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INDLEDNING 

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

for Copenhagen EU Office –  Region Hovedstadens EU-kontor i Bruxelles. 

Vi er kommet godt fra start i 2016. Syv projekter har fået tildelt EU-midler og ét projekt, hvor 

Copenhagen EU Office er partner, har fået midler fra den nationale EU-DK hjemtagspulje. Flere 

EU-ansøgninger er under evaluering, og flere udviklingsprojekter er i støbeskeen med henblik på 

indsendelse i efteråret 2016 og primo 2017. Ejerkredsen har taget kontoret til sig - vi har haft 

fornøjelsen af besøg fra regionen og flere kommuner i Bruxelles, og vi oplever engageret 

mødedeltagelse til Netværksgruppemøderne og efterspørgsel på kontorets sparring til workshops 

og events i Danmark såvel som i Bruxelles.  

Rapporten afrapporterer på mål i Handlingsplanen 2016. Copenhagen EU Office arbejder 

målrettet med de fire strategiske satsninger (innovation i virksomheder, bæredygtig regional- og 

byudvikling, sundhedsteknologi og aktiv aldring og mobilitet og sammenhæng på tværs). 

Sammenlægningen med creoDK tager form, og der arbejdes på rammer og strategi for det fælles 

kontor. 

Rapporten giver indblik i highlights, aktiviteter og resultater opnået i første halvår af 2016. Under 

hver aktivitet er en illustrerende case beskrevet. 
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FØRSTE HALVÅR 2016 I TAL 
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Kommuner og region 

• 2 godkendte ansøgninger 

• 520.000 kr. i medfinansiering 

• 11 indsendte ansøgninger  

• 9 forprojektansøgninger 

• 348.348 kr. udbetalt i 

forprojektmidler 

• 2 netværksgruppemøder i DK 

• 3 besøg fra DK 

Virksomheder - CopenVirk 

• 6 godkendte EU-ansøgninger 

• 11 mio.kr. i EU-støtte  

• 32 ansøgninger indsendt og evalueret 

• 30 ansøgninger i pipeline 

• 145 kontaktede virksomheder 

• 90 afholdte møder 

• 19% i succes rate 

 



HIGHLIGHTS - FØRSTE HALVÅR 2016 
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• Netværksgruppemøder 
• Afholdelse af workshops 
• Besøg fra Danmark 
• Generalforsamling og årsmøde 

Forankring, information 
og kompetenceudvikling  

•  Udrulning af forprojektordning 
•  Ansøgninger og hjemtag (region, kommuner og virksomheder) 

Projekter og læring 

• Opbygning og deltagelse i netværk og alliancer i Bruxelles 
• Arrangør af workshops i Bruxelles 
• Partnerdeltagelse i EU-events 
• Oplæg for eksterne aktører 

Profilering og synlighed 

•  Dialog med Europa-Kommissionen om regionens nøgleinteresser 
• Analyseret og informeret om mulige konsekvenser af Brexit 
• Informeret ejerkredsen om det hollandske EU-formandskabs 

prioriteter 

Interessevaretagelse og 
policy  

•  Enighed i ejerkredsen om sammenlægningen med creoDK.  

•  Fælles strategiudvikling og implementering er nu undervejs. 
Sammenlægning 



 

Netværksgruppemøder hos hhv. Egedal- og Ishøj Kommune 

 Dagsorden den 11. marts: lancering af forprojektordningen, introduktion til Urban Innovative 

Actions (nyt EU-program), præsentation af ansøgningsmuligheder og gruppearbejde med 

udvalgte cases 

 Dagsorden den 27. maj: introduktion til EU-relaterede tiltag, præsentation af 

ansøgningsmuligheder, case-præsentationer ved LOOP CITY og Københavns Kommune - fra 

projektidé til indsendt ansøgning, oplæg ved klynger, universiteter og andre aktører – 

projekthjælp fra samarbejdspartnere   

 

Workshops mm. i DK 

 Venskabsbytræf i Ishøj med workshop om EU-projektmuligheder faciliteret af Copenhagen EU 

Office 

 Erhvervstræf  i Frederiksberg med stand om CopenVirk 

 Workshop hos DTU Water  med oplæg om samarbejdsmuligheder med kommuner og region i EU-

projekter  

1.1 FORANKRING, INFORMATION OG    
      KOMPETENCEUDVIKLING 
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Studiebesøg i Bruxelles fra Danmark 

 Region Hovedstaden – CRU, den 27.-28. april. Deltagere: Vækst & Kompetencer og Forskning & 

Innovation  

       Formål: styrke vidensdelingen på tværs af nationale og europæiske fonde mhp. at  sikre en       

       bedre rådgivning til ansøgere 

 Bornholms Kommune, den 23.-25. maj. Deltagere: Chefgruppen 

       Formål: opgradere viden om EU, afdække støttemuligheder og PR, synlighed og lobby indsats 

 Københavns Kommune, den 27. juni. Deltagere: Økonomiforvaltningen 

       Formål: afdække støttemuligheder  og interessevaretagelse 

 

Generalforsamling  og årsmøde 

 Generalforsamlingen blev den 20. april kombineret med årsmødet med deltagelse fra det politiske 

niveau i Søhuset i Hørsholm 

       Formål: at sætte EU på dagsordenen og  skabe en bedre kontakt til det politiske bagland for  

       Copenhagen EU Office og give mulighed for præsentation samt drøftelse af  resultater/effekter og   

       ønsker til kontorets udvikling 

       Eksterne oplægsholdere: John Brædder, Borgmester i Guldborgsund Kommune, ”Guldborgsunds    

       erfaringer med EU-projekter” og Bjarke Møller, direktør for Tænketanken EUROPA , ”Hvorfor EU” 

 

1.2 FORANKRING, INFORMATION OG      
      KOMPETENCEUDVIKLING 
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CASE: EU-PROJEKTNETVÆRK I 
DANMARK    

Omdrejningspunktet for netværksmødet den 27. maj var  at præsentere kommuner og region 

for en række mulige samarbejdspartnere , når der arbejdes med EU-projekter. Universiteter, 

klynger og andre aktører kom hver i sær med konkrete bud på, hvordan man sammen kan 

udvikle EU-projekter. 

 

Der er skarpe krav til innovationshøjden  i EU-projekter. Det er derfor vigtigt for de enkelte 

aktører i hovedstadsregionen at skabe et stærkt tværfagligt samarbejde i projektudviklings-

fasen, så de sammen kan løfte ambitionsniveauet og  forbedre deres muligheder for at opnå 

EU-støtte. Netværksmødet var således en god mulighed for at møde og netværke med 

potentielle samarbejdspartnere.  

 

Der var stor interesse fra alle parters side om sammen at styrke hinandens kompetencer ifht. 

EU-projekter. Den kommende sammenlægning mellem Copenhagen EU Office og creoDK vil 

fremadrettet udgøre en stærk platform for realiseringen af dette.  
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Bornholms Regionskommune på studietur til Bruxelles 

Bjarke Møller, Direktør for Tænketanken EUROPA, 
holder oplæg på årsmødet 

Københavns Kommune på besøg i Bruxelles 



Udrulning af forprojektordning  
 

 Med henblik på at kick-starte flere EU-ansøgninger lancerede Copenhagen EU Office i starten 

af 2016 EU-forprojektordningen. EU-forprojektordningen tilbyder kommuner og region 

økonomisk støtte til at forberede EU-ansøgninger.  

 
Overblik over ansøgere og EU-projekter, der har modtaget EU-forprojektstøtte: 

 

 

 

 

2.1 PROJEKTER OG LÆRING 
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Ansøger EU-program Satsning Udbetalt DKK 

Høje-Taastrup  Interreg NSR Mobilitet 40.000 

Høje-Taastrup  UIA Bæredygtig byudvikling 100.000 

Høje-Taastrup  Interreg BSR Mobilitet 35.000 

Albertslund UIA Bæredygtig byudvikling 25.000 

Albertslund Horizon 2020 Bæredygtig byudvikling 100.000 

Albertslund Horizon 2020 Sundhed 18.348 

LOOP CITY URBACT Mobilitet 30.000 

Der er per 30. juni samlet udbetalt 348.348 



Estimeret afløb for forprojektordningen i Q3+4  

 

 

 

 

2.2 PROJEKTER OG LÆRING 
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Ansøger EU-program Satsning Forventet afløb Q3+4 DKK 

Høje-Taastrup  Interreg NSR Bæredygtig by- og 
regionaludvikling 

30.000 (forhåndsgodkendt) 

Albertslund Horizon 2020 Bæredygtig by- og 
regionaludvikling 

100.000 

Region Hovedstaden ELENA Bæredygtig by- og 
regionaludvikling 

100.000 

Region Hovedstaden Interreg Bæredygtig by- og 
regionaludvikling 

100.000 

København Horizon 2020 Bæredygtig by- og 
regionaludvikling 

100.000 

Furesø UIA Mobilitet 100.000 

Frederiksberg Horizon 2020 Mobilitet 100.000 

Region Hovedstaden Interreg ØKS Mobilitet 100.000 

Region Hovedstaden Horizon 2020 Sundhed 100.000 (forhåndsgodkendt) 

Samlet estimeret afløb for forprojektordningen Q3+4 2016 830.000 



Region og kommuner 

 

 I første halvår af 2016 er der samlet indsendt 11 EU-ansøgninger fra region og kommuner 

 

 To ansøgninger er godkendt  

1. LOOP CITY har fået tilsagn om EU-støtte fra URBACT-programmet på 520.000 kr.     

Det samlede projektbudget er på 5,6 mio. kr. Barnsley i Storbritannien er projektleder. 

         Projektet, TechTown, skal undersøge, hvordan små og mellemstore byer konkurrerer    

         eller samarbejder med regionale/nationale niveauer omkring digitale- og teknologiske    

         klynger og initiativer.  

 

2. Væksthus Hovedstadsregionen, Cluster Excellence, Copenhagen Capacity og 

Copenhagen EU Office har fået tilsagn om støtte fra EU-DK hjemtag på 150.000 kr.  

         Projektet, EU Boost, har til formål at hjælpe flere virksomheder til at søge EU-midler.  

         EU Boost er i regi af Greater Copenhagen og vil således også involvere Væksthus    

         Sjælland og CAPNOVA.  

 

Næste slide giver et samlet overblik over indsendte EU-ansøgninger og status  

2.3 PROJEKTER OG LÆRING 
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Ansøger EU-program Satsning Projekttitel Status 

Høje-Taastrup  Interreg NSR Mobilitet   E-commute Under evaluering 

Høje-Taastrup og 
Albertslund 

UIA Bæredygtig byudvikling MASH-UP Afslag 

Høje-Taastrup Interreg NSR Bæredygtig byudvikling IoTLogistics Under evaluering 

Høje-Taastrup Interreg BSR Mobilitet Enhancing e-mobility 
in the BSR 

Under evaluering 

Albertslund Horizon 2020 Sundhed  IoT large scale projects Afslag 

Albertslund Horizon 2020 Bæredygtig byudvikling  InTriCity Afslag 

LOOP CITY URBACT Mobilitet TechTown 520.000 

Region H REGIOSTARS, 
DGREGIO 

Smart vækst Cph Cleantech Cluster Under evaluering 

Væksthus 
Hovedstaden m.fl 

EU-DK 
hjemtag 

Erhvervsfremme EU Boost i Greater 
Copenhagen 

150.000 

København Horizon 2020 Bæredygtig byudvikling EU-China Smart Cities 
Platform 

Under evaluering 

København Horizon 2020 Bæredygtig byudvikling Run4Cities Fase 1 ansøgning 
godkendt. Frist for 
fase 2 d. 6/9-2016 

STATUS PÅ INDSENDTE ANSØGNINGER OG HJEMTAG 
– REGION OG KOMMUNER 



EU-ansøgninger og hjemtag – CopenVirk 

 

 I første halvår af 2016 er 32 EU-ansøgninger indsendt og evalueret i regi af CopenVirk  

 Seks ansøgninger har fået tilsagn om EU-støtte/midler.  

 Samlet hjemtag: 11 mio. kr. 

 30 ansøgninger i pipeline 

 90 møder afholdt. 145 virksomheder kontaktet. 

 Succesrate 19%  

2. PROJEKTER OG LÆRING 
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OVERSIGT OVER HJEMTAG - COPENVIRK 
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Ansøger Kommune EU-program Projektnavn Hjemtag DKK 

Danelec Marine Rudersdal Eurostars iSea 3.177.760 

Vessel Performance 
Solutions 

Lyngby Eurostars iSea 750.677 

Danica Greentech København Eurostars E-NoSi 2.229.270 

Genomics 
Expression 

København Eurostars OneRNA4OvaCure 2.542.210 

OvaCure Hellerup Eurostars OneRNA4OvaCure 1.157.190 

Danelec Marine Rudersdal SMV-instrumentet fase 1 VDRConnect 375.000 

U3D København SMV-instrumentet fase 1 Absolute Zero 375.000 

Lighthouse QT København SMV-instrumentet fase 1 QTOOL 375.000 

Samlet EU-hjemtag – CopenVirk: 10.982.107  
 

Første halvår af 2016 



CASE: U3D - COPENVIRK  

Absolute Zero - Virtual 3D-camera 

 

Virksomhedsprofil: Iværksætter med stor teknisk viden om udvikling af salgskanaler.   

Produkt idé: Banebrydende software-defineret virtual reality (VR /eller alternativt 360°) 

kamera, der muliggør høj-kvalitets videooptagelser og skræddersyet performance.  

Ambition: At blive markedsleder på nichemarkedet for VR kameraer til professionelle og med 

tiden udvikle forbrugervenlige VR kameraer.  

Udfordring: At færdiggøre den teknologiske udvikling og demonstrere anvendelighed og 

performanceevne sammen med forbrugere.  

EU-program: SME-instrumentet fase 1 - 50.000 EUR finansiering og gode muligheder for at 

få tilsagn om 0,5-2,5 million EUR mere til fase 2. 

CopenVirk: Virksomheden har tidligere ansøgt SMV-instrumentet, men fik ikke tildelt midler 

og var usikker på om, det gav mening at genansøge. CopenVirk rådgav virksomheden i forløbet 

frem mod genansøgningen, der ledte frem til en succesfuld ansøgning.  
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Med profilering og synlighed skal ejerkredsen positioneres som en god projektpartner i Bruxelles. 

 

 En-til-en møder: Mødeprogrammer er arrangeret og afviklet i Bruxelles for hhv. LOOP CITY og MADE 

 Partnerdeltagelse i EU event: DOLL/Gate 21 deltog i ERRIN-event og præsenterede interesse- og 

projektområder 

 Opbygning af strategiske alliancer: Bilaterale møder med europæiske regionskontorer mhp. at identificere 

strategiske interessefællesskaber og samarbejdsmuligheder 

 Oplæg for eksterne aktører: Der er holdt oplæg ved fem internationale arrangementer 

 Arrangør af Bruxelles event: Sundhedsworkshop med 45 internationale aktører  (se case) 

Andet: 

 Facilitering af taler fra Europa-Kommissionen til Carbon Neutral Cities Alliance event i Danmark 

  Studietur til Cambridge bidrog til synlighed af de to kontorer 

 Bred udsendelse af årsrapport 2015  

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

innovative danske virksomheder 

 Møde med EIB - promovering af regionens styrkepositioner og drøftelse af konkrete EU-

støttemulighedet bl.a. ift. ELENA-programmet  

 Møder med ZealandDenmark mhp. at udvikle fælles tiltag for at brande Greater Copenhagen 

 

 

3. PROFILERING OG SYNLIGHED 
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CASE: 1. WORKSHOP - IMPLEMENTERING OG 
OPSKALERING (SUNDHED) 
45 internationale aktører var samlet i Bruxelles den 21. juni 2016 for at diskuterer udfordringer og 

løsninger på implementering og opskalering af sundhedsteknologi. Den første af tre workshops havde 

fokus på ”parathed i organisationen, forandringsledelse og tværfaglighed”. Workshoppen bød på gode 

cases fra Danmark, Skotland og Italien og med efterfølgende gruppediskussioner af dagens input, egne 

erfaringer og brainstorm på anbefalinger. 

  

Hovedanbefalingerne fra 1. workshop: 

Organisatorisk forandringsparathed 

• Vurdér parathed, anvend bottum-up initiativer til at skabe forståelse og velvillighed 

• Klæd lederne på (proaktive, inddragende og retningssættende) 

• Evaluering af viden om og erfaringer med implementering 

Kommunikation 

• Vær opmærksom på organisationens antagelser/kultur 

• Rettidig omhu og relevant inddragelse 

Europæisk videndeling 

• Øge kritisk masse for videndeling og dokumenteret succes  

 

NB! 2. og 3. workshop afholdes henholdsvis den 15. september & 5. december 2016 



Nedenfor en sammenfatning af tiltag for interessevaretagelse:  

 

 Informeret ejerkredsen om det hollandske EU-formandskabet prioriteter inden for den 

urbane dagsorden 

 

 Analyseret og informeret om mulige konsekvenser af Brexit  

 

 Drøftet regionens interesser med Europa-Kommissionen herunder, LOOP CITY, MADE, 

europæisk cykelstrategi, Femern Bælt-forbindelsen i regi af STRING,  velfærdsteknologi og 

borgerinddragelse i løsninger af de store samfundsudfordringer inden for sundhed.  

 

 

4. INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY 
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REGNSKABSTAL ULTIMO JULI 2016 
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INDTÆGTER (hele 2016)   

Medlemsbidrag kommuner    4.000.000  

Medlemsbidrag Region Hovedstaden    4.000.000  

Overført fra 2015    1.000.000 

I alt     9.000.000  

UDGIFTER 
BUDGET  

(hele 2016) 
 UDGIFT   

(første halvår) 
%AF ÅR 

Løn- og personale 3.650.000     1.647.395   45 

Rejser 370.000 163.372 44 

Projekter og repræsentation 3.020.000        1.175.000  39 

Udviklingsprojekter 1.000.000 0 0 

Lokaler  645.000 *472.262 73 

Administration 315.000 50.117 16 

I alt  9.000.000     3.508.146  39 

*) hele årets husleje (undtagen drift) er betalt. 

Nedenfor en foreløbig oversigt for indtægter og udgifter. Alle beløb er i danske kroner.  
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COPENHAGEN EU OFFICE SER FREMAD 

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

Aktiviteterne kommer bl.a. til at inkludere: 

 

• Delegationsbesøg fra Hvidovre Kommune og Region Hovedstaden 

• Open Days, d. 10.-13. oktober: sideevent med Zealanddanmark ”Vækstiværksættere – Scale up 

Denmark initiativet” og RegioStars Awards (RegH indstillet til finalen) 

• Kontoret tilpasser sit fokus på baggrund af efterspørgsel, når udvikling og nye temaer som 

migration, turisme og udsatte byområder sætter dagsordenen  

• Systematisk registrering og evaluering af vores mål og ydelser 

• 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 

19 
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COPENHAGEN EU OFFICE GØR EN FORSKEL 

Citater fra forprojektansøgere 

”Stor kredit til forprojektmidlerne, som har været med til at sikre 

rådgiverens engagement i opgaven, og lettet os, som jo ikke har 

skrivning af EU-ansøgninger som vores første kompetence eller 

vores grundopgave.” 

Dorte Færregaard Jensen, Udviklingskonsulent, Høje-Taastrup Kommune 

”Større EU-ansøgninger er forbundet med en vis økonomisk risiko, da konkurrencen 

om projektstøtten i sidste ende er skarp. Det er derfor med stor glæde at Albertslund 

Kommune har kunnet søge Copenhagen EU Office om tilskud via forprojektordningen. 

Derudover vil vi gerne takke for den professionelle sparring, som vi har modtaget fra 

Copenhagen EU Office under hele ansøgningsforløbet med Intrincity-projektet til 

Horizon 2020 Smart Cities and Communities –programmet.” 

Niels Hansen, Specialkonsulent, Albertslund Kommune  
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BESTYRELSEN I 2016 

• Jannich Petersen, Formand og Viceborgmester, Gribskov Kommune 

• Marianne Stendell, Næstformand og Regionsrådsmedlem 

• Finn Rudaizky, Regionsrådsmedlem   

• Per Roswall, Regionsrådsmedlem 

• Steen Christiansen, formand for KKR og Borgmester, Albertslund Kommune  

• Mia Nyegaard, Medlem af Borgerrepræsentationen, Københavns Kommune 

• Jeanette Slora Nielsen, Salgschef, ATEA, udpeget af Dansk Erhverv 

• Jesper Thestrup, Direktør, In-JeT ApS, udpeget af DI 
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Copenhagen EU Office teamet er: 

• Birgitte Wederking 

• Rasmus Mørk 

• Christina Teik  

• Gorm Rasmussen 

• Amanda Alletorp  

• Mette Buskjær Christensen (DK) 

• Lone Wraae 

• Praktikant 
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TEAM 

creoDK og Copenhagen EU Office på fælles studietur til Cambridge, 
juni 2016 



4 

COPENHAGEN EU OFFICE ONLINE 
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@creoDK_CphEU 

Copenhagen EU Office and creoDK –  
Capital Region Denmark EU Office 

 

cphoffice.eu 
På hjemmesiden finder du mere information om vores aktiviteter og 
kontorets arbejde. Du kan også finde værktøjer til at komme i gang med 
jeres EU-projekt og læse om de mange støttemuligheder. 

 

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

Send os en mail på: info@cphoffice.eu eller ring til os på: +45 38 66 55 93 
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