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Bilag. Evaluering af Region Hovedstadens Kina-indsats 2012-2017 (ekskl. 

miljø/ren jord) 

Notatet er eksklusive indsatsen på miljø/ren jord, som er præsenteret i separat bilag. 

 

Ressourcer og aktiviteter i perioden 2012 - 2017 

 

Det samlede forbrug i den seks-årige periode udgjorde 2,8 mio. kr. De største udgifts-

poster var: 

 Tre politisk ledede erhvervsdelegationer (2013, 2015, 2016) hver med over 20 del-

tagere. Samlet udgift på 1,3 mio. kr.  

 Medfinansiering af etablering af Innovation House China-Denmark på 0,5 mio. kr. 

 Bevilling til Københavns Kommunes engagement i Beijing Design Week på 0,5 

mio. kr. 

 0,5 mio. kr. til administrative tjenesterejser til Kina samt værtsskaber for delegati-

onsbesøg i Danmark. 

 

Vurdering af anvendte personaleressourcer i perioden 

 

Trækket på personaleressourcer var størst i starten af samarbejdet og er siden aftaget 

mærkbart. De første 3 – 4 år lå indsatsen på ca. 0,5 årsværk pr år, mens den i 2017 var 

under 0,1 årsværk. De mest arbejdskrævende opgaver har været: 

 

 Planlægning af ikke mindst politisk ledede erhvervsdelegationer til Jiangsu. 

 Strategiarbejde og udvikling af samarbejdsmodeller med eksterne operatører. 

 Værtskab for exchange official program, hvor Region Hovedstaden i tre omgange 

har været vært for i alt seks medarbejdere fra Jiangsu Provinsen. 

   

Overordnet kronologisk liste over milepæle 

 

 Juni 2012. Regionsrådet godkender ’Strategi for udvikling af Region Hovedsta-

dens internationale relationer’, herunder Kina- og Jiangsu-fokus. 
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 November 2012. Embedsmandsstudietur til Jiangsu. 

 Maj 2013. Politisk ledet erhvervsdelegation til Jiangsu. Samarbejdsaftale under-

skrives. 

 Juni 2013. Partisekretæren aflægger genvisit i København. 

 Juni 2013. Medarrangør af Kina-erhvervskonference på Københavns Rådhus. 

 Januar 2015. Politisk ledet erhvervsdelegation til Jiangsu underskriver aftaler på 

sundhed-healthtech og på miljø/jord. 

 2015-2016. Samarbejde med Copenhagen Healthtech Cluster om at etablere dan-

ske og kinesiske partnerskaber om erhvervsrettede projekter. Ophører primo 2017 

i forbindelse med generel omstrukturering af CHC. 

 September 2016. Åbning af Innovation House China-Denmark på Østerbro. Et 

vækstmiljø særligt for små kinesiske virksomheder i Danmark.  

 November 2016. Politisk ledet erhvervsdelegation til Jiangsu. Flere aftaler under-

skrives mellem erhvervsfremmeaktører, bla. Copenhagen Capacity og en stor ki-

nesisk virksomhed.  

 2014, 2015, 2016. Værtskab for exchange official program, hvor Region Hoved-

staden var vært for i alt seks medarbejdere fra Jiangsu Provinsen på 2-4 måneders 

studietur. 

 Fortløbende. Region Hovedstaden modtager årligt 5-6 Jiangsu-delegationer. Ty-

pisk bestående af embedsfolk og erhvervsfolk, og indenfor områder som: Sund-

hed, ældrepleje, health-tech, fødevarer, miljø, erhvervs- og investeringsforhold. 

Ofte med regionsrådsformand eller udvalgsformand som delegationsleder. Tæt 

samarbejde med regionale parter om delegationsprogrammer.   

 Fortløbende. Nu og da har regionsrådsformanden eller udvalgsformand deltaget 

med oplæg ved Kina-rettede erhvervsarrangementer. 

  

Opnåede resultater  

 

Region Hovedstadens Kina-indsats har fra start haft fokus på at understøtte kommerci-

elle muligheder mellem danske og kinesiske erhvervsaktører. Hovedresultater:  

 

 Innovation House China-Denmark. Etableret september 2016 med JITRI og Han-

song Technologies fra Jiangsu Provinsen som medfinansierende stiftere. JITRI er 

provinsregeringens finansieringsinstrument i udviklingen af et innovationsbåret 

erhvervsliv. JITRI blev inddraget i Innovation House igennem Region Hovedsta-

dens kontaktnet i provins-administrationen.  

I 2017 fordoblede Innovation House sine lejemål fra 12 til 24 virksomheder. Virk-

somhederne er enten kinesiske, der i Innovation House tilbydes en soft landing 

platform, eller danske med ambitioner om det kinesiske marked. 

 

 Wavecare. Den danske healthtech-virksomhed Wawecare har udviklet blandt an-

det sansefødestuer i samarbejde med hospitaler i Region Hovedstaden. Efter besøg 

på Hvidovre Hospital i 2016 har Suzhou Municipal Hospital (i Jiangsu Provinsen) 

installeret en sansefødestue leveret af WaveCare.  

Wavecare deltog i regionens delegationstur november 2016, og fik herunder lejlig-
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hed til at pitche virksomheden på et besøg hos JITRI. Det har resulteret i et kon-

kret samarbejde, og planen nu at samkøre forskning med JITRI biomedical institut 

i Suzhou om fælles test og udvikling i deres søvnlaboratorie. 

 

 Simcare fra Jiangsu er nu agent for danske Nupo. På delegationsrejse til Jiangsu i 

maj 2013 besøgte delegationen virksomheden Simcere. Det foranledigede Simcere 

til et genbesøg i august 2013 for at afdække erhvervsmuligheder. Det har på Co-

penhagen Capacitys foranledning resulteret i et partnerskab mellem danske Nupo 

og Simceres datterselskab Simcare.  

 

 Liqtech. Virksomheden Liqtech i Ballerup leverer nu luftfiltre til virksomheden 

Kailoong i byen Wuxi i Jiangsu Provinsen. Det er helt primært en indsats af Bycir-

kelsamarbejdet, der har båret frugt. Region Hovedstadens indirekte betydning er, 

at Liqtech oplyser, at man har kunnet drage gavn af overfor kunder at kunne hen-

vise til ikke blot de tætte bånd mellem Wuxi og Bycirklen men også mellem Ji-

angsu og Region Hovedstaden. 

 

 


