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FORMANDSKABET UDTALER
”Etableringen af Copenhagen EU Office er starten på en koordineret indsats for
internationalisering af vores kommuner og vores region. I fællesskab forholder vi os
til mulighederne i EU-systemet og gør en indsats for at få mest muligt ud af det
europæiske samarbejde med henblik på vækst og øget konkurrencedygtighed i hele
Greater Copenhagen.
Vi er blevet modtaget med stor varme og interesse både i det dynamiske Bruxellesmiljø og i hele ejerkredsen. Samarbejdet med creoDK har givet de bedst mulige
betingelser for en hurtig start og en fokuseret og resultatorienteret indsats med et højt
aktivitetsniveau. Bestyrelsens engagement og involvering har også været meget
værdifuld for de opnåede resultater – det er værdsat.”
Marianne Stendell, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden
Jannich Petersen, Viceborgmester, Gribskov Kommune
Formandskabet for bestyrelsen for Copenhagen EU Office
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DIREKTØRENS FORORD
Årsrapporten 2015 beskriver Copenhagen EU Offices væsentligste aktiviteter og resultater i 2015. Efterspørgslen efter
vores ydelser har fra starten været stor og er steget i takt med lanceringen af initiativer, som åbner for projekt- og
kompetenceudvikling, netværksopbygning og profilering.
Det har været et år med etablering så vel som udvikling. Sammen med creoDK er vi nu et større repræsentationskontor
i Bruxelles i nyindrettede lokaler i Nordic House. Til sammen fremmer vi hovedstadsregionens interesser over for EUsystemet, tiltrækker EU-midler og repræsenterer ejerne i Bruxelles. Med den stadig stigende konkurrence om EUmidlerne er den permanente tilstedeværelse i Bruxelles vigtigere end nogensinde. Både for at have fingeren på pulsen
og for at skabe og udvikle netværk og indgå alliancer. Nye lokaler, nye kollegaer og nye samarbejdsmuligheder blev
behørigt fejret ved vores store indvielse i juni måned. Tak fordi I kom og tak for at tage så godt i mod os! Vi ser frem til
endnu tættere samarbejde mellem de to kontorer og de andre partnere i Greater Copenhagen i 2016.
Som det fremgår af de følgende sider, gør vi en særlig indsats for innovation i virksomheder, sund og grøn vækst samt
mobilitet i regionen. Interessen griber heldigvis om sig på tværs af regionen, og inspiration og læring mellem
kommuner er voksende. Jeg vil gerne sige tak for den store interesse og imødekommenhed, vi har mødt, når vi har
været på besøg i alle kanter af regionen, og det fælleskab, som så tydeligt definerer samarbejdet. Og endelig en tak til
min bestyrelse, mine medarbejdere og alle I andre for jeres indsats. Uden jer ville jeg ikke kunne præsentere denne
årsrapport.
Jeg ser frem til alt det, vi i fælleskab vil opnå i 2016.
Bruxelles, marts 2016
Birgitte Wederking
Direktør
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BERETNING

HIGHLIGHTS FRA 2015
 Færdigetableret og opbygget et fuldt arbejdende kontor i Bruxelles, herunder
• ansat fem medarbejdere
• færdiggjort lokaler
• udviklet hjemmeside og grafisk profil
• afholdt bestyrelsesmøder
 Udarbejdet strategi- og handlingsplan
 Udviklet og igangsat strategiske satsninger
 Afholdt åbningsreception i Bruxelles med deltagelse af mere end 130 gæster
 Opbygget netværk i Danmark, herunder
• etableret netværksgruppe med deltagelse af alle kommuner og region
• afholdt workshops og informationsaktiviteter
• besøgt alle dele af regionen (kommuner og region)
• medvirket til at udvikle ejerkredsens viden om mulighederne i Bruxelles
 Udviklet samarbejde med ejerkredsen og øvrige relevante aktører
 Etableret et tæt samarbejde med creoDK, herunder identificering af fælles projekter
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BERETNING

SATSNINGER 2015-2016
Satsningerne i Copenhagen EU Office er udvalgt efter regionens styrker samt potentiale
og deres match i forhold til prioriteringerne i EU. Udmøntningen af satsningerne
bidrager til at forankre og fremme arbejdet med EU-projekter inden for hver af
strategiens fire indsatsområder. Satsningerne er målrettet kommunale og regionale
initiativer såvel som virksomheder. Der er etableret samarbejde med regionale aktører
som f.eks. CLEAN, Gate 21, Copenhagen Healthtech Cluster og Væksthus
Hovedstadsregionen samt med creoDK og universiteterne.
De fire satsninger, som kontoret har udviklet og igangsat i 2015, er:
•
innovation i virksomheder
•
bæredygtig regional- og byudvikling
•
sundhedsteknologi og aktiv aldring
•
mobilitet og sammenhæng på tværs i regionen
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STATUS PÅ SATSNINGER
Innovation i
virksomheder

Bæredygtig regionalog byudvikling

Sundhedsteknologi og
aktiv aldring

• Koncept udviklet
• Indgået kontrakt med
ekstern konsulent ift.
rådgivning af
virksomheder
• Projektteam nedsat
• Produktark udviklet
• Møder med relevante
aktører afholdt
• Møder i projektteamet
afholdt
• 82 virksomheder
kontaktet
• 50 virksomhedsmøder
• 9 virksomheder har
søgt om EU-støtte
• 19 virksomheder i EUansøgningsskriveproces
• Samarbejde med
creoDK etableret

• Koncept udviklet
• Nedsat ‘Grøn Vækst
Projektråd’ som skal
projektmodne og
kvalificere EUansøgninger fra
kommuner/region på
klima-, energi- og
miljøområdet
• Afholdt møder i
projektråd samt
kvalificeret første
ansøgning
• Nye ansøgninger til
behandling i
projektrådet undervejs
• I projektrådet deltager
bl.a. Gate21, CLEAN,
Region og creoDK

• Koncept udviklet
• Spørgeskemaundersøgelse gennemført
• Rapport om barrierer
og løsninger udarbejdet
• Første sundhedsworkshop afholdt
• Projektredskaber
udarbejdet
• Én-til-én rådgivning
udbydes ift.
ansøgninger
• Møder med relevante
aktører afholdt
• Samarbejde med
creoDK etableret
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Mobilitet og
sammenhæng på tværs
i regionen
• Koncept udviklet
• Møder med relevante
aktører afholdt
• Roadmap mod EUstøtte for kystsikring
under udarbejdelse
• 1 Urbactprojektansøgning i
skriveproces under
Ringbysamarbejdet
• Samarbejde med
creoDK etableret

BERETNING

AKTIVITETER
Copenhagen EU Office har i 2015 haft fokus på etablering, projektudvikling, udvikling af
identitet, forankring hos de hjemlige partnere og netværksopbygning i Bruxelles. Kontoret har i
løbet af året opbygget rådgivningserfaring, som har bidraget til yderligere udvikling af tilbud og
værktøjer målrettet kommuner/region.
De følgende afsnit uddyber aktiviteter og et udsnit af relaterede resultater i 2015. Under hver
aktivitet er der beskrevet et par cases.
Aktiviteterne for 2015 var:
1. Etablering og forankring
2. Projekter og læring
3. Profilering og synlighed
4. Interessevaretagelse og policy
5. Information og kompetenceudvikling
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BERETNING

1. ETABLERING OG FORANKRING
Copenhagen EU Office har i 2015 etablering af kontoret og startet forankringsarbejdet hos ejerkredsen.
Ultimo 2015 har Copenhagen EU Office startet en proces med henblik på sammenlægning med creoDK. I
2015 har Copenhagen EU Office også:
•
•
•
•
•
•
•

•

Færdiggjort indretning af kontorer
Udarbejdet strategi og handlingsplan
Etableret kontordrift, færdiggjort organisering, afholdt bestyrelsesmøder
Udarbejdet grafisk profil og logo
Ansat 5 medarbejdere – 3 startede i marts 2015 og 2 starter primo 2016
Sikret gensidig læring og opbygget kompetenceforløb hos ejerkreds og kontorets medarbejdere
Opbygget netværk, herunder
• identificeret kontaktpersoner i hver kommune og regionen med henblik på forankring,
projektudvikling og informationsformidling
• afholdt regelmæssige besøg og møder hos ejerkreds i Danmark og samarbejdspartnere i
Bruxelles
• identificeret og skabt adgang til internationale samarbejdspartnere
Etableret samarbejder med ejerkredsen og øvrige relevante aktører som fx creoDK og Region
Sjælland
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CASE: ÅBNING AF EU-KONTORET
Det var en festlig dag med prominente gæster, da det nye Copenhagen EU Office officielt
åbnede dørene i Bruxelles. Region Hovedstaden og de 29 kommuner er nu repræsenteret i
Bruxelles og arbejdet med at få involveret flere af regionens aktører i internationale projekter
er igangsat. Samtidig fejrede City of Malmö EU Office 15 års repræsentation i Bruxelles, mens
creoDK markerede 7 år i byen og det gode samarbejde mellem kontorerne og ejerkredsen.
Samarbejde, internationalisering og indflydelse var omdrejningspunkter for flere af dagens
talere. Aktørerne i hovedstadsregionen skal sammen med partnere fra hele Europa være med
til at finde løsninger på fælles samfundsmæssige udfordringer. Kontoret vil gøre det lettere at
finde støttemidler til at realisere nye og innovative produkter og løsninger, der både kan skabe
vækst og gøre hverdagen bedre for borgerne.
Ved åbningen deltog mere end 130 prominente gæster fra Bruxelles og Danmark, herunder
EU-kommissær Margrethe Vestager, Ambassadør og Danmarks faste repræsentant til EU
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, Regionrådsformand Sophie Hæstorp Andersen, Overborgmester i
København Frank Jensen samt kontorets bestyrelse og universiteternes prorektorer.
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“Through your joint presence in
Brussels we can leave a stronger
imprint on the EU of the future.”
Jeppe Tranholm-Mikkelsen, General
Secretary of the Council of the EU
(at the time Denmark’s permanent
representative to the EU)

“This cooperation is a wonderful example of
doing things together when you are not strong
enough by yourself. It is also great for Brussels
because it enables the Brussels ecosystem to
work better.”
Margrethe Vestager, EU Commissioner
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CASE: NETVÆRKSGRUPPEN
Copenhagen EU Office har oprettet en netværksgruppe med repræsentanter fra alle 29
kommuner og regionen med det formål at skabe én indgang, at udbrede kendskabet til
EU-kontoret, opbygge kompetencer og viden om EU-programmer og bidrage til
udvikling af relevante EU-projekter.
Netværksmøderne tager udgangspunkt i kommunernes behov. Det har resulteret i en
større interesse for EU-projekter, dialog om intern organisering, output ved deltagelse i
internationale projekter, identificering af relevante EU-puljer og projektindkaldelser.
Møderne har i særdeleshed haft fokus på inspiration og kompetenceløft gennem best
practice cases, udvikling af værktøjer og videndeling med fokus på løsninger af fælles
udfordringer.
I 2015 blev der afholdt 4 møder i netværksgruppen med bred deltagelse på tværs af
kommunerne.
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2. PROJEKTER OG LÆRING
Copenhagen EU Office har i 2015 sat fokus på projektudvikling inden for de fire satsninger som
understøtter strategiske regionale og kommunale strategier. Kontoret har haft stor fokus på at
formidle viden om muligheder og relevante projekter i EU til ejerkredsen. I 2015 har kontoret:
• Udviklet aktiviteter og redskaber med henblik på at fremme projektudvikling inden for de fire
satsninger, herunder
• sparring på og screening af projektmuligheder
• sparring på indmeldte projektansøgninger
• kvalitetssikring af projektansøgninger
• Videreformidling af partnersøgninger
• Etableret samarbejde og partnerskaber med ejerkredsen
• Udbredt kendskab til EU-programmer
• afholdt workshops og møder
• Udviklet redskaber til ejerkredsen, herunder
• projektskabelon til projektideer
• skabelon til afklaring af projekters EU-potentiale
• kommunikationsværktøjer til forankring af EU-arbejdet hos ejerkredsen
•

Nedsat 2 projektråd med fokus på modning af projekter
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CASE: COPENVIRK
Danske virksomheder har fået en ekstra hjælpende hånd i arbejdet med at finde rundt i de
mange EU-tilbud. Produktet hedder CopenVirk og er gratis starthjælp for virksomheder i
hovedstadsregionen til at identificere de rette EU-puljer, finde internationale partnere og
komme i gang med en EU-ansøgning. Copenhagen EU Office har i 2015 iværksat en screening
og rådgivning af virksomheder som arbejder med teknologier eller processer, der endnu ikke
findes på markedet og har et internationalt sigte.
Det gør CopenVirk i praksis:
• identificerer EU-støttemuligheder til produktudviklingsprojekter
• sikrer større chancer for succes gennem sparring om forretningsudvikling
• vurderer projektets innovationshøjde
• hjælper med at finde de rigtige partnere i Danmark og Europa
• udarbejder en kort projektbeskrivelse og hjælper med at søge midler fra EUopSTART
• giver virksomheden et beslutningsgrundlag for at søge EU-støtte.
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BERETNING

3. PROFILERING OG SYNLIGHED
Copenhagen EU Office spiller sammen med creoDK en stor rolle i at gøre opmærksom på
hovedstadsregionens mange styrkepositioner i Bruxelles. I 2015 har kontoret bland andet:
• Opbygget netværk i Bruxelles
• afholdt møder med de danske medlemmer af Europa-Parlamentet
• etableret kontakter til potentielle alliancepartnere blandt Europæiske regionsrepræsentationer
• Meldt sig ind i The European Regions Research and Innovation Network (ERRIN).
• Deltaget i netværksarrangementer, workshops og konferencer
• i regi af ERRIN og European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (EIP-AHA)
med henblik på nye projektmuligheder, herunder præsenterede Frederiksberg Kommune et
potentielt projekt ved et ERRIN match-making event
• deltaget i Eurocities årsmøde, hvor Direktør Birgitte Wederking sad i dommerpanelet, for at
uddele pris til byen med projekter, der udmærker sig inden for innovation, deltagelse og
samarbejde.
• placeret en medarbejder fra Københavns Kommune på talerlisten ved Nordic Edge
konferencen i Stavanger
• Afholdt møder med ZealandDenmark med fokus på identificering- og udvikling af fælles tiltag for at
brande Greater Copenhagen
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CASE: ERRIN MATCH-MAKING EVENT
Med etableringen af Copenhagen EU Office valgte Frederiksberg Kommune aktivt at gå i dialog
med EU-kontoret om internationale projektmuligheder. I oktober måned deltog tre
medarbejdere fra Frederiksberg Kommune i en match-making event i Bruxelles. Eventen satte
fokus på fire temaer inden for sundhedsområdet, og Frederiksberg Kommune greb muligheden
for at synliggøre en projektidé indenfor IKT i sundhed og kom i dialog med potentielle
projektpartnere i Holland og Italien. Projektidéen, som sætter fokus på empowerment af
borgeren, var identificeret og modnet i tæt samarbejde med Copenhagen EU Office.
Frederiksberg Kommune vurderer, at det gav et stort udbytte at præsentere projektet i
Bruxelles:
”Det at komme til Bruxelles og være aktivt med i en event med deltagere fra forskellige lande
og med forskellige kompetencer og idéer var meget inspirerende og gav en masse gode input
til det videre arbejde med vores projektidé. Deltagelsen gjorde bl.a., at vi fik skærpet
projektidéen, vi fik gjort projektet - og Frederiksberg Kommune – synlige, vi fik knyttet tætte
kontakter til potentielle partnere og til Copenhagen EU Office, som deltog sammen med os i
eventen og løbende holdt opfølgende møder med os.” Caroline Marott, kommunikations- og
udviklingskonsulent på Frederiksberg Kommune.
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4. INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY
Copenhagen EU Office følger den politiske udvikling i Bruxelles tæt. Kontoret har opbygget og
plejer et bredt netværk blandt beslutningstagerne i både Europa-Kommissionen, Ministerrådet
og Europa-Parlamentet. Dette med henblik på at identificere nye muligheder for funding og
adgang til tidlig information om nye tiltag, som kan udgøre udviklingspotentiale for Greater
Copenhagen. Konkret har kontoret:
• Analyseret og informeret om muligheder af EU’s nye investeringsstrategi ESIF, Juncker
planen
• Informeret ejerkredsen om Luxembourgs og Nederlandenes prioriteter inden for den urbane
dagsorden
• Præsenteret regionens styrkepositioner over for Europa-Kommissionen, herunder
naturbaserede løsninger, velfærdsteknologi og borgerinddragelse i løsninger af de store
samfundsudfordringer inden for grøn omstilling.
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BERETNING

5. INFORMATION OG KOMPETENCEUDVIKLING
I løbet af 2015 har Copenhagen EU Office udarbejdet flere kommunikationsprodukter og
afholdt informationsarrangementer med henblik på at udbrede kendskabet til Copenhagen EU
Office, give ejerkredsen information om muligheder i EU og bidrage til kompetenceudvikling.
Dette inkluderer:
•

Viden om muligheder i EU, hvor kontoret har:
•

besøgt en lang række afdelinger og ledelser hos ejerkredsen ved regelmæssige rejser
til Danmark

•

holdt oplæg ved møder i KKR Hovedstaden og K29 (Kommunaldirektørkredsen)

•

afholdt studiebesøg i Bruxelles, opsat møder med relevante aktører i Bruxelles og
modtaget besøgsgrupper bl.a. fra Frederiksberg og Frederikssund Kommuner

•

•

Udvikling af hjemmeside og andre kommunikationskanaler
•

hjemmeside: www.cphoffice.eu

•

etablering af LinkedIn profil sammen med creoDK

•

etablering af LinkedIn gruppe for ejerkredsen med fokus på videndeling

•

udarbejdelse af artikler til og publicering af nyhedsbrevet creoDK Update

Ejerkredsen har benyttet kontorhotel og udstationering
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CASE: SUNDHEDSWORKSHOP
Halvdelen af hovedstadsregionens kommuner, regionen selv og universiteterne var
repræsenteret, da Copenhagen EU Office i november afholdte en sundhedsworkshop.
Workshoppen bød på indblik i mulighederne i EU, gode cases og mulighed for at
diskutere dagens indtryk.
Lyngby-Taarbæk Kommune og DTU præsenterede deres fælles nye EU-projekt REACH
med fokus på, hvordan hele ansøgningsprocessen forløb og hvad parterne forventer at
få ud af samarbejdet samt hvad de hver især bringer til projektet. Lyngby-Taarbæk
Kommune skal teste de nye velfærdsteknologier, som DTU er i gang med at udvikle.
Eftermiddagen bød på gruppediskussioner ift. idéer og løsninger til, hvordan
kommunerne kan komme i gang med internationale projekter på sundhedsområdet,
hvordan de kan tackle udfordringer og gør brug af muligheder, som der er i forbindelse
med at indgå i EU projekter.

19

CASE: KL-TEMADAG
KL afholdte den 7. december 2015 sin årlige EU-temadag, der satte fokus på aktuelle
kommunalrelevante EU-dagsordener og –muligheder. Temadagen gav indsigt i nogle af de
aktuelle EU-politikker, der har ,eller vil få, særlig relevans for kommunerne bl.a. EuropaKommissionens ‘better-regulation’ dagsorden. Dagen gav også indsigt i, hvordan kommunerne
kan tænke EU mere strategisk ind i den politiske planlægning og dagsorden.
Copenhagen EU Office bidrog i regi af DAcoB (Danish Local Regional and Research Co-Op
Brussels) til afholdelse af spændende workshops med fokus på: "En aldrende befolkning",
"Kultur og kreativitet" og "Kommuner i Horizon2020”. Alle workshops havde til formål at vise,
hvordan EU kan bidrage til at skabe vækst i kommunerne.
Oplægsholderne på dagen var Margrethe Vestager, EU-kommissær for konkurrence, Henk
Swarttouw, Hollands ambassadør i Danmark, Jens Ive, borgmester i Rudersdal Kommune og
næstformand for KL's Internationale udvalg samt Preben Aamann, talsmand for EU-præsident,
Donald Tusk.
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REGNSKABSTAL 2015
INDTÆGTER
Medlemsbidrag kommuner

3.995.757

Medlemsbidrag Region Hovedstaden

3.995.757

Overskud 2015 som tilbagebetales

-2.095.828

I alt

5.895.685

UDGIFTER
Løn- og personale
Rejse- og repræsentation
Lokaler
Administration
Projekter
I alt

2.675.883
265.758
666.809
303.363
956.284
4.868.097

Finansielle omkostninger

27.588

I alt

4.895.685

ÅRETS RESULTAT

1.000.000

Årets resultatet på 1. mio. kr. overføres til egenkapital og til brug til særlige projekter i 2016. Der
tilbagebetales 2.095.828 kr. til ejerkredsen i forbindelse med opkrævning af medlemsbidrag for 2016.
Foreningens regnskab er revideret af BDO.
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COPENHAGEN EU OFFICE SER FREMAD
Kontoret er godt i gang med 2016. Læs mere om de planlagte aktiviteter
i Handlingsplan 2016. Et par af de nye aktiviteter inkluderer:
• Sammenlægning med creoDK (hovedstadens forskningspolitiske EUkontor i Bruxelles)
• Udrulning af en for-projektordning for kommuner og region (læs
mere på cphoffice.eu)
• Delegationsbesøg for kommuner og kommunaldirektørkredsen (K29)
• Systematisk registrering og evaluering af vores mål og ydelser

4
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OM COPENHAGEN EU OFFICE

COPENHAGEN EU OFFICE
Copenhagen EU Office er det fælles kontor i Bruxelles for Region Hovedstaden og de 29
kommuner i regionen. Kontoret blev etableret i 2014 og varetager sine ejeres interesser
over for EU-systemet. 
Copenhagen EU Office arbejder målrettet på at fremme jobskabende vækst ved at
tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen, styrke indflydelsen på EU’s strategier og
initiativer, styrke ejernes viden om og ageren i EU samt øge regionens synlighed i EU.
Målet er, at Copenhagen EU Office skal lægge grundlaget for projekttilskud på mindst
50 mio. kr. i strategiperioden 2015-18, og at alle ejerne skal være involveret i mindst ét
EU-relateret tiltag.
creoDK og Copenhagen EU Office og deres ejerkredse arbejder tæt sammen, og begge
kontorer bidrager til at synliggøre hovedstadsregionen i Bruxelles under brandet
Greater Copenhagen. Kontorerne stiller mødefaciliteter og kontorplads til rådighed for
ejerne.
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OM COPENHAGEN EU OFFICE

BESTYRELSEN I 2015
•

Marianne Stendell, Formand og Regionsrådsmedlem

•

Jannich Petersen, Næstformand og Viceborgmester, Gribskov Kommune

•

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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OM COPENHAGEN EU OFFICE

TEAM I COPENHAGEN EU OFFICE
•

Birgitte Wederking, Direktør

•

Rasmus Mørk, EU-specialkonsulent

•

Christina Teik, EU-konsulent

•

Gorm Rasmussen, EU-konsulent

•

Amanda Alletorp Sørensen, EU-konsulent

•

Mette Buskjær Christensen, EU-konsulent (starter marts 2016)

•

Martin Christensen, Office Manager

•

Praktikanter fra universiteter
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OM COPENHAGEN EU OFFICE

LÆS MERE OG FØLG OS
@creoDK_CphEU
Copenhagen EU Office and creoDK –
Capital Region Denmark EU Office
cphoffice.eu

På hjemmesiden finder du alt 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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RUE DU LUXEMBOURG 3 /
B-1000 BRUXELLES /
CPHOFFICE.EU

