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1. INDLEDNING
Handlingsplan 2019-2020 implementerer de første to år af Strategi 2019-2022 for Greater
Copenhagen EU Office (GCPHEU). Handlingsplanen beskriver kontorets aktiviteter og virkemidler
inden for projektudvikling og interessevaretagelse i 2019 og 2020. Desuden udfolder den
strategiens tematiske fokusområder.
Aktiviteterne tilrettelægges med henblik på at nå de tre strategiske mål for 2019-2022, som er at:
• Bidrage til EU-finansiering på mindst 80 mio. kr. til regioner, kommuner og virksomheder.
• Facilitere mindst ti EU-ansøgninger med deltagelse af medlemskredsens forskellige
aktører.
• Varetage medlemmernes interesser og redegøre for effekten gennem cases.
Kontoret afrapporterer løbende. Det sker både til bestyrelsen og i årsrapporter, hvor der bliver fulgt
op på strategiens mål og handlingsplanens aktiviteter gennem cases.
De strategiske mål og det givne økonomiske råderum sætter rammen og et fælles mindset for et
ambitiøst samspil i medlemskredsen i en international sammenhæng. Målene og handlingsplanen
muliggør aktiviteter og kapacitetsopbygning i hele geografien og dermed i hele medlemskredsen.
Målene tager højde for, at 2019 og 2020 er afslutningen på EU’s budgetperiode 2014-2020 og
tilhørende programfinansiering samt overgangen til en ny programperiode fra 2021. Det betyder
ændringer i programprioriteter, processer og projektmuligheder, og at der vil være færre
ansøgningsfrister, indtil de nye programmer kommer helt op at køre. Det kræver tilpasning såvel
som videns- og kompetenceopbygning i GCPHEU og hos medlemmerne. Målopfyldelse
forudsætter, at medlemmerne afsætter ressourcer til det internationale arbejde, engagerer sig i
projekter, internationale netværk og samarbejde på tværs af EU såvel som i medlemskredsen.

2. PROJEKTUDVIKLING
GCPHEU assisterer med at forstå og opnå EU-finansiering til udviklingsprojekter og faciliterer
samarbejde om ansøgningsforløb på tværs af medlemmerne. EU-projekter er et redskab til at
udvikle bedre løsninger på udfordringer ved at inddrage internationale erfaringer til gavn for borgere
og samfund. GCPHEU udvikler og driver også en virksomhedsservice, CopenVirk, målrettet
virksomheder i alle østdanske kommuner.

2.1 PROJEKTUDVIKLING FOR REGIONER OG KOMMUNER
GCPHEU hjælper regioner og kommuner med at opnå EU-medfinansiering til udviklings- og
innovationsprojekter og servicerer aktører, som er ejet af regioner eller kommuner, når
medlemmerne efterspørger det. GCPHEU kortlægger interesser og kompetencer samt matcher
medlemmernes lokale og regionale politik og behov med muligheder for EU-støtte inden for
fokusområderne. GCPHEU hjælper med at prioritere projektmuligheder set i forhold til
medlemmernes ambitionsniveau og parathed. GCPHEU understøtter også udvikling af fælles
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projektansøgninger med deltagelse af flere kommuner og regioner herunder hospitalerne. GCPHEU
anvender netværket i Bruxelles til at identificere samarbejdspartnere og understøtte dannelsen af
internationale partnerskaber særligt i forhold til programmerne Interreg og Horizon. Kontoret tilbyder
desuden rådgivning om EU-programmer og ansøgninger, så de kommunale og regionale
projektledere kan skrive konkurrencedygtige ansøgninger med mulighed for at opnå EU-støtte.
GCPHEU forbereder medlemmerne på at implementere EU-projekter og hjælper med at vurdere
projekternes værdi for samfundet og borgere. Den nye viden kan danne grundlag for fremtidige EUprojekter, der genererer mere værdi i en projektcyklus, hvor omdrejningspunktet er samfundet og
borgerne (se figur 1).
I 2019 prioriterer GCPHEU at sikre bedst muligt hjemtag af eksisterende midler til medlemmerne
ved at fokusere på de tilbageværende midler under EU-budgettet for 2014-2020. I 2020 øges fokus
på langsigtet viden- og kapacitetsudvikling for alle medlemmer. Aktiviteterne rettes mod de nye EUprogrammer, der lanceres i 2021. Kontoret vil facilitere udveksling af erfaring og inspiration samt
indgå i mere langsigtede forløb, der øger EU-paratheden i kommuner og regioner.
Figur 1: EU-projektudviklingscyklus
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2.2 PROJEKTUDVIKLING MED UNIVERSITETER PÅ TVÆRS AF
MEDLEMSKREDSEN
GCPHEU understøtter tilblivelsen af ansøgningsforløb rettet mod Horizon 2020 med deltagelse af
flere medlemmer. Inden for kontorets fokusområder kortlægger GCPHEU interesserer og
kompetencer hos universiteterne, kommuner, regioner og hospitaler, screener muligheder i
forskningsprogrammet, opdyrker mulige fælles projekter, faciliterer match-making mellem
medlemmerne og yder rådgivning til ansøgningsforløb.
I 2019 vil GCPHEU fokusere på at facilitere samarbejde om Horizon 2020-ansøgningsforløb på de
områder, hvor der er et relevant match mellem ansøgningsmuligheder, universiteternes
forskningsstyrker og prioriteter i kommuner eller regioner.
I første del af 2020 fokuserer GCPHEU på rådgivning af medlemmerne om Horizon 2020
ansøgningsforløb rettet mod de sidste frister i programmet, hvor der udbydes et substantielt budget.
Derudover retter aktiviteterne sig mod forberedelse til Horizon Europe, der lanceres i 2021.
Kontoret vil arbejde med vidensopbygning og gensidig forståelse på tværs af medlemskredsen,
samt match-making, identificering af muligheder og rådgivning om ansøgningsforløb med
deltagelse af universiteter og kommuner, regioner eller hospitaler.
Figur 2: Virkemidler, outcome og impact af projektudvikling
VIRKEMIDLER
•
•
•
•
•
•
•
•

Kortlægge lokal/regional politik og
matche til støttemuligheder i EU.
Dialog med medlemmer om
prioritering af muligheder.
Identificere og opdyrke fælles
projekter på tværs af medlemmer.
Rådgive og sparre om
ansøgningsforløb.
Kompetenceudvikle i ansøgningsskrivning og projektimplementering.
Brande Greater Copenhagen og
positionere medlemmer.
Evaluere værdi for samfund og
borgere og formidle succeshistorier.
Yde økonomisk tilskud til
ansøgningsprocessen (forprojektordning).

OUTCOME
IMPACT
Ansøgninger
Hjemtag
Internationalt
netværk og viden
Kompetencer

Samfundsløsninger
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2.3 COPENVIRK
CopenVirk er kontorets service for virksomheder i alle østdanske kommuner. Kontoret identificerer
og opsøger virksomheder med potentiale for EU-støtte, validerer deres støttemuligheder og
rådgiver om optimering af ansøgninger. CopenVirk orienterer sig især mod EU-programmer under
Horizon 2020 såsom SMV-instrumentet, Fast Track to Innovation og de nye programmer under
European Innovation Council (EIC), Accelerator og Pathfinder, som afprøves i 2019 og udbredes
fra 2021. Partnerskabsprogrammer som Eurostars og Ambient Assisted Living (AAL) sættes i spil
for de virksomheder, det giver mening for.
CopenVirk udvikles og drives i tæt samarbejde med lokale erhvervsfremmeaktører og
Erhvervshusene. Derfor opbygger GCPHEU samarbejdsrelationer med disse aktører i Region
Sjælland og sikrer fortsat udvikling af samarbejdet med aktører i hovedstadsregionen.
CopenVirk vil fokusere på følgende aktiviteter:
•
•
•
•

Identificere og opsøge relevante virksomheder for at indgå i dialog om EUstøttemuligheder.
Tilbyde rådgivning ved en privat konsulent, hvor chancerne for EU-støtte valideres, og
virksomheden vejledes i præsentationen af projektet.
Udvikle tæt kontakt med lokale og nationale erhvervsfremmeaktører, der kan henvise
relevante virksomheder til CopenVirk.
Sikre synlighed for CopenVirk og EU-støttemuligheder for virksomheder gennem
arrangementer i Danmark, nyhedsartikler, presse, sociale medier og cases om støttede
projekter.

3. INTERESSEVARETAGELSE
Den forskningspolitiske interessevaretagelse har til formål at sikre gode ansøgningsmuligheder for
universiteterne og hospitalerne i EU’s rammeprogram for forskning og innovation (se figur 3).
Kontorets interessevaretagelse fokuserer særligt på EU’s forskningspolitiske prioriteter i det nye
rammeprogram Horizon Europe 2021-2027. I samarbejde med forskere og medarbejdere fra
universiteter, hospitaler og regioner leverer GCPHEU input til udformningen af Horizon Europe.
Interessevaretagelse er baseret på solid viden om EU-politiske tendenser, forskningsspecifikke
prioriteter og politikudvikling på de tematiske fokusområder. Dertil kommer et veludviklet netværk i
Bruxelles og Danmark samt indsigt i beslutningsprocesser, påvirkningskanaler og udformning af
budskaber og positioner.
GCPHEU arbejder med medlemmernes tværregionale infrastrukturprojekter på transportområdet og
formidler tilrettelæggelsen af rammerne for den nye Interreg-programperiode 2021-2027.
2019 er præget af Europa-Parlamentsvalget og udpegning af en ny Europa-Kommission. Det
betyder, at EU-institutionerne i 2019 har fokus på forhandling og afslutning af flest mulige
lovgivningsforslag, mens 2020 vil være præget af nye politisk ledelse, udfoldning af prioriteter og
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konkretisering af nye initiativer. GCPHEU vil analysere og formidle nye udviklinger og betydninger
for medlemmerne særligt i forhold til forskningsområdet og finansielle programmer.
GCPHEU vil profilere medlemmernes interesser og styrkepositioner i Bruxelles overfor nye
medlemmer af Europa-Parlamentet og centrale aktører i Europa-Kommissionen for at sikre adgang
til information, viden og kontakter.
GCHPEU forbereder medlemmerne på de nye muligheder i Horizon Europe gennem målrettet
kapacitetsopbygning, rådgivning om vilkår, toneangivende fora, netværk og arrangementer.
Figur 3: GCPHEU’s aktiviteter i relation til processen for Horizon Europe
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3.1 FORSKNINGSPRIORITETER I HORIZON EUROPE
I 2019 forhandles den juridiske ramme og budgettet for det nye rammeprogram Horizon Europe.
Sideløbende forbereder Europa-Kommissionen implementeringen af første del af
rammeprogrammet gennem udarbejdelsen af en strategisk plan for 2021-2024. Den strategiske
plan fastlægger de overordnede prioriteringer og forventede effekter af forskningsinvesteringerne.
Planen inkluderer udvælgelse af de første konkrete missioner og et antal partnerskaber for
forskning og innovation, som forventes at få en væsentlig andel af budgettet. I 2020 omsættes den
strategiske plan til projektindkaldelser i arbejdsprogrammet 2021-2022. Desuden udfoldes udvalgte
missioner og partnerskaber med henblik på implementering.
EU udvikler løbende ny lovgivning, strategier og policy inden for kontorets tematiske fokusområder.
Den type politiske initiativer påvirker ofte prioriteterne i forskningsprogrammet ved at definere behov
for ny viden og løsninger på et givent område. GCPHEU formidler EU-politikudvikling, tendenser,
udviklinger og muligheder til medlemmerne inden for de tematiske fokusområder og skaber
engagement, netværk og synlighed. GCPHEU understøtter medlemmernes input til udvikling og
implementering af policy, der kan føre til gode ansøgningsmuligheder (se figur 4).
Figur 4: Virkemidler, outcome og impact af interessevaretagelse
VIRKEMIDLER
•
•
•
•
•
•
•

Positionere danske universiteters
kerneinteresser.
Følge politiske forhandlinger om
Horizon Europe og budgetramme.
Facilitere tematiske input.
Positionere eksperter og aktører.
Rådgive om Horizon Europe
muligheder.
Opbygge kapacitet hos
medlemmer.
Kommunikere succeshistorier og
merværdi.

OUTCOME
IMPACT
IMPACT
Engagement
Indflydelse
Indflydelse
Viden og parathed
Ansøgninger
Ansøgninger
Profilering
Rammebetingelser

GCPHEU deltager i forsknings- og universitetsnetværk som fx UniLion, ERRIN Open Science og
det danske regionale Dacob-samarbejde. I Danmark udgør Uddannelses- og Forskningsministeriet,
Danske Universiteter og Danske Regioner centrale samarbejdspartnere i forhold til at positionere
danske forskningsprioriteter samt facilitere input vedrørende implementeringen af Horizon Europe.
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3.2 TVÆRREGIONALE INFRASTRUKTURPROJEKTER OG INTERREG
GCPHEU arbejder med de tværregionale transportforbindelser over Femern Bælt og Øresund, som
er en del af den højt prioriterede forbindelse mellem Skandinavien og Middelhavet (Scan-Med
korridoren). Transportinfrastruktur medfinansieres af EU gennem Connecting Europe Facility (CEF)
- Transport, som implementerer det transeuropæiske transportnetværk (TEN-T).
I 2019 og 2020 fokuserer GCPHEU på at fastholde EU-finansieringen for Femern Bælt-forbindelsen
på EU-budgettet. Dette foregår i tæt samarbejde med aktører som STRING og Transportministeriet.
Sideløbende samarbejder kontoret med medlemmerne om at sikre langsigtet politisk opbakning og
finansiering til nye forbindelser over Øresund, der blandt andet skal imødekomme den øgede trafik,
som Femern Bælt-forbindelsen forventes at generere. GCPHEU vil fokusere på at opbygge
kontakter i EU-institutionerne og samarbejde med regionale aktører i Bruxelles, der repræsenterer
medlemmerne af STRING. GCPHEU formidler rammerne for revideringen af TEN-T, det kommende
CEF 2021-2027 og rådgiver medlemmerne om tiltag, der øger synligheden af projekternes
merværdi herunder workshops, mødeprogrammer og skriftlige input til TEN-T og CEF.
I 2019 og 2020 forhandler EU-institutionerne den juridiske ramme for de fremtidige Interregprogrammer samt et nyt instrument om tværregionale investeringspartnerskaber. GCPHEU vil følge
forhandlingerne og videreformidle information om udviklingen i programudformningen. GCPHEU vil
opbygge viden og kontakter på Interreg-området for at kunne rådgive medlemmerne i forhold til
både projektudvikling og varetagelse af interesser.

4. TEMATISKE FOKUSOMRÅDER
GCPHEU arbejder med fem tematiske fokusområder, som er udvalgt af medlemmerne ud fra en
vurdering af match mellem egne styrker og prioriteringer samt EU-muligheder herunder de
regionale kapitler i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses strategi for decentral erhvervsfremme.
GCPHEU arbejder med samfundsvidenskab og humaniora (SSH) på tværs af alle fokusområder.
Fokusområderne sætter rammen for kontorets opsøgende arbejde i forhold til aktører og mulige
projekter samt for netværksarbejde, vidensopbygning og kompetenceudvikling. De tematiske
fokusområder støtter op om medlemmernes indsats for at bidrage til at indfri FN’s verdensmål for
bæredygtig udvikling.

4.1 KLIMATILPASNING, MILJØ, CIRKULÆR ØKONOMI OG ENERGI
Den grønne omstilling er højt prioriteret i hele medlemskredsen. Forskere på tværs af
naturvidenskabelige, tekniske, samfundsvidenskabelige og humanistiske discipliner på
universiteterne adresserer ”det grønne område”. Det sker gennem udvikling af viden og evidens om
nye teknologiske, adfærdsmæssige og regulatoriske muligheder, der kan sikre en social og
økonomisk retfærdig grøn omstilling. I Greater Copenhagen udarbejdes et charter for grøn
omstilling. Kommuner og regioner investerer store beløb i at udvikle og implementere grønne
løsninger, hvilket skaber gode forudsætninger for internationalt samarbejde i EU-finansierede
projekter. Endvidere arbejder lokale og regionale aktører som forsyningsselskaber, Gate 21 og
CLEAN tæt sammen med medlemmerne om innovation og internationalisering på området.
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EU har fokus på grønne initiativer som udvikling af en fælles energiunion og implementering af
Paris-aftalen om reduktion i udledningen af drivhusgasser. Det grønne område fokuserer blandt
andet på temaer som klimaforandringer, klimatilpasning, kystsikring, vand, jordforurening, råstoffer,
cirkulær økonomi og implementering af bæredygtige teknologier, smarte byer, energieffektivisering
og udvikling af nye rene energikilder. Relevante europæiske netværk inkluderer ERRIN (netværk
for regionale repræsentationer i Bruxelles), Dacob (formaliseret samarbejde mellem de danske
regionale Bruxelles-kontorer), Eurocities, ICLEI, Covenant of Mayors og European Circular
Economy Stakeholder Platform. Der findes en række aktive europæiske teknologiplatforme og
alliancer på det grønne område, fx vand og sanitet, og på forskellige energiteknologiske felter samt
forskningssamarbejdet European Energy Research Alliance. De vigtigste EU-programmer er
Horizon 2020, Horizon Europe, Connecting Europe Facility (CEF) – Energi, Interreg, Life, Urban
Innovative Actions, Urbact og ELENA.

4.2 SUNDHED
Sundhed prioriteres højt af både universiteter, regioner og kommuner. Der findes flere
veletablerede tværregionale og tværsektorielle samarbejder, som EU-arbejdet kan bygge videre på.
Det omfatter fx Østdansk Personlig Medicin Infrastruktur, Copenhagen Health Innovation, FIERS,
Greater Copenhagen Health Science Partners, forskningssamarbejdet CACHET og de to regionale
Steno Diabetes Centre. Sundhedsområdet inkluderer temaer som sundheds- og velfærdsteknologi,
sundhedsinnovation, digitale sundhedsydelser, personlig medicin, forebyggelse og behandling af
sygdomme og general sundhedsfremme, udvikling af og lige adgang til sundhedstjenester og
antibiotikaresistens.
På EU-niveau er der god adgang til forskningsmidler og parathed blandt medlemmerne inden for
medicinsk, klinisk, teknologisk og organisatorisk forskning. Dertil kommer et potentiale for yderligere
internationalisering af den regionale og kommunale sundhedssektor med fokus på videndeling og
adgang til god praksis på tværs af landegrænser. GCPHEU engagerer sig i sundhedsorienterede
netværk fx ERRIN, IGLO-sundhed og Dacob. Kontoret rådgiver og understøtter medlemmerne i
deres engagement i europæiske netværk som det europæiske innovationspartnerskab for aktiv og
sund aldring (EIP AHA), CORAL og smart specialiseringsplatforme på sundhedsområdet. De
vigtigste EU-programmer er Horizon 2020, Horizon Europe, partnerskaber på sundhedsområdet fx
Innovative Medicines Initiatives (IMI) og Ambient Assisted Living (AAL), Folkesundhedsprogrammet
og Interreg.
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4.3 UDVIKLING OG ANVENDELSE AF DIGITALE TEKNOLOGIER
Digitale teknologier er forskningsmæssigt relevante blandt alle universitetsmedlemmerne. Det er
samtidigt et område, hvor kommuner og regioner afprøver innovative løsninger i store og små
projekter. Fokusområdet omfatter bl.a. cybersikkerhed, kunstig intelligens, block chain, big data,
high performance computing og kvanteteknologi. Anvendelse af digital teknologi er også integreret i
andre fokusområder som fx sundhed, klima, miljø, energi, mobilitet og fødevarer.
Det digitale område er velegnet til interessevaretagelse, fordi der er stort EU-politisk fokus, og der
regelmæssigt kommer nye initiativer fra Europa-Kommissionen i form af strategier, handlingsplaner,
partnerskaber og kompetencecentre på specifikke teknologiske områder. Denne udvikling åbner
også op for nye finansieringskilder i EU til store digitale projekter og digital omstilling under det
kommende Digital Europe Programme.
De vigtigste EU-programmer for digitale muligheder er Horizon 2020, Horizon Europe, Connecting
Europe Facility (CEF) - Telecom og Digital Europe Programme. Kontoret rådgiver og understøtter
medlemmernes engagement i digitale platforme og netværk på områder som big data og
cybersikkerhed.

4.4 MOBILITET OG TRANSPORT
Mobilitets- og transportområdet udvikler sig hastigt i disse år, hvilket leder til nye muligheder for at
løse borgernes transportbehov på smartere og mere klimavenlige måder. Kommuner og regioner
arbejder med bæredygtige transportløsninger gennem deleøkonomi-koncepter, avancerede ITsystemer og forberedelse af en fremtid med selvkørende transportmidler. Disse nye mobilitetstilbud
kan være af stor værdi for borgerne, da det kan spare dem for tid i bilkøer eller gøre det muligt at
komme hurtigere på arbejde, i skole eller til fritidsaktivitet med en kombination af pålidelig offentlig
og privat transport. Greater Copenhagen har vedtaget et Trafikcharter med fokus på intern og grøn
mobilitet i Greater Copenhagen geografien.
Den planlagte faste forbindelse over Femern Bælt har stor strategisk betydning for østdanske
aktører. Forbindelsen er en central del af Scan-Med korridoren og er blandt de højest prioriterede
og største infrastrukturprojekter i Europa, som der er afsat betydelig EU-finansiering til. Dette giver
også muligheder for EU-projekter om samarbejde mellem partnere på begge sider af Femern Bælt,
som GCPHEU vil arbejde for at realisere. Der findes en række aktører på transportområdet fx
MOVIA, mindre busselskaber, energiselskaber, delebils-operatører, Greater Copenhagen, STRING,
Gate 21 og Femern Belt Development, som arbejder tæt sammen med medlemmerne om
innovation og nye løsninger.
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På EU-niveau findes der flere netværk for både offentlige og private aktører inden for mobilitet og
transport som fx ERRIN, Eurocities, ERTICO, POLIS og det europæiske innovationspartnerskab for
smarte byer. De vigtigste EU-programmer på transportområdet er Horizon 2020, Horizon Europe,
Connecting Europe Facility (CEF) – Transport, Interreg, Urbact og Urban Innovative Actions.

4.5 BIOØKONOMI OG FØDEVARER
Universitetsmedlemmerne har stærke forskningskompetencer inden for bioøkonomi og fødevarer.
Væsentlige temaer er industriel bioteknologi, håndtering af biologisk affald, blå bioøkonomi og
fødevareproduktion. Dertil kommer fødevaresikkerhed, ernæring og livsstil, som har relationer til
sundhedsområdet. Aktører som CLEAN, Gate 21 og de kommunale forsyningsselskaber har fokus
på innovation og udvikling på området i relation til kommunale og regionale aktiviteter på klima,
miljø og cirkulær økonomi.
På EU-niveau kobles bioøkonomi og fødevarer særligt til klimaudfordringerne, bæredygtig udvikling
af landbruget, industriens konkurrencedygtighed, biodiversitet, forsyning af fødevarer,
fødevaresikkerhed og -kvalitet. Bioøkonomi og fødevaresektoren er centrale i EU’s ambitioner om
et mere bæredygtigt Europa, hvor afgørende elementer er mere cirkulær udnyttelse af ressourcer,
systemiske tilgange og inddragelse af forbrugere. EU er desuden opmærksom på forholdet mellem
landdistrikter og byer og nødvendigheden af at støtte lokale og regionale løsninger. GCPHEU
opbygger og vedligeholder netværk med væsentlige aktører som Food for Life teknologiplatform,
ERRIN og Dacob. De vigtigste EU-programmer er Horizon 2020 og Horizon Europe, LIFE, Interreg
og European Maritimes and Fisheries Fund.

