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Status på Greater Copenhagen-initiativerne for første halvår af 2017 
 
For at sikre fremdrift i de igangsatte Greater Copenhagen initiativer indhentes halvårligt en deltaljeret statusrapport fra de operatører og arbejdsgrupper, der 
er ansvarlige for de enkelte initiativer. Statusrapporteringen omfatter de initiativer, der indgår i Greater Copenhagen & Skåne Committees Handlingsplan 
2017. 
 
I tabellen gives et overblik over de 11 initiativernes fremdrift i forhold til de målsætninger og leverancer, der er opstillet i Handlingsplan 2017. 
 

Status på Greater Copenhagen-initiativer i Handlingsplan 2017 
 

Initiativ Resultater i 2017 
Infrastruktur (trafikcharter) Greater Copenhagens Trafikcharter danner grundlag for en fælles indsats for at styrke og koordinere den overordnede 

infrastruktur i Greater Copenhagen. Infrastrukturprojekterne i charteret er nødvendige investeringer for at sikre fremtidig 
vækst og udvikling i Greater Copenhagen ved at skabe såvel international som indre tilgængelighed i hele regionen.  
 
I første halvår af 2017 er der udarbejdet et implementeringsplan for Trafikcharteret. Det væsentligste resultat for imple-
mentering af trafikcharteret er, at der er opnået enighed mellem den danske og svenske regering om at arbejde videre 
med en forundersøgelse af en ny Helsingborg – Helsingør forbindelse. 
 
I 2017 er der ligeledes forberedt et forInterreg-projekt på trafikområdet. Der forventes, at foreligge udkast til projektet til 
august 2017.  
 
Herudover var trafikcharteret et centralt emne for Greater Copenhagen teltet på Folkemødet på Bornholm. 

Arbejdsmarkedsintegration 
og grænsehindringer 

Etablering af et fælles arbejdsmarked i Greater Copenhagen er af højeste prioritet for samarbejdet. Tilgængelighed er af-
gørende for, at arbejdskraft og virksomheder kan arbejde og operere uhindret i hele metropolen. Greater Copenhagen-
samarbejdet gør derfor en betydelig indsats for at fjerne hindringer, herunder ikke mindst grænsehindringer, som står i 
vejen for mobilitet og integration på arbejdsmarkedet. 
 
Som led i Interreg-projektet Gränshinder har sekretariatet for The Greater Copenhagen & Skåne Committee i 2016 udar-
bejdet et katalog over de alvorligste grænsehindringer i Greater Copenhagen. Via projektet Gränshinder har sekretariatet 
desuden medvirket til en dansk lovændring, ’Lex ESS’ for forskere fra tredjelande, som er ansat ved forskningsanlæggene 
ESS eller MAX IV i Lund og København. Lovændringen gør det dels muligt for de udenlandske medarbejdere at benytte den 
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danske forskerskatteordning og samtidig arbejde i både Danmark og Sverige, dels gør det muligt for tredjelandsborgere at 
grænsependle til og fra ESS og MAX IV-anlæggene i Skåne. Der arbejdes i 2017 med at løse flere grænsehinderinger. 
 
I første halvår af 2017 er der opnået følgende resultateter: 
 

 På projekt om akademikermatch er der igangsat samarbejdsmodel for at matche ledige akademikere til jobåbnin-
ger i SMV’ere i Greater Copenhagen.  

 

 På projekt om klynger er der gennemført en kortlægning af relevante klynger og mini-survey om samarbejdsmøn-
stre mellem klynger i Greater Copenhagen Cluster Catalogue 2017. Herudover er der afholdt Greater Copenhagen 
Cluster Summit med 70 deltagere fra 35 klynger fra hele Greater Copenhagen samt samt forskellige support aktø-
rer som fx (Interreg, Enterprise Europe Network og EU kontorer). 7 ideer til samarbejde blev identificeret og ar-
bejdes videre på. 
 

 Gennemført en kortlægning af tværregionale arbejdsmarkedsindsatser i Greater Copenhagen. Undersøgelsen er 
begrænset til primært offentlige partnerskaber og dermed kommuner, regioner INTERREG samarbejde og Øre-
sund Direkt og grænseoverskridende samarbejder. 

Digital infrastruktur Greater Copenhagen skal udvikles til at være et gigabit-samfund med digital infrastruktur i verdensklasse, så hele regionen 
er digitalt konkurrencedygtig internationalt. I 2017 skal der vedtages et fælles charter for digital infrastruktur. I charteret 
arbejdes der både for den digitale infrastrukturs tilgængelighed og for hvordan man i Greater Copenhagen kan udnytte 
digitaliseringens muligheder. 

 

I første halvår af 2017 er der i initiativet udarbejdet fakta og dækningskort for bredbåndsdækning i Greater Copen-
hagen samt påbegyndt en samfundsøkonomisk analyse på området.  

 

Herudover var Digital infrastruktur et centralt emne for Greater Copenhagen teltet på Folkemødet på Bornholm. 

Fælles fødevaresatsning Greater Copenhagens fødevaresatsning tjener til at styrke og understøtte udviklingen i fødevaresektoren i hele Greater 
Copenhagen.  

I første halvår af 2017 har man i den fælles fødevaresatsning igangsat følgende virksomhedsrettede aktiviteter: 

 FoodHack innovationsevent.  
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Operatør Krinova og DTU. Afholdes primo 2018 

 Studieture for virksomheder ml. SE/DK + virksomheds matchmaking  
Operatør Livsmedelsakademin + Nordisk Center for Lokale Fødevarer 
 

 Bindeled ml. producenter og forbrugere/konsumenter/grossister 
Virksomheder placeret i Greater Copenhagen får adgang til afsætningsplatform og nye markeder 
 

 Public Private Meals – stærkt fagligt samarbejde om specifikke udfordringer  
Fx OPS som driver til vækst i det lokale fødevareerhverv 

  

Turisme Formålet med turisme initiativet er at skabe et samarbejde mellem turismeaktører i hele Greater Copenhagen med formå-
let om at skabe en fælles platform for turismeindsatserne i Greater Copenhagen. Ambitionen er at sikre, at destinationen 
skiller sig ud i Europa som det perfekte match mellem by og land. 
 
I første halvår af 2017 er der på turisme-området igangsat følgende 4 spor: 

1) Greater Copenhagen Job generator for Turisme - Forstudie til Interregprojektet – 
2) Zoom in – Kendskab, forankring og kortlægning hos kommunale aktører i Greater Copenhagen 
3) Zoom Out - Business Intelligence - analyse og markedsprioritering 
4) Great start – picking the low hanging fruits. Regionerne samarbejder bl.a. om destinationen Bornholm, design og Lon-

don Designweek.  

International markedsføring Greater Copenhagen-samarbejdet har som målsætning at gøre regionen mere synlig og attraktiv for internationale inve-
storer, virksomheder, talenter og turister. Til det formål driver samarbejdet kampagner via sociale medier og internet ret-
tet mod specifikke målgrupper i udlandet. Kampagnerne udføres for Greater Copenhagen af operatørerne Copenhagen 
Capacity og Business Region Skåne/Invest in Skåne.  
 
I første halvår af 2017 er der udviklet og afviklet følgende succesfulde digitale markedsføringskampagner:  

 Gamingkampagne (talent)  
o 11.349.401 har set kampagnens budskaber 
o 75.509 besøg på kampagnewebsite  
o 498 ansøgninger - 238 screenede ansøgninger til virksomheder 
o 102 ansøgere til jobsamtale  
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 Fintech-kampagne (talent)  
o 19.238.602 har set kampagnens budskaber 
o 175.481 besøg på kampagnewebsite  
o 1.448 ansøgninger - 326 screenede ansøgninger til virksomheder 
o 100 ansøgere til jobsamtale  

 

 Fintech-kampagne (business) målrettet start-ups og virksomheder  
o 4.662.847 har set kampagnens budskaber 
o 29.049 besøg på kampagnewebsite 
o 120 deltagere på fintech-event i London 
 

 Første del af en logistikkampagne er afviklet hen imod en event på MIPIM i marts.  
o 124 (90 internationale) meldte sig til eventen (fra 90 virksomheder) 

 

 Der afvikles pt. flere Brexit-kampagner med henblik på at tiltrække virksomheder, organisationer og investeringer 
til Greater Copenhagen.    
 

Herudover har Greater Copenhagen-samarbejdets finansieringspulje har godkendt de første fire digitale kampagner, som 
vil blive gennemført i 2017 – primo 2018 i samarbejde med Invest in Skåne: 

 Life Science  

 ICT 

 Cleantech 

Greater Copenhagen brandet Greater Copenhagens virksomheder, videninstitutioner, kommuner og regioner skal opnå større international gennem-
slagskraft gennem udrulning og brug af regionens fælles brand. Brandingen sker ved operatørerne Copenhagen Capacity 
og Business Region Skåne. 
 
Copenhagen Capacity har i første halvår af 2017 afholdt dialogmøder med borgmester og kommunaldirektører fra 25 øst-
danske kommuner og workshops med erhvervs- og kommunikationschefer fra 16 østdanske kommuner. Der er i alt opnået 
93 brugere af brandet i Østdanmark (virksomheder, organisationer, videninstitutioner, kommuner og regioner) 
 
Business Region Skåne har i første halvår af 2017 udviklet hjemmesiden greatercph.se samt udarbejdet materiale til hvor-
dan de skånske kommuner kan arbejde med brandet. 
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One Point Entry One Point Entry er Greater Copenhagens fælles modtageservice for udenlandske studie- og delegationsbesøg til metropo-
len. Med etablering af en afdeling i Skåne dækker One Point Entry nu hele Greater Copenhagen. 
 
I første halvår af 2017 er 250 besøgshenvendelser modtaget via One Point Entry. Herudover har 19 virksomheder fået 

udbytte af delegationsbesøg, 11 kommuner har fået besøg via One Point Entry, herunder tre skånske kommuner og 9 fæl-

les besøg over Øresund er gennemført. 

Der er i alt involveret virksomheder 40 gange i de afholdte besøg i 2017 i Greater Copenhagen.  

Investorportalen Investorportalen skal give et samlet overblik over investeringsmuligheder for byudvikling samt bygge- og anlægsprojekter i 
hele Greater Copenhagen. 
 
Resultater for første halvår af 2017: 

 21 kommuner har deltaget i portalen (3 nye). 

 36 danske projekter har deltaget i portalen (7 nye). 

 10 svenske projekter har deltaget i portalen (6 nye)  

 6 svenske kommuner har deltaget i portalen (5 nye) 
 
Investorportalen er også præsenteret for private aktører, der fx har lokaliseringsmuligheder for distributionscentre eller 
søger kapital til udvikling. Herudover er Investorportalen præsenteret og brugt på MIPIM 2017. 

Lighting Metropolis Greater Copenhagen skal videreudvikles til et førende ’living lab’ for Smart Urban Lighting gennem innovative demonstra-
tionsprojekter for belysnings-løsninger i metropolen, som kan tiltrække besøgende fra hele verden. Fokusområder er lys-
design, biologisk lys, miljø og klima, økonomi og effektivitet. 
 
I første halvår af 2017 er følgende resultater opnået: 

 Igangsat konceptudvikling henimod en permanent samarbejdsplatform.  Aktører på tværs af Danmark og Sverige 
vil fortsætte samarbejdet om, at udvikle de intelligente belysningsløsninger i et samspil mellem forskning, virk-
somheder og det offentlige. 

 Igangsat 25 forskellige forsøgs- og demonstrationsprojekter i et samarbejde mellem offentlige og private parter. 
De konkrete produkter og løsninger som erhvervslivet bidrager med, udvikles og indgår på nye måder i byer og 
bygninger.  
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ESS & MAX IV Støttet af Interreg skal projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society sikre, at potentialerne i forskningsanlæg-
gene ESS og MAX IV udnyttes fuldt ud af Greater Copenhagen. Dette sker bl.a. ved at øge antallet af unge forskere, som 
anvender teknologien knyttet til ESS og MAX IV. 
 
I første halvår af 2017 er der opnået følgende resultater på ESS og MAX IV  
 

 I Interreg-projektetet er der igangsat yderligere 49 forskningsprojekter, således at der samlet set er igangsat 116 
ud af 176 bevilgede eksperimenter.  

 En rapport om væsentlige grænsehindringer for internationale borgere i Greater Copenhagen er udarbejdet og of-
fentliggjort. Rapporten er fulgt op med løsningsforslag og en plan for opfølgende arbejde, der skal fjerne grænse-
hindringer, der kan hæmme udnyttelsen af ESS & MAX IV. 

 Delprojektet Regionale leverandører har nået ud til over 500 virksomheder med information om leverandørens 
muligheder med ESS og MAX IV.  

 Der er afholdt 17 udlandsaktiviteter samt 4 Expat Events  

 Planlægning af konferencen The Bridge, der afholdes den 22-23. august hos DI på Rådhuspladsen med op til ca. 
400 deltagere.  

 Der er forberedt planer for design og opbygning af det nye datacenter MAX IV. MAX IV datacenter er et nyt inita-
tiv, som er igangsat pr. 1. juni 2017. Datacenteret er placeret på DTU og skal udføre databehandling for eksperi-
menter gennemført på MAX IV indenfor imaging- eller billeddannelsesområdet. 

 
Samlet set kører initiativerne efter planen, og 9 ud af de i alt 11 initiativer har nået de opstillede leverancer for første halvår af 2017. På indsatserne infra-
struktur og digital infrastruktur har der været mindre forsinkelser, hvilket har gjort, at ikke alle de opstillede leverancer for 1. halvår af 2017 er nået. Initiati-
verne er dog godt i gang, og det forventes, at forsinkelserne vil blive indhentet i løbet af 2. halvår af 2017 og 2018. 
 
9 ud af 11 indsatser i Handlingsplan 2017 har involveret erhvervslivet i løbet af første halvår af 2017. Alle indsatser har en forventning om at inddrage er-
hvervslivet yderligere i anden halvår af 2017 samt i 2018. 
 


