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1. FORORD
Denne årsrapport viser resultater fra første år af
Handlingsplan 2017-18, som implementerer Strategi
2017-20. Det har været et meget tilfredsstillende år
for Copenhagen EU Office. Vi har taget hul på en ny
strategiperiode med sammenlægningen af creoDK og
Copenhagen EU Office, og mødet mellem
interessevaretagelse og projektudvikling har allerede
skabt synergi i partnerskabet. Vores målopfyldelse er
et resultat af en fokuseret indsats for excellente og
internationale forskningsmiljøer kombineret med
innovative kommuner og virksomheder samt en
region i stærk vækst. Og der er mere, vi kan opnå i
fællesskab. Sammen kan vi i højere grad høste
frugterne af de muligheder, EU bringer.
Trods udfordringerne med Brexit er der en bedre
stemning i EU-samarbejdet end længe. De 27 lande
står sammen, og der er fælles front, når vi taler indre
marked, fælles forskning, øget digitalisering og gode
eksterne handelsaftaler som grundlag for vækst og
sikkerhed. De fælles løsninger er stadig de stærkeste,
og der er kommet ny dynamik i samarbejdet.
EU-samarbejdet afspejler en verden i forandring
med sammenhæng mellem prioriteter på lokalt,

regional, national og internationalt niveau. Vores
uddannelsesinstitutioner, virksomheder, byer og
regioner er limen, som får ambitionerne til at hænge
sammen.
Vi arbejder også på en fusion med Region Sjællands
EU-kontor for at skabe et fælles Greater Copenhagen
EU Office fra 2019, som vil give en større og stærkere
stemme i Bruxelles. Der er potentiale i at matche
kompetencer og erfaringer, så vi kan tilbyde endnu
bedre ydelser på tværs og i den større geografi. Den
første fusion har ledt til den næste, og i tillæg er
kommet tættere samarbejde med vores gode svenske
kolleger i Skåne. EU er ikke bare medfinansiering til
projekter – det er også adgang til viden og at finde
fælles løsninger på fælles udfordringer. Sammen er
vi stærkere, og vi skal internationalisere, informere
og inspirere med vækst og effekt for øje.
Tak for 2017 – vi glæder os til det fortsatte
samarbejde fremover!

Birgitte Wederking, Direktør
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2. HIGHLIGHTS 2017
FORKANT I FÆLLESSKAB: FÆLLES
ENGAGEMENT I MEDLEMSKREDSEN
•

7 workshops resulterer i 8
projektudviklingsforløb

PROJEKT: MOBILISERING OG FREMME AF
INNOVATION
•
•
•

16 projektudviklingsforløb afsluttet
17 godkendte forprojektansøgninger
Fremme af innovation i virksomheder med
CopenVirk rådgivning: DKK 77,4 mio. hjemtag

INTERESSEVARETAGELSE: SYSTEMATISK
FORBEREDELSE TIL FP9
•
•
•

11 interessevaretagelsesforløb afsluttet
Ekspertdeltagelse i Horizon 2020
midtvejsevaluering
Forberedelse af medlemmer til ny budgetramme
og nyt rammeprogram for forskning

FEEDBACK
”Vejledningen var konkret, og vi fik altid en høj
faglig feedback….
Man skal ikke kaste sig halvhjertet ind i et projekt,
for så lykkes det ikke. Dernæst skal man tage i
mod al den hjælp man kan få fra Copenhagen EU
Office.”
Marie-Louise Lemgart,
projektleder i HTK på BSR Electric
”Forståelsen af sammenhængen mellem de
bredere EU-målsætninger, den retning man
arbejder i, hvordan man tænker merværdi i at
samarbejde på tværs af grænser, og hvor meget
det skal fylde. Det er noget vi er blevet meget
bevidste om.”
Birgitte Steenstrup Berchtold,
projektleder i Region Hovedstaden
på EU-projektet Soil Mixing

NETVÆRK, POSITIONERING & KOMPETENCER:
STÆRKERE MEDLEMMER
•
•
•

Indflydelse gennem engagement i europæiske
netværk og alliancer
Kompetenceudvikling og opkvalificering af
medlemmer ved skræddersyet indsats
International promovering af kompetencer i
Greater Copenhagen
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3. STRATEGIMÅL
ALLE MEDLEMMER INVOLVERET I MINDST ÉT
EU-RELATERET TILTAG


I det første år af strategiperioden har alle
medlemmer været involveret i EU relaterede
tiltag.

LÆGGE GRUNDLAGET FOR PROJEKTTILSKUD PÅ
MINDST DKK 50 MIO. I KOMMUNER, REGION,
VIRKSOMHEDER OG KLYNGER




I det første år af strategiperioden er der lagt
grundlag for et hjemtag på hele DKK 92,8 mio.
Akkumuleret for perioden 2015-2017 er
hjemtagstallet DKK 122,5 mio.

AKTØR

DKK

Kommuner, RegH, klynger

15,4 mio.

Virksomheder

77,4 mio.

(+universitetspartnere i Eurostars)
I alt

92,8 mio.

UNDERSTØTTE UNIVERSITETERNES INDSATS
FOR AT ØGE DERES SAMLEDE HJEMTAG FRA
HORIZON 2020 MED 5 %






Hjemtaget for de tre medlemsuniversiteter ligger
godt i det første år af strategiperioden.
Akkumuleret runder hjemtaget DKK 1,8 mia.
Det gennemsnitlige hjemtag viser for første år i
strategiperioden en fremgang på ca. 7 % ift. 20142016 gennemsnittet (fra DKK 445 mio. per år til
DKK 477 mio. i 2017).
De tre universiteters hjemtag udgør samlet 35,7%
af det danske hjemtag.

AKKUMULERET HJEMTAG H2020 – KU, DTU & CBS (MIO. DKK)
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4. AKTIVITETER
PÅ FORKANT I FÆLLESSKAB
INDSATSMÅL 2017-2018
Drive én til to fælles forløb med deltagelse af
universiteter, kommuner og regionen.
I 2017 er aktiviteter startet op indenfor cirkulær
økonomi, sundhedsteknologi og digitalisering.
Aktuelt arbejdes der videre med otte projekter – seks
som koordinator og to som partnere i konsortier.

Næste skridt
Det endelige udkom af indsatsen kendes først i løbet
af 2018. Det vil i 2018 blive vurderet, hvilke
yderligere topics der med fordel kan arbejdes videre
med.
Der vil i 2018 være en første evaluering af aktiviteten
På Forkant i Fællesskab.

Den særlige indsats På Forkant i Fællesskab går på
tværs af medlemskredsen med involvering af
kommuner, region og universiteter.
Styregruppen vedtog i januar 2017, at der arbejdes
med tre temaer: cirkulær økonomi,
sundhedsteknologi og digitalisering.
Status og tilgang
Udarbejdelse af tematiske roadmaps, blev efterfulgt
af match med H2020’s arbejdsprogrammer for at
samle kommuner, region og universiteter omkring
mulige projekter.
På baggrund af udkast til arbejdsprogrammerne
2018-2020 udarbejdede kontoret en bruttoliste for
potentielle ansøgningsmuligheder, der kunne
involvere kommuner, region og universiteter.
Bruttolisten indeholdte cirka 40 mulige topics, men
blev indsnævret i takt med, at medlemskredsens
interesser blev afdækket.
Kontoret arrangerede bilaterale møder og syv
workshops, der samlet dækkede 23 topics. Der var i
snit godt 29 deltagere. Alle tre universiteter, Region
Hovedstaden og 17 kommuner har været involveret i
aktiviteterne.
Kontoret fulgte op med projektmodning og matchmaking på de områder, og aktuelt arbejdes der
videre med seks koordinatoransøgninger og to som
projektpartnere.
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CASE: CIRKULÆR ØKONOMI
Workshop om cirkulær økonomi i København, efterfulgt af netværksarrangement i Bruxelles med
titlen ’Transition Towards Circular Economy’.
Workshoppen bragte forskere, virksomheder, RegH og kommuner sammen for at drøfte visioner og planer for
cirkulær økonomi. Workshoppen afdækkede fælles interesse for at udvikle projektansøgninger. Bruxellesarrangementet profilerede hovedstadsregionens styrkepositioner, gav projektinput til Kommissionen, og lejlighed
til at netværke med mulige partnere til H2020 projektansøgninger.
Aktiviteter
• Kompetencekatalog med 27 ekspertprofiler og beskrivelse af fire lovende projekter. Kataloget er rundsendt til
relevante personer i Kommissionen, kommunikeret overfor nøgleaktører og præsenteret på workshops.
• Workshop på Copenhagen Business School (CBS) med skitsering af den EU-forskningspolitiske kontekst,
præsentationer fra RegH, Gate21 og fire kommuner af planer og visioner for cirkulær økonomi. Break-out
sessioner på tre topics. Deltagelse af 54 personer fra RegH, seks kommuner og universiteterne.
• Netværksarrangement i Bruxelles, hvor Kommissionen beskrev forskningspolitiske ambitioner på cirkulær
økonomi. RegH præsenterede sine initiativer. Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og CBS fremlagde
forskningsresultater. Deltagelse af 50 personer fra europæiske byer og universiteter.
Resultat
Etablering af tre grupper, der arbejder videre med udvikling af projekter og evt. ansøgninger
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PROJEKTUDVIKLING
INDSATSMÅL 2017-2018

Forprojektordning

Engagere medlemmerne i 20 EUprojektforløb.

Med forprojektordningen giver kontoret et finansielt
bidrag til udarbejdelse af ansøgninger.

I 2017 har medlemmerne været engageret i 16
afsluttede projektforløb, hvoraf syv projekter er
blevet tildelt EU-midler. Nogle projektforløb blev
startet i 2016.

I 2017 har kontoret godkendt 17 forprojektansøgninger og forhåndsgodkendt yderligere fire
ansøgninger. Dermed er den samlede udbetaling på
forprojektordningen i 2017 på DKK 1,1 mio.

Der er endvidere igangsat 19 forløb, som kører videre
i 2018.

I alt fik otte projekter med deltagelse af kommuner
og region tilsagn om EU-midler. Fem af disse havde
modtaget forprojektmidler fra kontoret.

Aktiviteterne under projektudvikling dækker
rådgivning om projektudvikling og ansøgninger for
kommuner, region og virksomheder samt
samarbejde med universiteter. Projektudviklingen
omfatter bl.a. rådgivning om proces, timing, EUmidler og matchmaking.

EU-HJEMTAG 2017 – KOMMUNER & REGION

Det samlede hjemtag i 2017 var på DKK 92,8 mio.,
hvoraf DKK 15,4 mio. gik til kommuner, Region
Hovedstaden og klynger. DKK 77,4 mio. gik til
virksomheder i regionen.

Tværs

Akkumuleret hjemtag 2015-2017 er samlet på DKK
122,5 mio.

KOMMUNE,

PROGRAM

DKK

Høje-Taastrup, eMob

Interreg BSR

1,4 mio.

RegH, SoilMixing

Interreg ØKS

2,9 mio.

Helsingør, Job på

Interreg ØKS

3,1 mio.

Interreg ØKS

2,2 mio.

H2020

2,9 mio.

REGION PROJEKT

RegH, København,
Helsingør, Et
sammenhængende
transportsystem i GC
RegH, DTU,
København, EUFAL

SAMLET EU-HJEMTAG 2017 – KOMMUNER, REGION,
VIRKSOMHEDER, KLYNGER

RegH, PRO-EME

H2020

1,0 mio.

RegH, eRoaming

H2020

1,0 mio.

AKTØR

CLEAN

COSME

0,9 mio.

DKK

Kommuner, RegH, klynger

15,4 mio.

Virksomheder (+universitets- og

77,4 mio.

I alt

15,4 mio.

hospitalspartnere i Eurostars)
I alt

92,8 mio.
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CopenVirk
Samlet EU-hjemtag til virksomheder (og
medlemsuniversiteter) i 2017 var DKK 77,4 mio.

COPENVIRK HJEMTAG 2017
PROGRAM

DELTAGERE

Den akkumulerede støtte til virksomheder siden 1.
juli 2015 når dermed op på DKK 106,7 mio.

SMV-

11 projekter med

instrument

virksomheder fra 9

CopenVirk tilbyder virksomheder i regionen et
målrettet rådgivningsforløb med henblik på at opnå
EU-midler til produktudvikling. Ydelsen er opdelt i
tre skridt:




Match af projektidé til EU-program.
Validering af støttemuligheder.
Modning af projektet frem mod EU-ansøgning.

DKK
47,6 mio.

forskellige kommuner
Eurostars

10 projekter med

20,7 mio.

virksomheder fra 3
forskellige kommuner
DTU og Rigshospitalet

9,1 mio.

deltager i 6 af de 10
projekter
I alt

77,4 mio.

Copenhagen EU Office samarbejder med Væksthus
Hovedstaden og erhvervsfremmeaktører i regionen
om at finde virksomheder med projekter, der kan
opnå EU-støtte. Kontoret kontakter virksomheder og
afklarer muligheder for EU-støtte til deres
produktudvikling. Valideringen af støttemuligheder
og modning af projektet er udliciteret til en privat
aktør.
Copenhagen EU Office gennemførte i tæt samarbejde
med Væksthus Hovedstadsregionen, i foråret 2017 et
EU-udbud på konsulentbistand til
virksomhedsservicen CopenVirk. Kontrakten på
DKK 1 mio. årligt løber over to år med mulighed for
forlængelse på yderligere to år.
Efter omhyggelig evaluering tildelte kontoret
kontrakten til Innovayt A/S, der også tidligere har
været leverandør. Den nye kontrakt trådte i kraft 1.
juli 2017. Foruden rådgivning, indgår skrivekurser
kontrakten. Der har i 2017 været afholdt to
skrivekurser.
I 2017 har der været følgende aktivitet i CopenVirk:






Antal virksomheder kontaktet: 439
Antal virksomheder matchet til EU-program: 104
Antal indsendte EU-ansøgninger: 64
Antal godkendte ansøgninger: 16
Succesrate: 25 %.
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CASE: HELSINGØR OG HELSINGBORG - JOB PÅ TVÆRS
Godkendt projekt i programmet Interreg Østersø, Kattegat, Skagerrak (ØKS)
Job på Tværs skal sikre kvalificeret arbejdskraft til særligt byggebranchen og turismebranchen i de to kommuner.
Projektet indebærer opkvalificering af borgere og jobcentre samtidig med, at kommunikationen om jobmuligheder
på den modsatte side af sundet styrkes.
Deltagere
Helsingør Kommune, Helsingborg Kommune, Helsingborg arbejdsformidling.
Resultat
Helsingør modtager DKK 3,1 mio. Samlet projektbudget DKK 17,8 mio. 50 % finansieres af Interreg ØKS.
X
CASE: GREATER COPENHAGEN TRANSPORT PROJEKT
Godkendt projekt i Interreg ØKS
At udvikle et sammenhængende transportsystem i Greater Copenhagen med udgangspunkt i det fælles
trafikcharter. Projektet vil fokusere på tre områder 1) hvordan jernbanetrafikken udvikles, 2) hvordan der udvikles
et sammenhængende kollektivt transportsystem og 3) fremtidige mobilitetsplaner, der styrker regionen som
knudepunkt.
Deltagere
Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Skåne inkl. Skåne Trafikken, Lunds Universitet, Aalborg
Universitet, Helsingborg, Kristianstad, Malmö, København og Helsingør.
Resultat
EU-hjemtag til kontorets medlemmer på DKK 2,2 mio. Det samlede projektbudget er DKK 22,9 mio. 50 %
finansieres af Interreg ØKS.
X
CASE: COPENVIRK-PROJEKT DANSK TOPSCORER I SMV-INSTRUMENTET
Godkendt ansøgning til EU’s SMV-instrumentet fase 2
Validere ny teknologi til diagnose af blærekræft baseret på flydende prøver. Diagnose, behandling og opfølgning på
behandling koster det europæiske sundhedssystem DKK 12 mia. om året. En overgang til flydende prøver, som kan
erstatte faste vævsprøver, kan halvere omkostningen. Samtidigt er projektet første skridt mod at validere en
diagnoseplatform for flydende prøver for flere kræftformer. Den nye teknologi afskaffer behovet for at tage faste
vævsprøver af blæren, hvilket gør diagnose og opfølgning på behandling meget billigere og mindre ubehagelig for
patienten.

Deltagere
Virksomheden Genomic Expression i Københavns Kommune (ingen projektpartnere).

Resultat
Samlet projektbudget på DKK 27,7 mio. 100 % finansieret af EU’s SMV-instrument. Det højeste støttebeløb programmet
nogensinde har givet til en dansk virksomhed.
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INTERESSEVARETAGELSE
INDSATSMÅL 2017-2018
Arbejde med 15 interessevaretagelsesforløb.
I 2017 er der blevet arbejdet med en række
interessevaretagelsesforløb, og 11 af disse er
afsluttet. Der vil blive arbejdet videre med andre
længerevarende interessevaretagelsesforløb i 2018,
herunder flere fokuseret på FP9 forberedelsen.

Evaluering af strategiske satsninger
Ifølge handlingsplanen skulle de fem strategiske
satsninger for interessevaretagelse, videreført fra
creoDK, evalueres i 2017. I foråret blev en grundig
evaluering foretaget med konsultation af alle
relevante interessenter.
Den 30. maj godkendte Styregruppen en omlægning
og ensretning af de strategiske satsninger til tre
tematiske indsatser: bæredygtig udvikling, sundhed
og digitalisering.





Horizon 2020 arbejdsprogrammer 2018-20
I 2017 har interessevaretagelsesteamet lagt en del
arbejde i de fremadrettede rammebetingelser. Der
blevet arbejdet både med arbejdsprogrammerne for
2018-2020 og de kommende rammer i en ny
programperiode fra 2021 for forskning og innovation
i EU.
Rammevilkår: H2020 evaluering og FP9
I 2017 er Horizon 2020 blevet midtvejsevalueret.
Formålet var at tage bestik af fremdriften i
programmet, justere det og lægge fundamentet til
det næste rammeprogram, FP9.
Copenhagen EU Office følger FP9-orienterede
aktiviteter og afrapporterer til baglandet. Kontoret
har arbejdet med følgende aktiviteter, der sigter på at
påvirke de fremtidige rammebetingelser og
positionere medlemskredsen.




Innovationsprogrammer maksimeres som
inspiration til Kommissionens design af FP9.
Kontoret arbejdede aktivt for Lykke Friis’
kandidatur dels for at positionere Københavns
Universitet (KU) og dels for at kunne påvirke
designet af det kommende FP9. Da Lykke Friis
blev udvalgt som ét af 12 medlemmer
understøttede kontoret, sammen med KU’s
kontor for F&I, prorektorens forberedende
arbejde. HLG’s afsluttende rapport, LAB-FABAPP, bar aftryk af Lykke Friis’ input. HLGarbejdet bliver videreført med et arrangement
sammen med Uddannelses- og
Forskningsministeriet på KU i februar 2018.
Samarbejde med Danske Universiteter
(DKUNI). Kontoret bidrog til et velbesøgt
DKUNI debatarrangement, der byggede på Lykke
Friis’ deltagelse i HLG. Arrangementet fødte også
ind til DKUNI’s positionspapir på FP9. Formålet
var at opbygge et godt samarbejde, så der i videst
mulig udstrækning kan vises en fælles front i
Bruxelles.
Dialog med Europa Parlamentet (EP).
Udvalget for Industri, Forskning og Energi
(ITRE), vil forhandle FP9 forslagene. I 2017
udtrykte EP på basis af en ITRE
implementeringsrapport, sine holdninger om
H2020 og FP9. Copenhagen EU Office tog
kontakt med udvalgets medlemmer og assistenter
for at positionere sig og opnå indflydelse på
rapporten. Flere af kontorets konkrete
ændringsforslag blev taget godt imod af
medlemmerne, og den endelige rapport blev
vedtaget i forsommeren. I 2018 vil dette arbejde
også omfatte kontakt til EP’s budgetudvalg.
Tematiske arrangementer. For at skabe
særlig opmærksomhed på vigtige temaer i forhold
til FP9 afholdes en række tematiske
arrangementer. Hidtil er der afholdt
rundbordsdrøftelser på missionsorienteret
forskning og integration af samfundsvidenskab
og humaniora (SSH).

KU’s prorektor Lykke Friis’ deltagelse i
Højniveaugruppen (HLG). HLG’en midtvejsevaluerede H2020 og leverede en vision for,
hvordan effekten af EU’s Forsknings- og
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Rundbordsdrøftelsen om missioner i juni havde
til formål at give et rettidigt og fagligt input til
Kommissionen og en mulighed for en åben
drøftelse af konceptets udvikling. To professorer
fra CBS og to fra tyske universiteter holdt oplæg
for Kommissionens repræsentanter. Der var en
levende drøftelse, og en række koncepter og
forbehold blev vendt. Disse blev sammenfattet i
en rapport og fremsendt som input til
Kommissionen. Rundbordsdrøftelsen om
integration af SSH fokuserede på at demonstrere
udfordringer og fordele med SSH for at give input
til det kommende FP9 og positionere kontorets
medlemmer.
Andre tematiske aktiviteter
Der er også blevet plads til aktiviteter målrettet
fremtidige planer for FET-flagskibe, klima,
sikkerheds- og forsvarsforskning og sundhed,
herunder med gennemførelse af mødeprogrammer.
Interessevaretagelse på projektsiden omfattede bl.a.
en indsats for, at det i fremtiden bliver muligt at
opnå CEF-midler til Øresundsmetroen.
Repræsentanter fra Københavns Kommune, Malmö
Stad, Hamborg og Schleswig-Holstein har afholdt
møder med Kommissionens DG MOVE for at tale om
det tværnationale behov for at allokere CEF-midler
til light rail-projekter. København og Malmø var 24.
marts værter for ScanMed Corridor Forum, hvor Pat
Cox, European Coordinator for ScanMed-korridoren,
anerkendte Øresundsmetro-projektet.
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CASE: SSH ROUNDTABLE
Rundbordsdrøftelse i Bruxelles om interdisciplinær forskning og integration af
samfundsvidenskab og humaniora (SSH)
Med baggrund i erfaringer fra KU’s Stjerneprogram for interdisciplinær forskning og andre internationale
forskningsprojekter drøftede deltagerne positive erfaringer og barrierer for SSH-integration.
Deltagere
KU, CBS, Royal College of Surgeons, Ludwig-Maximilians-Universität München, og Kommissionen.
Resultat
Bedste praksis demonstration af SSH-integration i forskningsprojekter, der gav klar merværdi med henblik på at
positionere medlemmer og give input til FP9.
Copenhagen EU Office følger op med en rapport med en række anbefalinger for fremtidig forbedret SSHintegration.
X
CASE: ANTIBIOTIKARESISTENS KATALOG
Antibiotikaresistens har fået stigende opmærksomhed. Copenhagen EU Office søgte indflydelse på
emnets håndtering i EU
Kontoret udarbejdede et kompetencekatalog med forskningsidéer og ekspertprofiler om antibiotikaresistens.
Kataloget søgte at give inspiration og ideer til Kommissionens fremtidige indkaldelser, så de flugter med vores
medlemmers (KU, DTU, RegH) interesser.
Resultat
Kataloget blev vel modtaget i Kommissionen, der siden har offentliggjort en handlingsplan for området, inklusiv
en forskningsstrategi. Prioriteterne stemmer i høj grad overens med de forskningsidéer, der blev fremført i
kataloget.

MEDLEMSUNIVERSITETERS HJEMTAG H2020
AKKUMULERET HJEMTAG (MIO. DKK)
2014
Horizon 2020

2015

2016

2017

19.743 DKK

89.475 DKK

156.003 DKK

206.365 DKK

364 DKK
1,85%

2.217 DKK
2,48%

3.783 DKK
2,43%

5.072 DKK
2,46%

KU

38 DKK

460 DKK

757 DKK

1.054 DKK

DTU

92 DKK

280 DKK

542 DKK

699 DKK

CBS

- DKK

24 DKK

36 DKK

58 DKK

130 DKK
35,74%

765 DKK
34,51%

1.334 DKK
35,26%

1.811 DKK
35,71%

Danmark
Hjemtag DK af H2020

3 Universiteter total
Hjemtag 3 uni af DK hjemtag
*beløb regnet med kurs 7,45
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NETVÆRKSOPBYGNING
Netværksopbygning sigter mod at engagere
medlemmerne i strategiske alliancer, konsolidere
Bruxelles-netværk, deltage aktivt i relevante netværk
og holde regelmæssig kontakt med relevante aktører.
Strategiske alliancer
Medlemmerne er aktive i strategiske alliancer, der
omfatter cPPP’er på det digitale område, Big Data
(BDVA), hvor alle tre universiteter er medlemmer, og
Cybersecurity (ESCO), hvor DTU og KU er
medlemmer.

Kontoret deltager også i to Task Forces (cirkulær
økonomi og transport) under EUROCITIES.
Netværket leverer policy input til Kommissionen og
fungerer som netværk for byer med interesse for
projektudvikling.
De danske aktører
Copenhagen EU Office er også aktiv i en dansk
sammenhæng:
Styrelsen for Forskning og Uddannelse nedsatte
en Strategisk Referencegruppe i forbindelse med
udarbejdelsen af det danske positionspapir til
FP9. Kontoret var behjælpelig med at sikre
Region Hovedstadens deltagelse og forberedelse.
Danske Universiteter (DKUNI) udarbejdede et
positionspapir på det kommende
forskningsrammeprogram på vegne af
universiteterne. Kontoret understøttede aktivt
processen, som medlemmerne også var direkte
involveret i.



Copenhagen EU Office trådte i foråret ind i
UNILION - et nyt Bruxelles-netværk for
universiteter.
Under European Innovation Partnership Smart
Cities & Communities deltager Region Hovedstaden i
EV4SCC. Det er en platform, der har til formål at
facilitere dialog på tværs af Europa om potentialet
for eldrevne køretøjer. Region Hovedstaden deltog i
rundbordsdrøftelser med transportkommissær Bulc
og var vært for en e-mobility workshop i København.



Konsolideret netværk
Samarbejdet i netværkene DAcoB, ERRIN, IGLO og
Ambiorix er fortsat, ligesom kontorets netværk i
Kommissionen, Ministerrådet og EuropaParlamentet er blevet vedligeholdt. Endvidere er
forbindelser til LERU, the Guild og EUA blevet
udbygget.

CASE: LANCERING AF FRIENDS OF FEHMARNBELT
STRING lancerede i samarbejde med medlemmernes EU-kontorer Friends of Fehmarnbelt
initiativ
Lanceringen af initiativet bekræftede opbakningen til Femern Bælt-projektet hos beslutningstagere og
interessenter. MEP Jeppe Kofod åbnede seminaret, der blev afholdt i EP. Der var to paneldebatter på hhv.
’Økonomisk vækst og beskæftigelse’ og ’Fremtidige finansieringsmuligheder til grænseoverskridende
infrastrukturprojekter’. Seminaret sluttede med en ceremoni, hvor MEP’er og STRING-formanden underskrev en
fælles politisk deklaration med budskaber til EU.
Deltagere
MEP’ere, DG MOVE, STRING-medlemmer, Femern A/S m.fl.
Resultat
Copenhagen EU Office bidrog sammen med ZealandDenmark og STRING-sekretariatet til at skabe fornyet
opmærksomhed om projektet.
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POSITIONERING
Aktiviteterne sigter mod at fremme medlemmernes
deltagelse i konferencer i Bruxelles, positionere dem
over for aktører i Bruxelles og bidrage til større
synlighed for Greater Copenhagen.

om Københavns overborgmesters deltagelse i
Bruxelles-promoveringen. København gik videre til
anden runde i afstemningen, men agenturet gik efter
lodtrækning til Amsterdam.

Medlemmers deltagelse:

Kontoret søger, gennem HLG-deltagelsen og
afholdte FP9-arrangementer at positionere
medlemmer og mere overordnet Danmark på
forsknings- og sundhedsområdet fx med et diabetes
arrangement og en rundbordsdrøftelse om
missionsorienteret forskning.

Kontoret har positioneret partnerne over for
Kommissionen ved bl.a. at facilitere deltagelse i:




Kommissionens workshop om regionale
strategier for personlig medicin.
STENO Diabetes Centre Copenhagen
lanceringsevent i Bruxelles.

Positionering overfor projektpartnere
Lancering af et kompetencekatalog på cirkulær
økonomi og afholdelse af arrangement i Bruxelles.
Positionering overfor EU-institutioner
Kontoret understøttede ansøgningen fra Betina
Bergmann, Københavns Kommune, til
Kommissionens ”Stakeholder Expert Group on
Public Procurement”.
Kontoret bidrog til kampagnen for at tiltrække
European Medicines Agency til København,
herunder kommunikation med EU-repræsentationen

Kontoret afholdte et åbent arrangement om
Sundhedsteknologi med en præsentation af en
sektorudviklingsrapport. Formålet var at positionere
DTU og CACHET yderligere på sundhedsområdet.
Greater Copenhagen EU Office
Efter den vellykkede fusion af creoDK og
Copenhagen EU Office er arbejdet for en fælles EUrepræsentation for hele den danske side af Greater
Copenhagen gået i gang. Målet er at fusionere
ZealandDenmark og Copenhagen EU Office og
danne Greater Copenhagen EU Office per januar
2019.

CASE: DANSK MEDLEM AF OFFENTLIG UDBUD EKSPERT-GRUPPE
Dansk medlem af ”Stakeholder Expert Group on Public Procurement”
Input til Kommissionen på offentlige udbud og indkøb baseret på Københavns Kommunes ekspertise om
markedsnær dialog. Indmelding af udbudsekspert Betina Bergmann som stærk kandidat til ekspertgruppe.
Kontoret understøttede ansøgningsprocessen med input til formel ansøgning og CV. Ekspertgruppen har eksisteret
siden 2011 og har i alt 20 medlemmer der udpeges for tre år ad gangen. Bergmann fra Københavns Kommune
søgte ind som ekspert i forbindelse med fornyet udpegelse og udskiftning i gruppen.
Resultat
Bergmann er blevet optaget som én af to nye medlemmer i ekspertgruppen. Den nye gruppe startede arbejdet i
årets sidste uger.
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KOMPETENCEUDVIKLING
Copenhagen EU Office bidrager til udvikling af EUkompetencer hos medlemskredsen og andre aktører,
så de bedre kan udnytte de muligheder, som EU
tilbyder. Følgende blev arrangeret i 2017:








Introduktionsmøder afholdt for fem kommuner.
Fundingplansmøder afholdt for otte kommuner.
Oplæg om EU-fundingmuligheder for klynger ved
Greater Copenhagen Cluster Summit og
Copenhagen EU Office stand.
Informationsmøde om hvordan Copenhagen EU
Office og Enterprise Europe Network kan hjælpe
DTU med at finde virksomhedspartnere i
udlandet.
Fire virksomhedsarrangementer om funding i
hhv. Helsingør, Københavns Erhvervshus,
Brøndby, og endelig for Medtech/Biotechvirksomheder på DTU.

Informationsservice og intelligence
Kontoret har året igennem løbende hjemsendt
rapporter om udviklingen på forskellige områder.
Vægten har ligget på de store temaer som Brexit,
H2020 midtvejsevaluering, det kommende FP9 og
budgettet for 2018 samt kommende flerårig
budgetramme (MFF).
Hertil kommer intelligence på mere specifikke emner
som Blockchain, kvanteteknologi, falske nyheder,
Smart Cities, ESOMAR og endelig på en række infodage for ICT, sikkerheds- og forsvarsforskning, FET
flagskibe, LIFE, Urban Innovative Actions, URBACT,
klima, bioøkonomi, sundhed, energi samt transport.
Det nye samlede Copenhagen EU Office blev
markeret ved et opdateret og omdøbt nyhedsbrev,
som nu hedder CPHEU UPDATE. For at forbedre
kommunikationsstrømmen og gøre den mest mulig

aktuel lægger kontoret nu artikler op på LinkedIn og
hjemmesiden. I det månedlige CPHEU UPDATE
samles artiklerne med chefens klumme og korte
nyheder.
Der har fortsat været god fremdrift i brugen af
Twitter, og tilknyttet opmærksomhed fra relevante
aktører i forbindelse med de forskellige aktiviteter.
Erfaringsudveksling og synergi
Der er afholdt to Netværksgruppemøder i hhv. HøjeTaastrup og København. Desuden har kontoret
oprettet et regionalt internationaliseringsnetværk
med andre erhvervsfremmeorganisationer, der
hjælper virksomheder med at internationalisere.
Studieture
Copenhagen EU Office arrangerede i første halvår af
2017 to studieture for hhv. ledelsen af KU SCIENCE
og for kommunaldirektørerne i K29. KU SCIENCE
hentede inspiration til at tiltrække EU-midler, og
blev opdateret på sammenhængen mellem vigtige
politiske dagsordner og prioriteter i det aktuelle og
kommende rammeprogram. K29-direktørerne fik
indsigt i de store aktuelle EU-dagsordner og
kontorets arbejde.
I andet halvår planlagde og gennemførte kontoret
målrettede mødeprogrammer for Henning
Heiselberg, center leder for DTU Security og
professor Frank Aarestrup, DTU’s leder af
forskningsgruppen for Genetisk Epidemiologi.
I november havde Copenhagen EU Office, sammen
med de nyligt samhusede kollegaer fra
ZealandDenmark, endvidere besøg af
direktørkredsen fra begge regioner.
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CASE: BESØG AF REGIONSDIREKTØRER FRA GREATER COPENHAGEN
Regionsdirektørernes studietur til Bruxelles, november 2017
Formålet med besøget var at få et indblik i arbejdet på ZealandDenmark og Copenhagen EU Office, og i
perspektiverne for mere samarbejde og mulig sammenlægning. Gruppen blev opdateret på aktuelle politiske
prioriteter i EU, med særligt fokus på digital sundhed, strukturfonde og forberedelsen af det kommende
forskningsrammeprogram.
Programmet bød på en række interne præsentationer og drøftelser samt uformel dialog med alle medarbejdere.
Desuden eksterne møder med Manuel Mateo fra Kabinet Gabriel og Ambassadør Vibeke Pasternak Jørgensen.
Deltagere
De to regioners ledelse, Hjalte Aaberg og Per Bennetsen, samt deres respektive administrationer – i alt otte
personer.
Resultat
Indsigt i kontorernes arbejde og en første dialog om perspektiver i øget samarbejde mellem ZealandDenmark og
Copenhagen EU Office i et Greater Copenhagen perspektiv. Indblik i udvalgte strategiske vigtige dagsordner.
Opfølgende information samlet og sendt til Kommissionen på digital sundhed som input til deres kommende
kommunikation.
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5. REGNSKAB 2017
Indtægter
INDTÆGTER 2017
Medlemsbidrag kommuner
Medlemsbidrag Region
Hovedstaden
Medlemsbidrag DTU, KU & CBS
Udbetaling til Greater Copenhagen
sekretariat
I alt

Udgifter
DKK
3.920.080
5.880.000
2.450.000
(500.000)
11.750.080

Start 2017
Indbetalt i forbindelse med
sammenlægning
Årets resultat
I alt

DKK
2.721.721
531.587

DKK

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

7.181.911
510.258
1.144.096
285.655
2.193.577
11.315.497

Finansielle omkostninger
I alt

Egenkapital
EGENKAPITAL 2017

UDGIFTER 2017

20.561
11.336.058

Årets resultat

414.022

Foreningens regnskab er revideret af EY.
414.022
3.667.330
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6. DEN NYE VEJ
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7. BESTYRELSEN 2017
NAVN

POSITION

ORGANISATION

Jannich Petersen (V)*

Formand, Viceborgmester

Gribskov Kommune

Marianne Stendell (S)*

Næstformand, Regionsrådsmedlem

Region Hovedstaden

Katrine Krogh Andersen

Næstformand, Forskningsdekan

Danmarks Tekniske Universitet

Finn Rudaizky (O)*

Regionsrådsmedlem

Region Hovedstaden

Per Roswall (V)*

Regionsrådsmedlem

Region Hovedstaden

Steen Christiansen (S)*

Borgmester

Albertslund Kommune

Mia Nyegaard (R)*

Medlem af Borgerrepræsentationen

Københavns Kommune

Jeanette Slora Nielsen

Salgschef

Atea, udpeget af Dansk Erhverv

Jesper Thestrup

CEO

In-Jet ApS, udpeget af Dansk Industri

Thomas Bjørnholm

Prorektor for forskning og innovation

Københavns Universitet

Peter Møllgaard**)

Forskningsdekan

Copenhagen Business School

*) I 2018 opdateres disse poster som følge af udkommet af kommunal- og regionalvalg i november 2017.
**) Posten overgår pr. 1/1/2018 til Søren Hvidkjær.

COPENHAGEN EU OFFICE
RUE DU LUXEMBOURG 3
B-1000 BRUXELLES
TLF.NR.: + 45 45 11 02 98
EMAIL: INFO@CPHOFFICE.EU
TWITTER: @CPH_EU
COPENHAGEN EU OFFICE ER DET FÆLLES EU-KONTOR FOR REGION HOVEDSTADEN, REGIONENS
29 KOMMUNER, KØBENHAVNS UNIVERSITET, DANMARKS TEKNISKE UNIVERSITET OG COPENHAGEN
BUSINESS SCHOOL.
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