bidraget til afholdelse af 4 konferencer, møder eller workshops med
high level deltagelse fra EU’s institutioner og vigtige europæiske samarbejdspartnere.
3.	At SDEO sikrer, at syddanske aktører inden for forskning, energi, kreative erhverv og sundhedsog velfærdsinnovation bliver opmærksomme på og i mindst 10 tilfælde deltager i europæiske
arrangementer og den vej igennem opnår indflydelse og netværk, som gavner Syddanmark.

STATUS
1.

I 2016 har Det Syddanske EU-Kontor i 6 tilfælde varetaget de syddanske interesser i Europa gennem indspil, der skal påvirke
udmøntningen af EU’s programmer.
Kontoret har på vegne af Syddansk Universitet indsendt 5 forslag til topics under sundhedstemaet i Horizon 2020, og har desuden
bidraget til udviklingen af et fælles positionspapir med de danske universiteters holdninger til det kommende rammeprogram
for forskning og teknologisk udvikling (FP9). Med afsæt i positionspapiret deltog Det Syddanske EU-Kontor også på et møde
med fem danske medlemmer af Europa-Parlamentet, hvor MEP’erne fik en forståelse for de danske universiteters behov
forud for de kommende forhandlinger. Det Syddanske EU-Kontor har desuden via Danske Regioner leveret et positionspapir
vedrørende midtvejsevalueringen af det gældende rammeprogram for forskning og teknologisk udvikling, Horizon 2020.

2.

Henover året har Det Syddanske EU-Kontor lagt ressourcer i planlægning og afholdelse af en række konferencer, møder og
workshops. Ved flere lejligheder har personer med strategisk ledelsesansvar fra EU’s besluttende og bevilgende myndigheder
deltaget.
I 2016 var Det Syddanske EU-Kontor enten initiativtager eller bidragsyder til de følgende konferencer, møder og workshops:
Tre UPSCALING WORKSHOPS om sund og aktiv aldring i Bruxelles i samarbejde med de øvrige regionskontorer
WHINN 2016 – Week of Health and INNovation i Odense. Her arrangerede Det Syddanske EU-Kontor bl.a.
matchmaking for virksomheder gennem Enterprise Europe Network, og kontoret var også en del af EuropaKommissionens road show om sund og aktiv aldring.
•	
CLUSTER MEETING ON HEALTH AND NUTRITION i Budapest. Her var Det Syddanske EU-Kontor inviteret
til at deltage af Europa-Kommissionen. Kontoret bidrog både med oplæg og deltagelse i forskellige ekspertpaneler.
•
DESIGN DAYS 2016 blev afholdt i september i Bruxelles. Her var Det Syddanske EU-Kontor bl.a. med til at
planlægge konferencen, en workshop undervejs og kommunikationsindsatsen før, under og efter designdagene i
Bruxelles.
•
Det Syddanske EU-Kontor var værter ved ERRINS BROKERAGE EVENT i juni måned.
•
•

På baggrund af de fem konferencer, møder og workshops er det samlede mål for resultatperioden, der lyder på fire
arrangementer med high level-deltagelse, indfriet i 2016.
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3.

I 2016 har kontoret ved flere lejligheder haft mulighed for at lede syddanske aktører mod europæiske arrangementer og
potentielle europæiske samarbejdspartnere. Det gælder følgende seks tilfælde:
•	UC SYD var inviteret med på KLYNGEMØDET I BUDAPEST, hvor professionshøjskolen fik lejlighed til at
præsentere flere EU-projekter, der er etableret i samarbejde med Det Syddanske EU-Kontor.
•	Ved årets DESIGN DAYS var Det Syddanske EU-Kontor medvirkende til, at de syddanske aktører D2i – Design to
innovate og Capital of Children fik mulighed for at præsentere projekter, metoder og arbejde med design i Syddanmark.
•	En delegation af beslutningstagere fra World Future Council BESØGTE SØNDERBORG i september. Gruppen
var på studietur ned gennem Europa, og besøget i Sønderborg var foranlediget af Det Syddanske EU-Kontor.
•	Det Syddanske EU-kontor var medvirkende til, at Region Syddanmark deltog i en WORKSHOP I BRUXELLES den
9. marts, hvor Europa-Kommissionen ønskede at høre regionens bud på, hvad S3-platformen skal kunne fremover.
•	Ved årsmødet for EUROSTARS-PROGRAMMET var den syddanske virksomhed Alphalyse inviteret med i en
paneldebat, hvor virksomheden fik mulighed for at præsentere sine erfaringer fra arbejde med programmet.
•	Det Syddanske EU-Kontor var i 2016 en del af den proces, der i december 2016 førte til, at Region Syddanmark blev
udnævnt som en ud af de kun otte FIRESTJERNEDE REFERENCESTEDER for arbejde med sund og aktiv
aldring, der er i Europa. I forbindelse med prisen fik Syddanmark rig lejlighed til at fortælle om regionens arbejde på
området– bl.a. gennem workshops og paneldebatter i kommissionen.

5. Synlighed og kommunikation i Syddanmark
1.	At SDEO sikrer minimum 10 årlige pressehistorier i regionale eller nationale medier fra EU-projekter med
syddanske aktører årligt, hvor muligheder og fordele ved at indgå i EU-projekter synliggøres.
2.	At syddanske virksomhedscases eller muligheder for virksomhederne i Syddanmark indgår i mindst 6 af
de 10 historier.
3.	At SDEO i samarbejde med medlemmernes kommunikationsenheder udvikler en
kommunikationsstrategi, der beskriver budskaber og målgrupper, og som i øvrigt bidrager til at skabe
fortællingen om internationaliseringsindsatsen i Syddanmark

STATUS
1.

I 2016 har Det Syddanske EU-Kontor medvirket til omtale af 18 individuelle cases om forskellige aktiviteter med syddanske
aktører og syddanske interesseområder. Historierne er bragt i lokale, regional, nationale og europæiske medier.

2.

Ud af de 18 omtaler omhandler 12 virksomhedscases eller virksomheders muligheder i EU. Flere af aktiviteterne har opnået
omtale i flere medier, hvilket har ført til 70 artikler til print og web samt radio- og tv-indslag i 2016. Dermed opfylder Det
Syddanske EU-Kontor til fulde målet for omtaler i 2016.
I forlængelse af den seneste resultatkontrakt har kontoret bibeholdt aftalen med to erhvervsaviser i Syddanmark. Aftalen
består i, at Det Syddanske EU-Kontor leverer EU-indhold til de to aviser hver anden uge.

3.

I 2016 har Det Syddanske EU-Kontor været i dialog med en række kommunikationsmedarbejdere og -chefer fra kontorets
ejerkreds i forbindelse med en ny, fælles strategi for at kommunikere om internationaliseringsindsatsen i Syddanmark.
Strategien sendes til kommentering ved udvalgte kommunikationschefer fra ejerkredsen i januar 2017. Det er derefter
tanken, at den implementeres via konkrete fælles kommunikationstiltag mellem kontoret og ejerkredsens medlemmer.
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6. Særskilte mål for SDU
1.	En række særskilte mål er udarbejdet med samarbejdet med SDU eksempelvis for match og rådgivning,
strategisk fremme af SDU’s synlighed i EU, påvirkning af udmøntningen af EU-midler og information om
EU-forskningspolitiske rammevilkår.

STATUS
1.

Der eksisterer en særskilt resultatkontrakt for SDU, der evalueres af SDU.
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Konklusion
Det Syddanske EU-Kontor har i 2016 arbejdet målrettet på at indfri de definerede mål i resultatkontrakten.
Denne er toårig, og samlet set viser gennemgangen, at Det Syddanske EU-Kontors aktiviteter og resultater i 2016
generelt placerer sig over, hvad der var kunne forventes midtvejs i resultatperioden.
Mest markant har der været et højt aktivitetsniveau og er leveret mere end målsat i forhold til målene under
1. Internationalt samarbejde og projektudvikling og 2. Internationalisering af syddanske virksomheder.
Kun i forhold til nogle få konkrete underliggende aktivitetsmål, ”Gennemførte strategiske kortlægninger
af kommuners EU-muligheder” samt ”Indspil til påvirkning af EU-programmer” har kontoret på
opgørelsestidspunktet ikke nået det forventede. Der er dog som nævnt en ujævn fordeling af aktiviteter
og resultater henover den toårige kontraktperiode, hvorfor der stadig er god mulighed for, at de samlede
målsætninger vil kunne nås på alle aktivitets- og resultatområder.

DET SYDDANSKE EU-KONTOR
South Denmark European Office
Avenue Palmerston 3
B-1000 Bruxelles
Tel: +32 28 85 40 95
Email: info@southdenmark.be
Web: www.southdenmark.be

