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INDLEDNING 

Halvårsrapporten 2016 beskriver de væsentligste aktiviteter og resultater i første halvår af 2016 

for creoDK –  hovedstadens forskningspolitiske EU-kontor i Bruxelles. 

Vi er midt i forandringens og evalueringens år. De overordnede temaer med økonomisk og græsk 

krise er suppleret af migration, terror og  Brexit.  Det er ressourcekrævende emner, som 

udfordrer samarbejdet og påvirker politikområder og budget. 

Nedenfor afrapporteres på mål i Aktivitetsplan 2016-2017, som implementerer Strategi 2016-19. 

Som det fremgår af de følgende sider, gør vi en særlig indsats i forhold til Horizon 2020’s 

midtvejsevaluering og de fremtidige arbejdsprogrammer. Der arbejdes fortsat med de fem 

strategiske satsninger (arktisk forskning, big data, biomedical engineering/medicoteknologi, 

fedme og immunologi). Vi har tilpasset fokus på baggrund af efterspørgsel, når udvikling og nye 

temaer som migration, cybersecurity og kvantum har sat dagsordenen. Flere af disse ser ud til at 

fylde også i efterårets agenda. Sammenlægningen med Copenhagen EU Office tager form, og der 

arbejdes på rammer og strategi for det fælles kontor. 

Den følgende sider beskriver kort  highlights og uddyber derefter aktiviteter og relaterede 

resultater opnået i første halvår af 2016. Under hver aktivitet er en illustrerende case beskrevet. 
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• Midtvejsevaluering: Et fælles positionspapir leveret på 
midtvejsevalueringen af H2020, som også føder ind i ERRIN’s 
udarbejdelse af positionspapir. Fortsat profilering ved Bruxelles 
event i september. 

• Intelligence: Levering af løbende, tidlig intelligence på forskellige 
H2020 temaer og evalueringsprocessen - herunder en aktiv indsats 
for at partnerskabet bliver repræsenteret i den kommende HLG for 
midtvejsevalueringen. 

• Migrationskatalog: Efter god partnerinteresse i Kommissionens 
Migrationskonference blev der fulgt op med udarbejdelse af et 
katalog over migrationsforskning og -profiler. Kataloget blev godt 
modtaget i Kommissionen og bruges i WP udarbejdelse. 

• Big Data: Flere aktiviteter med en opfølgende konference på neuro-
Big Data og fokus på cybersecurity. Partnerdeltagelse forudses i 
cPPP cybersecurity, og event er planlagt i København  den  9. sept. 
Også kvantum computing tiltrækker partnerne opmærksomhed 
med udmeldingen om et nyt FET flagskib. 

• Besøgsprogrammer: Individuelle besøgsprogrammer for forskere 
tilrettelagt og udført med positiv feedback. 

• Sammenlægning: Der blev enighed i ejerkredsen om 
sammenlægningen med Copenhagen EU Office. Fælles 
strategiudvikling og implementering er nu undervejs. 

HIGHLIGHTS - FØRSTE HALVÅR 2016 
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Strategiske satsninger 
• Arktisk forskning  
• Big data 
• Biomedical 

engineering/ 
medicoteknologi  

• Fedme  
• Immunologi  
(se mere slide 6) 

EU-program kontekst 
2016 
• Midtvejsevaluering 

H2020 
• H2020 arbejds-

programmer for 2018-
2020  

• Forskningsrammepro-
grammet FP9 



Aktivitetsplanen for creoDK har fokus på aktivitetsområder, der kan understøtte 

creoDKs mission og mål. creoDKs mission er at understøtte partnernes fælles 

bestræbelser for at sikre excellente forskningsmiljøer, øget internationalisering og 

deltagelse i europæiske partnerskaber.  

 

creoDKs tre mål er: 

• Sikre og styrke partnernes muligheder for engagement i EU’s forsknings- og 

innovationsdagsorden 

• Facilitere internationale forsknings- og innovationsnetværk samt alliancer for 

partnerne 

• Bidrage til opkvalificering af forsker og forskningsrådgiveres internationale 

kompetencer  

 

Aktivitetsområder der skal implementere strategien er: 

1. Interessevaretagelse og policy 

2. Netværksopbygning 

3. Synlighed og branding 

4. Vidensdeling, forankring og kommunikation 
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AKTIVITETER 



STATUS PÅ STRATEGISKE SATSNINGER 

FEDME IMMUNOLOGI 
BIOMEDICAL 
ENGINEERING/ 
MEDICOTEKNO 

BIG DATA 
ARKTISK 

FORSKNING 

• Input til 
referencegrupper 

• Prioriteter til KOM 

• Positionspapir 
udviklet 

• Positionspapir 
distribueret som 
input nationalt og i 
Bruxelles (DG 
MARE)  

• Skaffe kontakt for 
DTU til konsortium 
til 2017 topic 

• Fremadrettet er 
fokus på netværks-
udviklende aktivitet  
for forskere. Fortsat 
udbredelse af 
positionspapir 

• Input til referencegruppe   

• Prioriteter til KOM 

• Ansøgning indsendt på 
health – ”Networking and 
optimising the use of 
population and patient 
cohorts at EU level” 

• Deltagelse og 
rapportering fra 
infomøder om åben data, 
big data og cyber  

• Neuro/Big data 
konference i Kbh. (juli) 

• Forberedelse af cPPP 
cyber event Kbh. (sept.) 

• KU, DTU aktive i BDVA; 
CBS afmeldt  
medlemskab 

• Input til 
referencegruppe  

• Prioriteter til KOM 

• Arrangement 
planlægges med FI 
om Health Care 
Technologies 
(efterår) 

• Input til 
referencegruppe  

• Prioriteter til KOM 

• Mødeprogram om 
fysisk aktivitet (jan.) 

• Rapport Food 
Insecurity (jan.) 

• Rådgivning om WP 
2018-20 høring 
”Food and Nutrition 
Security Research”)  

• KU input til høring 
på health challenge 
advisory group 
report 

• Workshop 
planlægges om ”ICT 
for Obesity” (efterår) 

• Input til 
referencegruppe 

• Prioriteter til KOM 

• Aftale med EFIS 
om event 

• KU-DTU-RegH 
input til høring på 
health challenge 
advisory group 
report 

• Workshop om 
kronisk 
inflammation 
under udvikling 

Satsningerne er udvalgt efter udmeldinger hos partnerne om styrker og potentiale samt match i forhold 

til EU-prioriteter. Udmøntningen har til formål at fokusere og forankre arbejdet med EU.  
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1. INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY 
Nedenfor er sammenfatning af aktuelle resultater for interessevaretagelse. Strategiske satsninger 
behandles separat (forrige slide). 

Påvirkning 
 I syv sager er EU’s arbejdsprogrammer og strategiske programmer på forskellige områder søgt 

påvirket gennem høringssvar, projekter, møder og indspil (se case). Heraf er tre håndteret i 
samarbejde med Copenhagen EU Office. 

Rammevilkår 
 Positionspapir for H2020 arbejdsprogram 2018-2020 er udviklet i samarbejde med partnere og 

sendt til Kommissionen. 
 I to runder er kandidater aktivt promoveret til H2020 midtvejsevaluerings High Level Group.  
 Fælles erklæring om ”Internally Invoiced Costs” i H2020 er udarbejdet med Helmholtz’ Bruxelles-

kontor og distribueret til Kommissionen. 
 Implementeringspapir med erfaringer fra H2020 og fremadrettede forslag er udviklet med partnere 

og promoveret overfor Kommissionen. 
 Der forudses dels en præsentation af papiret ved ”lunch event” den 29. september i Bruxelles, 

dels en fælles promovering med andre forskningskontorer. 
 Arbejdet gav creoDK anledning til at tage styringen på udvikling af et ERRIN positionspapir og 

deltagelse i høringsmøde i Kommissionen (se case). 

Projektunderstøttelse  
 Otte sager med formidling af og/eller bidrag til projektansøgninger, heraf fire håndteret i 

samarbejde med Copenhagen EU Office.  
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CASE: MIGRATION 

Med de store migrationsstrømme til Europa fra 2015 kom migration højt på EU’s dagsorden. I 
første halvår af 2016 har creoDK arbejdet konkret med to relaterede elementer: 

KONFERENCE – 4. & 5. FEB 2016 

Hvem: KU (JUR, SAMF og HUM) 

Hvad: Deltagelse i 2-dags konference i 

Bruxelles arrangeret af Kommissionen. 

creoDK gjorde KU opmærksom på 

konferencen, og de deltog fysisk med 5-6 

personer 

Formål: At  bidrage med vores  forskeres 

ekspertise  inden for migration til videre-

udvikling af EU-prioriteter på området 

samt skabe kendskab til eksisterende EU-

projekter og forståelse for dagsorden.  

Udbytte: Meget stor interesse blandt 

forskere og administrativt personale, der 

deltog på konferencen og via webstream  

KATALOG – MAJ/JUNI 2016 

Hvad: Katalog med oversigt over migrations-

forskning og profiler hos KU, CBS, Region 

Hovedstaden 

Hvordan: creoDK sammenstillede tematiske input 

fra partnerne. Kataloget blev overrakt til 

Kommissionens taler ved KU’s Flygt2016 konference 

i Kbh. og cirkuleret elektronisk. creoDK hjalp med at 

invitere Kommissionens særligt udpegede rådgiver 

for migrationsforskning til konferencen  

Formål: Sikre synlighed for og potentiel involvering 

af relevante forskere. Fremme forskning hos 

partnere 

Udbytte: Positive tilbagemeldinger fra 

Kommissionen. Kataloget cirkulerer bredt og bruges 

som inspiration i Kommissionen på området for det 

kommende program 
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2. NETVÆRKSOPBYGNING 
Netværksopbygning kræver en kontinuerlig indsats hos creoDK og partnerne. Der er taget fat på tre af 
de fire overordnede aktiviteter for året. 

Partnerindmeldelser i alliancer/platforme 
 Faciliteret sundhedsteknologisk netværk mellem CBS og Region Hovedstaden. 
 Faciliteret kontakt for Rigshospitalet til den Europæiske Patientforening. 
 Opfordringer til deltagelse i ny cPPP Cybersecurity. Dansk deltagelse endnu ikke afklaret. 
 Opfordret partnere til deltagelse i internationalt universitetsnetværk.  

Partnerdeltagelse i projektkonsortium 
 Tre sager med formidling af konkrete ansøgningsmuligheder. 

Netværksanalyser på fagområder og policy 
 Arbejdet med netværksanalyse er endnu ikke påbegyndt. 

Andre netværkssager 
 Lead på ERRIN Open Science arbejdsgruppe. 
 Co-lead på Ambiorix netværksgruppe og deltagelse i EARMA 2016 
 Løbende deltagelse i DACOB møder, samt afholdt møde med MEP Kofod’s assistent & smart 

vækst møde med EP ITRE sekretariat. 
 Regelmæssig kommunikation fra DANRO’s SPC-debriefs - vært for én debrief. 
 Løbende formidling til partnere (via policy briefs) af intelligence opnået gennem netværk.  
 Løbende opbygning og pleje af netværk med beslutningstagere i Kommissionen, Ministerrådet, 

Europa-Parlamentet og med øvrige aktører i Bruxelles og DK. 
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CASE: ERRIN NETVÆRK 

ERRIN SCIENCE ARBEJDSGRUPPE 

Hvad: 

• Co-chair for ERRIN Open Science 

arbejdsgruppe, der er et netværk med 

universitetsrepræsentanter i Bruxelles  

• Afholdelse af to møder for 

arbejdsgruppen (hver ca. 40 deltagere) 

+ eksterne talere) 

Formål: Skabe synlighed/profilering for 

kontoret og partnerskabet  

Udbytte:  

• Synlighed og respekt for kontorets 

faglige kvalitet 

• Adgang til intelligence 

• Invitationer til konferencer og møder 
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HORIZON 2020 STAKE-HOLDER MØDE & 

ERRIN POSITIONSPAPIR 

Hvad: 

• Som ERRIN’s repræsentant deltog creoDK i juni 

2016 i et eksklusivt heldagsmøde med  

Kommissionen om H2020 implementering  

• Udarbejdelse af ERRIN position om Horizon 

2020 implementering med udgangspunkt i 

creoDK positionspapir 

Formål: Give Kommissionen input til H2020 

midtvejsevaluering  

Udbytte: 

• Aflevere partnerskabets budskaber til 

Kommissionen og efterfølgende kommentering 

af opfølgningsrapport 

• Synlighed i Bruxelles og kendskab til andre 

centrale aktører og deres holdninger 



3. SYNLIGHED OG BRANDING 

Med synlighed og branding skal partnerskabet positioneres som en god dialog- og projektpartner i 

Bruxelles.  

 En-til-en møder: To mødeprogrammer er arrangeret og afviklet i Bruxelles for individuelle 

forskere (se case). 

 Partnerdeltagelse i EU-events: Der var god deltagelse i migrationskonferencen i Bruxelles. Der 

blev opfordret til  deltagelse i kvantumkonferencen i Holland. 

 Oplæg for eksterne aktører: Der er givet oplæg ved fire internationale arrangementer.  

 Arrangør af  Bruxelles events: Der er afholdt to arrangementer (”nytårskure”) med ca. 40 deltagere 

hver om hhv. TRL-skalaen og om PPP’er. 

 Andet:  

 Studietur til Cambridge bidrog til synlighed af de to kontorer 

 Bred udsendelse af årsrapport 2015 – fysisk og elektronisk 

 Sikret taler fra Kommissionen ved KU Flygt2016 konferencen 

 Birgitte Wederking citeret i Teknologiudvikling.dk artikel maj 2016 om adgang til EU-midler 

for innovative danske virksomheder 
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CASE: INDIVIDUELT MØDEPROGRAM 

Hvem: Professor Georg Ringe, CBS 

 

Hvad: Individuelt mødeprogram for partner. Møder i Kommissionen og Rådet 

 

Formål: Programmet havde tre formål:  

 1) Synliggøre Ringes ekspertise inden for finansunionen  

 2) Netværksopbygning  

 3) Indsamling af empiri til igangværende forskning. 

 

Udbytte: Ringe har i dag kontakter i EU-institutionerne. Beslutningstagerne kender 

Ringe og kan trække på hans kompetencer. Desuden fik Ringe indsamlet empiri til sit 

forskningsprojekt om finansunionen.  
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4. VIDENDELING, FORANKRING OG KOMMUNIKATION 

I første halvår arbejdede creoDK videre med videndeling om EU’s forskningspolitik, fortsat forankring 
hos partnerne og fremadrettet håndtering af kommunikation. 

Arrangementer (kompetenceudvikling partnere) 
 FP7 ex-post evalueringsmøde – frokostarrangement i København (med Kommissionen og FI). 
 Påvirkning og indflydelse på H2020 – workshop i København (se case). 
 Schuman Associates H2020: To delrapporter, en workshop og et projektevalueringsforløb.  

Oplæg/præsentationer  
 Der er afholdt fem oplæg hos partnerne. 
 SG og KG aktiviteter: Der er afholdt tre styre- og  tre kontaktgruppemøder, inklusiv et  fælles 

møde i Bruxelles. For kontaktgruppen er der afholdt kompetenceudvikling med besøg hos REA. 

Formidling - policy-notater & kommunikationsaktiviteter 
 Policy formidling med notater, høringer og opdateringer, særligt vedr.  EIC høring, EIT 

evaluering, H2020 midtvejsevaluering samt kvantum computing 
 Seks udgivelser af nyhedsbrevet ”creoDK Update” 
 Lancering af Twitter – hidtil med 142 tweets og 112 følgere 
 Hyppig deling af information med kontaktgruppen m.fl. via elektroniske medier 
 Internt strategisk kommunikationsprojekt 
 Deltagelse i EU-DK-Support netværket  

Udlån af faciliteter 
 Tolv udlån af mødelokaler 
 Et udlån af gæstearbejdsplads 
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CASE: CURVY ROADS OF INFLUENCING 
H2020 

Hvem: KU, CBS, DTU, RegionH 

 

Hvad: Workshop om ”How to Understand the curvy roads of H2020 and how to 

formulate inputs with impact”. En 2-timers workshop i København (på CBS) i april 

2016. Kontoret arrangerede workshop og program med to fra creoDK x2 (om creoDK 

og Kommissionens håndtering), og oplæg planlagt fra hhv. Forsknings- og 

Innovationsstyrelsen (FI) og DANRO. 

 

Formål: At gøre opmærksom på, hvilke elementer der skal tages højde for, når der 

søges effektiv indflydelse på rammeprogrammer og arbejdsprogrammer under H2020.  

 

Udbytte: God deltagelse og interesse blandt de godt 30 forskere og administrative 

personer, der deltog. Opfølgning via hjemmeside information og med 3 individuelle 

potentielle nye kunder hos creoDK.   
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REGNSKABSTAL – FØRSTE HALVÅR 2016 - 1/2 

INDTÆGTER  (hele 2016)   

Medlemsbidrag Region Hovedstaden    2.000.000 

Medlemsbidrag KU 1.000.000 

Medlemsbidrag DTU 1.000.000 

Medlemsbidrag CBS 500.000 

Overført fra 2015 (til KG –projekter)  278.256 

I alt for 2016 4.778.256 

UDGIFTER BUDGET  
(hele 2016) 

 UDGIFT 
(første halvår) 

% AF ÅR 

Løn og personale 3.238.256 1.525.057 47% 

Rejse 280.000 64.230 23% 

Projekter & repræsentation 570.000 160.993 28% 

Lokaler 530.000 1342.964 65% 

Administration 160.000 73.532 46% 

I alt 4.778.256 2.166.776 45% 

Nedenfor er foreløbig oversigt for indtægter og udgifter. Alle beløb er i danske kroner.  
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1) hele årets husleje 
(undtagen drift) er betalt 



REGNSKABSTAL – FØRSTE HALVÅR 2016 –  2/2 

STRATEGISK SATSNING 
BUDGET  

2016  

 UDGIFT 
(første halvår) 

PLANLAGT 
(andet halvår) 

% AF ÅR 

Satsninger 

- Arktisk forskning 40.000 0 113.400 33,5% 

- Big Data 40.000 34.456 210.000 111,1% 

- Biomedical engineering/ medicoteknologi 40.000 0      0 0,0% 

- Fedme 40.000 2.600 348.000 126,5% 

- Immunologi 40.000 0      460.000 150.0% 

Særlige KG projekter baseret på 2015 budget 

- Schuman  150.000 0 166.980 111,3% 

- KG studietur ERC – ændret til KG studietur 
Bruxelles 16.000 0 

 
511.050 69,1% 

- Arktisk forskningskonference  64.000 0 0 0,0% 
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1)  beløb til deltagelse i Arctic Circle konference Reykjavik 6.-9. oktober 
2)  estimeret beløb til Cyber  cPPP konference 9/9 
3) estimeret beløb til WS ICT Obesity 26/9 – program sendt til KG 
4) estimeret beløb til studietur Frankrig 10 personer – godkendelse af SG afventer 
5) afholdt beløb til KG studietur, men anført i ”planlagt”, da først bogført i juli  
 



Kontoret er godt i gang med 2016, og en række konkrete aktiviteter er planlagt for andet halvår. 

Aktiviteterne kommer bl.a. til at inkludere: 

• Fortsat arbejde for at påvirke H2020 arbejdsprogrammet for 2018-2020 og formuleringen af 

det næste forskningsrammeprogram – det endnu unavngivne FP9.  

• Et første udkast til arbejdsprogrammet forventes at foreligge i sidste kvartal af 2016 med 

færdiggørelse og vedtagelse i  løbet af 2017 efter konsultationer og behandling i 

programkomiteerne. 

• Midtvejsevalueringen og -høringer vil føde ind i Kommissionens arbejde med at udarbejde 

et forslag til FP9 sidst i 2017. 

• En indsats for at få sammenlægningen af creoDK og Copenhagen EU Office bragt i hus  

• Udarbejdelse af  ny fælles strategi  og handlingsplan er påbegyndt og skal færdiggøres i 

samarbejde med ejerkredsen i løbet af efteråret.  

• Arbejde med omlægning til vores fælles kommunikation.  

• Der er planlagt generalforsamling i oktober og konstituerende bestyrelsesmøde i januar 

2017  for det fælles kontor. 

• Nyt fælles kontor per 1. januar 2017. 

CREODK SER FREMAD 
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TEAM 

creoDK teamet er:  

• Birgitte Wederking  

• Anne Meidahl Petersen  

• Ida Heebøll 

• Karin Hyldelund  

• Lasse Holm Grønning (DK) 

• Lone Wraae 

• Praktikant 

 

creoDK og Copenhagen EU Office på fælles studietur til Cambridge, 
juni 2016 
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STYREGRUPPE  
• Mads Young Christensen, Region Hovedstaden  

• Kim Brinckmann, KU  

• Claus Henrik Andersen, DTU 

• Annedorte Vad, CBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTAKTGRUPPE 

• Torben Høøck Hansen, KU  

• Cecilie Ydemann Hansen, KU  

• Lone Falsig Hansen, DTU  

• Lars Brückner, DTU  

• Anne Line Mikkelsen, DTU  

• Rikke Fleron, Region Hovedstaden  

• Claus Hansen, Region Hovedstaden 

• Lise Vinkel Clausen, CBS 

• Nina Lynge, CBS 

 

 

 

 

 



CREODK ONLINE 

@creoDK_CphEU 

Copenhagen EU Office and creoDK –  
Capital Region Denmark EU Office 

www.creoDK.eu 
På hjemmesiden finder du alt om vores aktiviteter og kontorets arbejde  

creoDK Update 
Du kan abonnere på vores nyhedsbrev og få aktuelle historier direkte i din mailboks 

Send os en mail på: creodk@regionh.dk eller ring til os på: +45 45 11 02 98 



 

creodk@regionh.dk 

www.creodk.eu 

 

 


