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1. INDLEDNING
Greater Copenhagen EU Office (GCPHEU) er EU-repræsentationen i Bruxelles for Københavns
Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Copenhagen Business School, Roskilde Universitet,
Region Hovedstaden, Region Sjælland og de 46 østdanske kommuner. Kontoret er resultatet af
sammenlægningen af Copenhagen EU Office og ZealandDenmark EU Office.
GCPHEU varetager medlemmernes interesser og rådgiver dem om muligheder for at opnå
EU-finansiering. Gennem projektudvikling og interessevaretagelse bidrager GCPHEU til, at
medlemmerne udnytter og udforsker mulighederne i EU bedst muligt. Kontoret og medlemmerne
opbygger stærke internationale partnerskaber, som giver adgang til viden, inspiration,
erfaringsudveksling og branding af østdanske styrkepositioner. GCPHEU fremmer
medlemmernes internationale samarbejde, der kan lede til udvikling af nye og bedre løsninger på
samfundsmæssige udfordringer og serviceydelser til gavn for borgere, virksomheder og samfund.
Kontoret assisterer med projektudvikling og interessevaretagelse for kommuner, regioner,
universiteter og virksomheder. Endvidere arbejder kontoret med fælles kapacitetsopbygning og
videndeling mellem medlemmerne samt samarbejde om EU-ansøgningsforløb på tværs af
medlemskredsen. GCPHEU samarbejder med de hjemlige aktører om at styrke EU-dimensionen i
Greater Copenhagen såvel som internationalisering af Østdanmark generelt.
Denne strategi dækker perioden 2019-2022 og tager afsæt i det fælles aftalegrundlag,
opbyggede erfaringer, den aktuelle EU-dagsorden og medlemmernes internationale ambitioner.
Strategien adresserer kontorets mission, mål, forudsætninger, aktivitetsområder og prioriterede
tematiske fokusområder. Strategien implementeres gennem toårige handlingsplaner. GCPHEU
udarbejder årsrapporter, og strategien evalueres i slutningen af strategiperioden.
Den fireårige strategiperiode kendetegnes ved en række EU-politiske muligheder og udfordringer,
som Brexit og globale geopolitiske spændinger, der afspejles i de politiske prioriteringer og
investeringer. Fokus er også på forhandlingerne om EU’s kommende flerårige budget- og
programperiode for 2021-2027, ligesom resultat og konsekvenser af det forestående valg til
Europa-Parlamentet og udpegning af ny Europa-Kommission har bevågenhed.
EU såvel som offentlige aktører, universiteter og virksomheder forholder sig aktivt til FN’s 17
verdensmål for bæredygtig udvikling. I EU omsættes verdensmålene til politik- og strategiudvikling
og bruges som udgangspunkt for værdier og indsatser. De afspejles i rammer og mål for en række
EU-programmer og er løftestang for internationalt samarbejde. I Østdanmark er verdensmålene
pejlemærker for regioners og kommuners udviklingsstrategier, mens universiteterne er optaget af,
hvordan uddannelse og forskning bidrager til at indfri verdensmålene. Derfor er FN’s verdensmål
også væsentlige for GCPHEU, der arbejder i krydsfeltet mellem EU-muligheder og
medlemmernes interesser.
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2. MISSION
Greater Copenhagen EU Office engagerer medlemmerne i europæisk samarbejde, der styrker
forskning, innovation og udvikling i Østdanmark.

3. MÅL
Der er opsat tre mål for kontorets arbejde med projektudvikling, interessevaretagelse og
tværgående samarbejder for perioden 2019-2022. Målene muliggør aktiviteter og
kapacitetsopbygning i hele geografien og dermed i hele medlemskredsen. Det giver plads til at
befæste Bruxelles-kontoret efter sammenlægningen.
GCPHEU’s mål 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 til bestyrelsen på målopfyldelse og aktiviteter samt eksternt i
årsrapporterne.

4. FORUDSÆTNINGER
Kontoret og medlemmerne har alle en rolle i at nå strategiens mål ved at prioritere EU-arbejdet.
Målopfyldelse forudsætter, at medlemmerne afsætter ressourcer til det internationale arbejde,
engagerer sig i projekter, internationale netværk og samarbejder på tværs af EU såvel som
medlemskredsen. Det forudsættes, at medlemmerne afsætter de nødvendige økonomiske
ressourcer, og at der er en velfungerende organisation bag kontoret i Bruxelles.

5. AKTIVITETSOMRÅDER
GCPHEU arbejder for at nå strategiens mål med aktiviteter inden for:
•

Projektudvikling primært for regioner, kommuner og virksomheder samt facilitering af fælles
EU-ansøgninger med deltagelse af flere medlemmer.

•

Interessevaretagelse og rådgivning hovedsageligt for universiteter, hospitaler og
tværregionale infrastrukturprojekter.

GCPHEU samarbejder med medlemmernes alliancer, partnerskaber og samarbejdspartnere, så
viden og kompetencer udnyttes effektivt.
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5.1 PROJEKTUDVIKLING
GCPHEU assisterer regioner og kommuner med at opnå EU-medfinansiering til udviklingsprojekter.
Tilsvarende servicerer kontoret aktører, som er ejet af regioner eller kommuner, når medlemmerne
efterspørger det. Kontoret bidrager med tidlig information og viden om EU-støtteprogrammer og
rådgiver om projektidéers muligheder i EU, samt internationale partnerskaber og udkast til
ansøgninger. GCPHEU opsøger aktører inden for de tematiske fokusområder og motiverer dem til
at arbejde internationalt. Kontoret matcher muligheder for EU-støtte med medlemmernes strategier
og behov.
GCPHEU understøtter tilblivelsen af ansøgningsforløb med deltagelse af flere medlemmer. Inden
for kontorets fokusområder kortlægger GCPHEU interesserer og kompetencer blandt kommuner,
regioner, universiteter og hospitaler, faciliterer match-making og identificerer muligheder i EUprogrammerne.
GCPHEU udvikler og driver en service, CopenVirk, for virksomheder i alle østdanske kommuner
med henblik på at rådgive om EU-støtte til innovation. Kontoret opsøger virksomheder med
potentiale for EU-støtte, validerer deres muligheder for støtte og rådgiver om optimering af
ansøgninger.
Positionering, netværk, branding af Greater Copenhagen, rådgivning om internationalisering og
kompetenceudvikling skal øge regioners og kommuners kapacitet til at engagere sig i internationale
projektmuligheder. I Bruxelles deltager kontoret i regionale og tematiske netværk samt opbygger
uformelle netværk for at indhente viden og udvikle internationale kontakter til projektudvikling.
Således kan medlemmerne udvide deres netværk og positionere sig inden for de tematiske
fokusområder. Det giver adgang til europæiske projektaktører og sikrer videnoverførsel fra førende
aktører i Europa.

5.2 INTERESSEVARETAGELSE
For at få indflydelse på EU’s forskningspolitiske prioriteter i rammeprogrammet for forskning og
innovation assisterer GCPHEU medlemmerne med interessevaretagelse over for EUinstitutionerne. Det sker i tæt samarbejde med medlemmerne, som også tilbydes rådgivning på
området. Interessevaretagelsen har til formål at skabe gode ansøgningsmuligheder for
medlemmerne. Interessevaretagelsen bygger på solid viden om politiske prioriteter, tendenser,
aktører og beslutningsprocesser i EU. GCPHEU har desuden fokus på at varetage medlemmernes
interesser i forhold til tværregionale infrastrukturprojekter på transportområdet og følger
tilrettelæggelsen af fremtidige Interreg-programmer.
GCPHEU opbygger og vedligeholder kontakter og deltager i Bruxelles-baserede netværk inden for
forskning, universitetssamarbejde og infrastruktur. Gennem positionering i Bruxelles,
kompetenceudvikling og forankring af viden øger kontoret medlemmernes parathed over for
muligheder i EU. Kontoret videreformidler information og viden om forskning og innovation,
infrastruktur og interregionalt samarbejde. GCPHEU engagerer og rådgiver forskere i netværk og
platforme inden for de tematiske fokusområder for at sikre indflydelse, viden og adgang til
projektkonsortier.
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6. TEMATISKE FOKUSOMRÅDER OG ANDEN RÅDGIVNING
6.1 TEMATISKE FOKUSOMRÅDER
GCPHEU prioriterer en tematisk fokusering for at opbygge og vedligeholde specialiseret rådgivning
om EU-programmer og -politikområder. Medlemmerne har udvalgt fokusområderne ud fra en
vurdering af match mellem egne styrker, prioriteringer og EU-muligheder. Fokusområderne er
prioriteret i Greater Copenhagen samarbejdet og de regionale udviklingsplaner. Desuden har
universiteterne internationalt konkurrencedygtige forskningsmiljøer på flere af områderne. I
udvælgelsen af fokusområder er der desuden taget højde for mulighederne for samarbejde på
tværs af medlemskredsen såvel som EU-kontorets kompetencer og tidligere resultater.
Fokusområderne beskrives nærmere i handlingsplanen.
De tematiske fokusområder er:
•

Klimatilpasning, miljø, cirkulær økonomi og energi

•

Sundhed

•

Udvikling og anvendelse af digitale teknologier

•

Mobilitet og transport

•

Bioøkonomi og fødevarer.

GCPHEU arbejder også med muligheder for samfundsvidenskab og humaniora i kontorets
interessevaretagelse og projektudvikling med universitetsdeltagelse. GCPHEU’s
virksomhedsservice CopenVirk er rettet mod alle innovative virksomheder i Østdanmark.
Fokusområderne sætter en klar retning for GCPHEU’s opsøgende og proaktive aktiviteter, for
projektudvikling, interessevaretagelse og kompetenceudvikling hos medlemmerne, for netværk og
alliancer, vidensopbygning om EU-programmer og politikudvikling.

6.2 ANDEN RÅDGIVNING
På forespørgsler fra medlemmerne uden for fokusområderne tilbyder GCPHEU begrænset
vejledning og henviser til anden rådgivning. På tilsvarende vis besvarer GCPHEU henvendelser fra
aktører, som ikke er medlemmer af foreningen.

