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1.
Indledning

Forord
På Greater Copenhagen EU Offices
1-års fødselsdag kan vi se tilbage på et
2019 med en styrket østdansk stemme
i Bruxelles, et flot hjemtag og masser af
engagement i EU-arbejdet.
Det har været et tilfredsstillende år for
kontoret set i lyset af mængden og
typen af aktiviteter, vores strategiske
målopfyldelse og for samarbejdet i
medlemskredsen. I 2020 ser vi frem til
endnu mere samarbejde på tværs af
universiteter, regioner og kommuner i
Østdanmark.
De samlede kræfter omkring Greater
Copenhagen EU Office er mere end
summen af de enkelte medlemmer. Det
er den korte version af status efter det
første år af samarbejdet mellem fire
universiteter, to regioner og 46
kommuner.

Vi er på vej ind i den næste
programperiode med Horizon Europe
som det instrument, der skal skabe
internationalt samarbejde til at takle
udfordringer og sætte baren højt i
problemløsningen.
Vores universiteter har sat deres klare
aftryk ved at komme til Bruxelles og tale
for deres sag og ved at engagere sig i
Mission Boards og Nordic University
Days. Heldigvis bliver viden ikke på
universiteterne. Den kommer ud til
vores regioner og kommuner og bliver
til løsninger til glæde for borgerne.
Et af vores mål er at skaffe penge til
projekter. Ultimo 2019 var der kommet
næsten 70 millioner kr. ind til EUprojekter i østdanske virksomheder,
regioner og kommuner via vores
rådgivning.

Mange af pengene er kommet de små
innovative virksomheder til gode, som
har krævet en stor opsøgende indsats i
hele geografien.
Nye initiativer som European Green Deal
og Future of Europe rækker ud til
samfund og borgere for at få alle til at
forholde sig aktivt til vores fælles
europæiske fremtid. En aftale om EU’s
langsigtede budget vil sætte rammerne
for ambitionsniveauet i EU-samarbejdet,
som også forholder sig til den globale
dagsorden med internationale relationer
og FN’s verdensmål.
Tak for samarbejdet i 2019!

Med venlig hilsen
Birgitte Wederking
Direktør

Bestyrelsen primo 2020
•

Martin Baden, Regionsrådsmedlem, Region Hovedstaden, Formand

•

Niels Hörup, Borgmester, Solrød Kommune/KKR Sjælland,
Næstformand

•

Nanna Mik-Meyer, Prodekan for forskning, Copenhagen Business
School (CBS), Næstformand

•

Eik Dahl Bidstrup, Borgmester, Dragør Kommune/KKR Hovedstaden

•

Jan Hendeliowitz, Regionsrådsmedlem, Region Sjælland

•

Tommy Petersen, Medlem af borgerrepræsentationen, Københavns
Kommune

•

Peter Kjær, Prorektor, Roskilde Universitet (RUC)

•

Kirsten Busch Nielsen, Dekan, Københavns Universitet (KU)

•

Claus Henrik Andersen, Kontorchef, Danmarks Tekniske
Universitet (DTU)

•

Jeanette Slora Nielsen, Senior Director – Public Atea/Dansk Erhverv

•

Niels-Ulrik Amdal, Director Vaccines External Stakeholders, Pfizer
Biopharmaceuticals Group/DI

”Vi har været igennem en
sammenlægning, og den er vi
kommet rigtig godt afsted med.
Vi har et velfungerende kontor,
der har virket gnidningsløst”.
- Martin Baden
”Greater Copenhagen EU Office
er kommet rigtig godt fra start, og
jeg er meget tilfreds med det”.
- Niels Hörup
”Det er rigtig spændende, at
EU-kontoret også fokuserer på
at styrke samarbejdet
øst for Storebælt”.
- Nanna Mik-Meyer

Verdensmålene er en fælles ramme
Greater Copenhagen EU
Office arbejder med fem
tematiske fokusområder:
•
•
•
•
•

Klimatilpasning, miljø,
cirkulær økonomi og
energi
Sundhed
Udvikling og anvendelse
af digitale teknologier
Mobilitet og transport
Bioøkonomi og fødevarer

Vores fokusområder er
særligt relateret til de
verdensmål, der handler om
sundhed, vand, livet i havet,
energi, bæredygtige byer,
ansvarligt forbrug,
økonomisk vækst,
infrastruktur, klimaindsats og
selvfølgelig partnerskaber.

EU bruger verdensmålene i
flere politikker og
programmer, og samtidig
De tematiske fokusområder
arbejder mange af vores
støtter op om
medlemmer allerede med at
medlemmernes indsats for at indfri målene. Derfor er
bidrage til at indfri FN’s
verdensmålene blevet et
Verdensmål for bæredygtig
fælles globalt sprog, som
udvikling, og flere af dem er også binder bro mellem
relevante ift. EuropaØstdanmark og Bruxelles.
Kommissionens European
Green Deal.

2.
Fokus og effekt

2019
Resultater i forhold til strategiens mål
Hjemtag for 2019 er 69,8 mio. kr.
I 2019 har kontoret faciliteret seks ansøgninger på tværs
af medlemskredsens forskellige typer aktører.
I årsberetningen kan man læse en række udvalgte cases om,
hvordan Greater Copenhagen EU Office har varetaget
medlemmernes interesser og styrket det østdanske engagement i EU.

Fokus for projektudvikling i 2019
•

I 2019 har projektudviklingsteamet haft et særligt fokus på at
besøge kontorets mange nye medlemmer og etablere et godt
samarbejde, der kan føre til endnu mere engagement i EU.

•

Gennem vores virksomhedsservice CopenVirk er der blevet
identificeret og kontaktet innovative virksomheder i alle 46
kommuner.

•

Vi har udviklet og lanceret en ny ordning kaldet Grøn
Investeringsfremme, hvor vi rådgiver kommuner og regioner om at
søge støtte til store grønne investeringer fra EU-programmet
ELENA, der giver op mod 10-20 mio. kr. i støtte.

•

Der er blevet afholdt en række workshops i Danmark, hvor
medlemmerne har kunnet dele erfaringer med igangværende EUprojekter samt en Interreg-workshop med vores svenske partnere
for at udvikle fælles projektansøgninger.

.

Effekt af arbejdet med projektudvikling i 2019
•

De mange nye kommuner har fået større kendskab til deres EUkontor, hvilket øger deres viden og parathed til at engagere sig i
EU-projekter.

•

I alt er 569 virksomheder i Østdanmark blevet kontaktet, og 113
møder er blevet afholdt, hvilket har ført til 51 indsendte
ansøgninger, hvoraf 21 er blevet godkendt af EU.

•

Aktiviteterne fra vores virksomhedsservice CopenVirk har ledt til et
hjemtag på 67.902.541 kr. til innovative østdanske virksomheder.

•

I Greater Copenhagen EU Offices første år har vi samtidig haft
fokus på oplæring af nye medarbejdere, da vi i forbindelse med
sammenlægningen har ansat fem nye medarbejdere til
projektudviklingsteamet. Der er desuden blevet ansat to nye
medarbejdere til interessevaretagelse og en til kommunikation
Det forventes, at den øgede kapacitet fremadrettet vil bringe stor
værdi for kontorets medlemmer.

Fokus for interessevaretagelse i 2019
•

Forberedelser til implementeringen af Horizon Europe.

•

Positionere universiteters interesser i Horizon Europe overfor
nyvalgte medlemmer af Europa-Parlamentet og generelt
synliggøre behovet for et godt forskningsbudget.

•

Præsentere Horizon Europe og tematikker hos
medlemmerne for at sikre viden og parathed blandt
forskningsgrupperne.

•

Indspil til revidering af TEN-T-forordningen, der regulerer
EU’s investeringer i fysisk infrastruktur via Connecting
Europe Facility, for at opnå indflydelse, der på langt sigt kan
sikre støtte til investering i en fast forbindelse over Øresund.

•

Indhente viden om tilrettelæggelse og implementering af
Interreg-programmet i den kommende budgetperiode.

Effekt af interessevaretagelse i 2019
•

Aktiviteterne i 2019 har særligt bidraget til at øge vidensniveau
og parathed blandt forskere, forskningsrådgivere og ledelse på
universiteterne for at sikre engagement i Horizon Europe fra
2021.

•

Kontorets positionering af udvalgte eksperter til de fem Mission
Boards resulterede i én plads i Mission Board for Climate
Neutral & Smart Cities og én plads i Mission Board Assembly
(rådgivende udvalg) for Cancer. Mission boards skal bidrage til
at designe og udvikle missioner under Horizon Europe.

•

Kontoret har udarbejdet en række besøgsprogrammer og
positionspapirer, som har til hensigt at skabe aftryk eller match i
den strategiske plan for Horizon Europe og mere specifikt i
senere indkaldelser.

•

Øget viden, parathed og engagement fører til større
opmærksomhed i forskningsmiljøerne, så de er klar til at
engagere sig i de konkrete Horizon Europe-muligheder, der vil
tegne sig i 2021.

3.
Cases

Lejre Kommune og Københavns
Universitet samarbejder i stort EU-projekt
Lejre Kommune og forskere fra
Københavns Universitet er netop
begyndt at samarbejde om EUprojektet FoodSHIFT2030, som
har fået 56 mio. kr. i støtte fra
Horizon 2020.
Formålet med projektet er at sætte
gang i en borgerdrevet omstilling
af det europæiske fødevaresystem, som skal bidrage til at
skabe en klimaneutral fremtid.
Der vil være ni laboratorier i
projektet, og den danske del har
fået navnet ”Morgendagens
Køkken”. Her vil de fokusere på
at styrke lokale
fødevareproducenter og

virksomheder, skabe bæredygtige
offentlige og private køkkener og
involvere borgerne i processerne.
”EU-kontoret har faciliteret
projektet, samlet de relevante
personer, kommet med idéer
og hjulpet med tekniske
spørgsmål undervejs.
Drivkraften skulle være hos os,
men EU-kontoret har hevet i
trådene på afstand.”
- Tina Unger
Klima- og bæredygtighedskoordinator, Lejre Kommune

EU støtter førerløse elbusser i Ballerup
Projektet SHOW skal afprøve
førerløse busser i erhvervsområdet
Lautrupgård og er et samarbejde
mellem Ballerup, Movia og DTU.

kunne blive endeligt godkendt.
Projektet giver mulighed for at teste
førerløse busser i samspil med
eksisterende offentlig transport.

Målet er at afprøve innovativ, grøn
og fleksibel kollektiv transport –
også på tider af døgnet med mindre
efterspørgsel.

Partnerne forventes at udføre selve
testene i løbet af 2022-2023.

SHOW blev godkendt til støtte fra
Horizon 2020 i efteråret 2019, og
EU-støtten til de danske partnere i
projektet er 2,7 mio. kr. til DTU,
727.000 kr. til Ballerup Kommune
og 5 mio. kr. til Movia.
GCPHEU har sparret med
parterne løbende i
ansøgningsprocessen og har
hjulpet med at få væsentlige
formalia på plads, inden projektet

”EU-kontoret er en god
sparringspartner at have i
ryggen - fx i processen med at
få styr på projektformalia og få
undersøgt supplerende
finansieringsmuligheder i EU”.
- Mette Bjørn-Andersen
Erhvervsudviklingskonsulent
Ballerup Kommune

Næstved Ressource City engagerer sig i EU
Greater Copenhagen EU Office
har hjulpet Næstved Ressource
City med rådgivning om
ansøgning til EU-programmet
Urban Innovation Actions og
bidraget med 100.000 kr. i
forprojektmidler til ansøgningen.
Ressource City, der er en del af
Næstved Kommune, har søgt
støtte til at implementere
cirkulære løsninger for fast
food-emballage i Næstved by.
Gennem projektet vil de
begrænse mængden af affald
fra engangsplast, der bruges til
fast food-emballage.

” Greater Copenhagen
EU Office er jo bindeleddet, der
skaber netværk til øvrige lande
og kontorer. Vi er rigtig glade
for samarbejdet - det er positivt
og konstruktivt”.

”Engagement i EU kan give
adgang til viden, netværk,
partnere og funding af
aktiviteter, så vi kan udvikle
vores portefølje, og det er en
del af vores strategi, at vi
arbejder internationalt”
- Michael Elgaard,
projektleder, Ressource City

Region Sjælland vil forbedre behandling
og livskvalitet for multisyge
Greater Copenhagen EU Office
har bl.a. støttet Region Sjælland
med 100.000 kr. i forprojektmidler
til at udarbejde ansøgning og
løbende give rådgive i forbindelse
med projektet OPTIMISE.

Behandling og pleje af mennesker
med flere samtidige kroniske
sygdomme er ikke optimal.
Det problem vil Region Sjællands
Videnscenter for multisygdom og
kronisk sygdom arbejde på at løse i
samarbejde med bl.a. et finsk
universitet og et hollandsk
sundhedsinstitut.
De har derfor indsendt ansøgning
om EU-støtte til projektet
OPTIMISE under Horizon 2020.

OPTIMISE forventes at kunne
forbedre kvaliteten af behandling
og pleje, øge effektiviteten og
generelt forbedre sundheden for
ældre over 65 med flere samtidige
kroniske sygdomme.
”Selvfølgelig skal man arbejde
internationalt. Det er en måde
at få viden og erfaring fra andre
sundhedsvæsener, og man ser
sit eget arbejde med nye øjne.
Det skaber bedre resultater og
kvalitet i forskningsprojekterne”
- Anne Frølich
professor og centerleder,
Videnscenter for multisygdom
og kronisk sygdom
.
Region Sjælland

København er frontløber inden for fødevarer
Betina Bergmann Madsen arbejder
med innovative offentlige indkøb af
fødevarer i Københavns Kommune.
Hun har kastet sig ud i at arbejde
med mulighederne i EU og fortælle
om sine arbejdsmetoder på den
internationale scene. Det har givet
invitationer til tre Horizon 2020projekter, som key note speaker på
konferencer og en plads i EuropaKommissionens indkøbspanel.
GCPHEU har bl.a. hjulpet hende
med forprojektmidler, rådgivning om
ansøgninger, assisteret med at få
vigtige formalia på plads og løbende
holdt hende orienteret om nye
muligheder. Københavns Kommune
har særligt fokus på at købe lokale
økologiske råvarer, som er i sæson,
og på det område er byen en
frontløber i EU.

”Støtten fra EU-kontoret har
givet mig selvtillid og overbevist
mig om, at jeg faktisk kan det
her med EU, for det kan godt
være skræmmende ellers. Det
har hjulpet til, at jeg tør tænke
så stort”.
”Når vi får den her økonomiske
støtte til at skrive en
projektansøgning, hjælper det
til, at vi får afsat ressourcer, og
derfor kan takke ja til at være
med i projekter”
-

Betina Bergmann Madsen
Chefkonsulent,
Københavns Kommune

Ascend har fået 9 mio. kr. i EU-støtte
Virksomheden Ascend XYZ
har fået 9 mio. kr. i EU-støtte fra
Horizon 2020’s SMV2-instrument.

Ascend producerer et
radarsystem, der kan identificere
fugle og kombinere historiske
fugledetektioner med en
softwareløsning, dom ved hjælp af
kunstig intelligens kan forudsige
fugleaktivitet op til to dage frem.
Det kan nemlig give store skader
på flyene og føre til ulykker, når
fugle og fly kolliderer.
Man anslår, at der i Europa alene
vil være omkring 20.000
sammenstød mellem fly og fugle
i 2020.

Ved hjælp af EU-støtten vil
Ascend nu udføre et
demonstrationsprojekt, som kan
validere og optimere systemet og
reducere antallet af ulykker.
”EU-støtten betyder, at vi
kommer mindst to år tidligere
på markedet med produktet.
Når vi kommer hurtigere til
markedet, kan vi vinde
markedet og på sigt skabe
flere arbejdspladser. Vi er i en
helt unik position ift. at sælge
vores løsning globalt.”
- Peter Hemmingsen,
CEO, Ascend

Altiflex har fået 13 mio. kr. i EU-støtte
Altiflex har modtaget 13 millioner
kr. i EU-støtte til at udvikle og
accelerere global udbredelse af
deres bæredygtige byggemoduler.
Det viser, at vækst og grøn
omstilling ikke behøver
være modsætninger.

Altiflex laver en helt ny type interim
byggemoduler, der bruges til at
afdække og isolere store og små
byggerier. Modulerne er meget
mere bæredygtige, end dem der
normalt bruges i dag, bl.a. fordi de
kan genanvendes efter mere end
30 års brug – i modsætning til de
traditionelle typer, der ofte kun
kan bruges en enkelt gang.
Samtidig laver de en tættere
aflukning, så de mindsker
varmetabet og sparer energi, mens
byggeriet er i gang.

I sin beskrivelse af Altiflex skriver
EU, at virksomheden har stort
økonomisk potentiale, og at
produktet både kan føre til et
mindre aftryk på miljøet og
samtidig give kunderne
besparelser.

”Det er fantastisk, at grøn
omstilling og vækst kan
kombineres, og at EU-støtten
accelerer den proces.
Nu speeder vi op!”
- Mikael Kremmer,
direktør for Altiflex

Internationale studieture skaber viden og netværk
To udvalg fra Region Sjælland
tager på fælles studietur til
Finland

GCHSP besøgte Helsinki

En af turene var for Region
Sjællands Udvalg for Det nære
sundhedsvæsen og Udvalget for
Sundhed for alle, der fik oplæg til
tre mulige studieture. Udvalgene
har valgt en fælles studietur til
Finland, fordi de er interesserede i
digitale løsninger og særligt de
finske e-hospitalserfaringer.

Finland har veldefinerede
styrkeområder inden for
biomedicinsk forskning,
sundhedsteknologi, sundhedsdata
og klinisk co-creation samt et
velfungerende
innovationsøkosystem.
Finland er især dygtige til at
udnytte nye muligheder forbundet
med informations- og
kommunikationsteknologi.

En anden studietur blev udarbejdet
for Greater Copenhagen Health
Greater Copenhagen EU Office
Science Partners, der tog til
har i 2019 rådgivet flere
Helsinki i august 2019. Her fik
medlemmer om mulighederne for
netværket international inspiration
studieture. GCPHEU har bl.a. lavet til at udvikle og styrke konceptet
research, udarbejdet
for samarbejde på tværs af basal
mødeprogrammer og lavet
og klinisk forskning samt klinisk
baggrundsmateriale.
praksis.

Rigshospitalet tænker internationalt
Greater Copenhagen EU Office
assisterer løbende Rigshospitalet
med bl.a. rådgivning om relevante
internationale netværk, muligheder
for positionering og EU-projekter
ift. de kliniske akademiske grupper
under samarbejdet Greater
Copenhagen Health Science
Partners (GCHSP).
Rigshospitalet har en stor
interesse i at være med i
netværk for de førende
europæiske universitetshospitaler,
hvor de kan indhente ny viden,
samarbejder og udvikle projekter i
fællesskab med internationale
partnere. Derfor hjælper GCPHEU
med internationalisering,
kapacitetsopbygning og viden til at
positionere sig.

”Jeg oplever, at samarbejdet
med EU-kontoret fungerer godt.
Vi har fået stor hjælp med
studieture og bliver oplyst om de
mange relevante muligheder, der
er i Bruxelles. EU-kontoret er
meget vigtigt for os”.
”Et hospital som Rigshospitalet,
som har så mange
højtspecialiserede funktioner,
har et helt naturligt behov for at
være internationaliseret, og
derfor vil vi gerne have et
tættere internationalt
samarbejde”.
Per Jørgensen,
Vicedirektør, Rigshospitalet

Nordic University Days gav synlighed
Greater Copenhagen EU Office
var med til at arrangere Nordic
University Days i Bruxelles i
september 2019 med 56 rektorer,
prorektorer og dekaner fra hele
Norden.

I alt var otte danske universiteter
repræsenteret. Fra Østdanmark
deltog rektor Henrik Wegener,
Københavns Universitet,
forskningsdekan Katrine Krogh
Andersen, DTU, rektor Hanne
Leth Andersen fra Roskilde
Universitet og rektor Nikolaj
Malchow-Møller fra CBS.

Nordic University Days førte til
synlighed i EU-institutionerne om
de nordiske universiteters
kerneinteresser i Horizon Europe. Nordic University Days blev
organiseret i et samarbejde
Arrangementet øgede også
mellem Dacob-kontorerne i
universitetsledernes
Bruxelles, Danske Universiteter
opmærksomhed omkring
og nordiske samarbejdspartnere.
betydningen af dialog med
EU-institutionerne og skabte
kontakter til de nyvalgte
medlemmer af EuropaParlamentet.

Frank Aarestrup er med i fire EU-projekter
Frank Møller Aarestrup, professor
og forskningsgruppeleder ved
DTU Fødevareinstituttet, har
samarbejdet med Greater
Copenhagen EU Office siden
2009.
Gennem årene er han gradvist
blevet mere engageret i EUarbejdet, og i øjeblikket er han en
del af fire aktive EU-projekter.
I 2019 fik Frank Aarestrup og hans
hold på DTU 15 mio. kr. i støtte fra
Horizon 2020 til projektet VEO,
som er en efterfølger til det EUstøttede projekt COMPARE.
I projektet skal de indsamle en stor
mængde forskellige data om bl.a.
migrerende fugle, myg og

spildevand og forsøge at skabe
modeller, der kan forudsige, hvor
og hvornår epidemier vil opstå –
lang tid før, det er muligt i dag.
”Vi vil gerne samarbejde og
spille i superliga med de
dygtigste og blive inspireret af
andre. Og vi vil gerne gøre en
forskel i verden, og så er EUstøtten essentiel.”
”Samarbejdet med EU-kontoret
har været en forudsætning for,
at vi fik det her projekt på EU’s
agenda, og det har skabt
vigtige indgange til
Europa-Kommissionen”
- Frank Møller Aarestrup
Professor ved DTU

CBS-forsker fremmer sin dagsorden i Bruxelles
CBS satte i foråret 2019 en
forsker i kontakt med Greater
Copenhagen EU Office.
Forskeren havde et stort ønske
om af fremme sin
forskningsdagsorden i EUsystemet.
Målet har været at gøre EuropaKommissionen opmærksom på
forskningsbehov i forhold til den
sociale dimension af den grønne
omstilling og på den måde påvirke
mulighederne i Horizon Europes
projektindkaldelser.
GCPHEU har løbende rådgivet
om timing, format og indhold i
indsatsen og arrangerede i
efteråret 2019 et besøgsprogram,
hvor forskeren mødtes med tre
centrale enheder i Europa-

Kommissionen. Møderne gav
både mulighed for at argumentere
for forskningsbehovet og lære om
EU’s prioriteter på området.
Forskeren sendte efterfølgende et
positionspapir med
argumentationen for
forskningsfeltet til både EuropaKommissionen og det relevante
Mission Board.

GCPHEU holder også fremadrettet
øje med, om der er muligheder for
at bringe forskningsdagsordenen i
spil; både i de kommende
arbejdsprogrammer og under
European Green Deal.

Roskilde Universitet blev nyt medlem i 2019
Roskilde Universitet blev medlem
af Greater Copenhagen EU
Office i januar 2019.
Roskilde Universitet har særligt
fokus på EU-mulighederne inden
for samfundsvidenskab og
humaniora, og på hvordan
disciplinerne kan bidrage til at løse
problemstillingerne inden for den
grønne omstilling.
I løbet af året har GCPHEU
løbende leveret information og
viden om bl.a. samfundsvidenskab
og humaniora i Horizon Europe,
Europa-Kommissionens store
konference R&I Days, European
Green Deal og European
University Networks, hvilket har
skabt stor værdi for RUC.

”EU-kontoret giver os
muligheder for samspil med
andre danske og europæiske
universiteter
– og det giver en platform for
dialog om samarbejde om EUprojekter med Region Sjælland
og kommunerne i regionen.”
”Netværk og partnerskaber har
stor betydning. Det er vigtigt at
vide, hvad EU har på vej, så vi
kan spore vores forskere ind på
muligheder og projekter. Derfor
spiller EU-kontoret en vigtig
rolle ift. at hjælpe os med at
være opdateret”.
Peter Kjær,
Prorektor, Roskilde Universitet
og medlem af GCPHEU’s
bestyrelse

DTU påvirker digital forskning
I 2019 har DTU Compute
engageret sig markant i EU’s
digitale dagsordner. I juni var
ledelsen af DTU Compute på
besøg i Bruxelles for at søge
viden om tendenser og muligheder i Horizon Europe og
Digital Europe Programme.
Under besøget præsenterede
DTU Compute bl.a. et input til
forskningsprioriteter for
cybersikkerhed for EuropaKommissionen. Instituttet søgte
efterfølgende indflydelse på den
strategiske plan for Horizon
Europe via et høringssvar og
deltog i en EU-konference om
digitale prioriteter for forskning
og innovation.

Besøgsprogrammet fungerede
også som en platform for en
session, som GCPHEU
organiserede på DTU’s High Tech
Summit om kunstig intelligens.
Sessionen blev åbnet med en
keynote af MEP Karen Melchior.
Sessionen førte til et sæt danske
anbefalinger til
forskningsstrategien for det
europæiske partnerskab i kunstig
intelligens og robotteknologi under
Horizon Europe.
DTU Compute-besøget var en
direkte opfølgning på et
besøgsprogram i 2018 for hele
DTU’s samlede ledelse.

Ledelsesrepræsentanter
fra Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet på Københavns
Universitet (KU SUND) besøgte
Bruxelles i januar 2019, hvor de
havde tre dages mødeprogram.

Københavns Universitet SUND udvider sit EU-netværk
I løbet af 2019 engagerede
ledelsesrepræsentanter fra Det
Sundhedsfaglige Fakultet på
Københavns Universitet (KU
SUND) sig særligt i forhold til at
forstå mulighederne i IMIprogrammet og søge indflydelse
på det efterfølgende partnerskab
for sundhedsinnovation under
Horizon Europe.
KU SUND var i Bruxelles i januar
til et besøgsprogram med fokus
på EU’s prioriteringer inden for
sundhedsforskning.

En halv dag var særligt dedikeret
til IMI, der støtter forskning i
lægemiddeludvikling i samarbejde
med europæiske
lægemiddelvirksomheder.

Besøget i Bruxelles førte til to
informationsmøder i København
med oplæg fra EFPIA. Møderne
udbredte viden om
ansøgningsmulighederne i IMI i
2019 og 2020 og en øget
parathed blandt ledelse og
forskere til at søge om midler.
Desuden førte tre interaktive
workshops i maj med deltagelse
af EFPIA til en række input til
programmets forskningsstrategi,
hvilket EFPIA har taget positivt
imod.

Greater Copenhagen EU Office
hjalp bl.a. med planlægning af
møder, sparring og forberedelse
til input.

”Besøget har skabt en øget
bevågenhed ift. hvilke penge,
man kan søge, og hvad det er
for nogle mennesker, man skal
kende”.
”Det er vigtigt, at vi har en god
kontakt til EU-kontoret.
Samarbejdet fungerer rigtig
godt, og det er nogle gode,
dygtige folk, der er på
kontoret”.
- Trine Winterø
Prodekan for innovation og
samfundsrelationer
KU SUND

4.
Ekstra og kontakt

1990 kopper
kaffe
Har vi lavet til besøgsgrupper fra
vores medlemskreds, som har lånt
vores lokaler i Bruxelles i 2019

Greater Copenhagen EU Office
2019

Kontakt til Greater Copenhagen EU Office
Kontakt os på mail info@cphoffice.eu
eller ring til os på +45 45 11 02 98

Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.
Læs mere om vores ydelser på hjemmesiden.

Følg os på sociale medier:
Twitter: @GCPHEU
LinkedIn: Greater Copenhagen EU Office
Facebook: Greater Copenhagen EU Office
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