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Hjemtag af Horizon 2020-midler: Stærke præstationer af Region Hovedstaden og 

Greater Copenhagen 

 

Hjemtag af EU-midler fra Horizon 2020-programmet for forskning og innovation har 

høj prioritet for både den danske regering og Region Hovedstaden. De seneste målin-

ger fra Styrelsen fra Forskning viser, at det går rigtig godt for Danmark og Hoved-

stadsregionen.  

 

Danmark har pr. marts 2016 hjemtaget 356 mio. €, hvilket svarer til 2,55% af samtlige 

landes hjemtag. Dermed er Danmark sin størrelse taget betragtning eet af de mest suc-

cesfulde lande i EU. På hjemtag målt pr. indbygger overgås Danmark kun af Holland. 

Danmark klarer sig rigtig godt i den del af Horizon 2020, som adresserer Samfundsud-

fordringer (bl.a. Sundhed/aldring; Energi, Klima), men ligger også langt over gennem-

snittet på Videnskabelig Topkvalitet.   

 

Fordelt regionalt er Hovedstadsregionen (geografien) altdominerende med 225 mio. € 

svarende til 63% af det samlede danske hjemtag.  

 

 



 

   Side 2  

 

De centrale institutioner i regionen klarer sig også godt (baseret på tal pr. december 

2015). Region Hovedstaden er med 10,6 mio € den offentlige myndighed, som hjem-

tager næstflest Horizon2020-midler i EU. Herudover er en række større projektansøg-

ninger på vej mod bevilling/kontraktunderskift - inklusiv disse er status for Region 

Hovedstaden (organisationen) pr. maj 16,6 mio. €. De to største universiteter Køben-

havns Universitet - KU, Danmarks Tekniske Universitet – DTU klarer sig ligeledes 

godt. På listen over de europæiske universiteter med det højeste hjemtag ligger KU nr. 

5, og DTU nr. 16. 

 

Med sin indsats i Bruxelles bidrager Copenhagen EU Office/creoDK til at understøtte 

universiteterne, kommunerne, virksomhederne og regionens hjemtag.  Men Region 

Hovedstadens resultater i Horizon 2020 er først og fremmest skabt af dygtige forskere 

på hospitalerne og det understøttende arbejde i CRU’s enhed for Forskning og Innova-

tion, som støtter og rådgiver om de konkrete forskningsansøgninger. 

 

Dermed bidager indsatsen og de vundne Horizon 2020-projekter markant til at nå den 

politiske målsætning om ekspansive vidensmiljøer og kongeindikatoren om hjemtag-

ning af ekstern finansiering til forskning og innovation på 100 mio. kr. om året.  

 

Greater Copenhagen og Horizon 2020 

Selvom Sverige ikke er kommet helt så godt fra start i Horizon 2002 som Danmark, er 

forskning & innovation en klar prioritet der også. Der er ligeledes stærke forsknings-

miljøer i Region Skåne omkring bl.a. Lunds Universitet (nr. 21 på ranglisten jfr. oven-

for). Derfor er det oplagt at se på hvordan Greater Copenhagen klarer sig samlet set. 

 

Baseret på Sveriges tal for marts og en estimering af de svenske regioners relative an-

del vurderes, at Region Skåne har et hjemtag på 63 mio. €. Tilsammen har Greater 

Copenhagen således et hjemtag på 292 mio €. Det svarer til ca. 37% af det samlede 

dansk/svenske hjemtag og gør Greater Copenhagen til den klart stærkeste region i 

Norden. Stockholm/Uppsala har til sammenligning et hjemtag på ca. 196 mio. €.     

 

 

 
Fakta om Horizon 2020: 

EU-støtteprogrammet Horizon 2020 er verdens største offentlige forsknings- og 

innovationsprogram. I perioden 2014-2020 har Horizon 2020 et samlet budget 

på ca. 77 mia. € og pr. marts 2016 er ca. 18% af midlerne uddelt.  

 

Den danske regering ønsker at øge hjemtaget fra 2,35% i det foregående EU-

forskningsprogram FP7 og har sat et mål for hjemtag i Horizon 2020 på 2,5 %. 

Til sammenligning udgør Danmarks befolkning kun 1,1 % af EU’s samlede be-

folkning. Horizon 2020 støtter forskning inden for en bred vifte af forsknings-

områder.  



 

   Side 3  

 

Tabel: Horizon 2020 Hjemtag pr. marts 2016 

 Bevilgede  

midler (mio. €) 

% af bevilgede 

midler (EU) 

Bemærkninger 

Danmark 356,2 2,55  

Sverige 438,7 3,14  

Region Hovedstaden 225 1,61  

Region Sjælland 4,3 0,03  

Region Skåne 62,7 0,45 Estimeret ud fra den relative regionale 

fordeling i Sverige pr. oktober 2015, 

som i følge Vinnova i Sverige kun har 

ændret sig marginalt pr. marts 2016. 

Greater Copenhagen (Region H; Sj; Sk) 292 2,09 

Stockholm og Uppsala 196,1 1,40 

Västra Götaland 82,9 0,59 

Region Midtjylland 58,6 0,42  

Hele EU 13.971,4 100  

Kilder: Styrelsen for Forskning & Innovation: Horizon 2020 - Nye tal om dansk hjemtag; Vinnovas Åra-

bok 2015 ”Svenskt deltagande i Europeiska program för forskning och innovation 


