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Region Hovedstadens kontorer i Bruxelles (creoDK/Copenhagen EU Office) har lavet en opgørelse over, hvordan
det er gået for regionens tre store universiteter og Region Hovedstaden med at hjemtage forskningsmidler fra EU’s
forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Danmark har pr. ultimo august hjemtaget 198 mio. €, hvilket svarer
til 2,38% af samtlige landes hjemtag.
I den sammenhæng gør de store vidensinstitutioner i Hovedstadsregionen det godt. Københavns Universitet - KU,
Danmarks Tekniske Universitet – DTU, Copenhagen Business School – CBS og Region Hovedstaden står
tilsammen for 41,6 % af det samlede danske hjemtag. På listen over de europæiske universiteter med det højeste
hjemtag ligger KU som nr. 5, og DTU som nr. 15.
Region Hovedstaden har hjemtaget for 8,4 mio. € i denne opgørelse. Herudover er en række større
projektansøgninger på vej mod bevilling/kontraktunderskift (hospitalerne og nogle miljøforskningsprojekter) – inklusiv
disse er status for Region Hovedstaden ultimo oktober 16,9 mio. €
Med sin forskningspolitiske lobbyindsats i Bruxelles bidrager creoDK til at understøtte videninstitutionernes 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 Innovation, 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 hjemtagning af ekstern finansiering til forskning og innovation på
100 mio. kr. om året.
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. ultimo august er ca. 11 % 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
befolkning. Horizon 2020 støtter forskning inden for en bred vifte af forskningsområder. Opgørelsen ovenfor er gjort
på baggrund af Europa-Kommissionens tal for projekter, hvor der foreligger kontrakt med EU om bevilgede midler.
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