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Organisation og finansiering 
 

 

 

 

 

 

 

•                                   ……….  KOMMUNER 

•               og REGION 

 

• Etableret som forening. 

• Finansiering: 2,26 kr/indb. fra både kommuner 

og Region H.  

• Budget: 8 mio kr/år fra 2015 
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GENERAL- 
FORSAMLING BESTYRELSE 
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Bestyrelse : 
Marianne Stendell, RegH (formand) 
Finn Rudaizky, RegH 
Per Roswall, RegH 
Steen Christiansen, borgmester Albertslund, KKR formand 
Jannich Petersen, viceborgmester, Gribskov, (næstformand) 
Mia Nyegaard, Københavns Kommune 
Jeanette Slora Nielsen, KMD, Dansk Erhverv (af Vækstforum) 
Jesper Thestrup, In-Jet Aps, DI (af Vækstforum) 



Copenhagen EU Office 
 
60% af lokal og 
regional 
lovgivning 
besluttes af EU 

Hjemlige behov og 
udfordringer 
Vækst, beskæftigelse, 
infrastruktur, sundhed, miljø, 
energi, turisme, uddannelse 
- Hvordan muliggør EU det vi vil? 
- Hvordan får vi viden? 

Finansiering og udbytte 
- EU medfinansiering 
- Gøre det vi vil bedre og 

med mere tyngde 
- Erfaringsudveksling 
- Kompetenceudvikling 
- Profilering og 

kommunikation 

Påvirke og beskytte 
vores interesser 
- Viden og overvågning 
- Samarbejde 
- Netværk 

EU:  
Fælles budget 
Fælles programmer 
og løsninger 

•Flere jobs 
•Bedre løsnin-

ger 

•Øget vækst 

•Ny viden og 
innovation 

•Bedre 
konkurrence-
dygtighed 

•Markedsføring 
og synlighed 

• Internationa-
lisering 



creoDK - Capital Region Denmark EU Office 
 
• Københavns Universitet (KU) 

 
• DTU -  Danmarks Tekniske Universitet 

 
• CBS – Copenhagen Business School 

 
• Region Hovedstaden 

 
• Etableret 2008 
• 7 medarbejdere – fælles adm. 
• Interessevaretagelse 
• Forskning og innovation 
• Grundlag for finansiering 
• Samarbejde 

http://ku.dk/
http://ku.dk/




http://www.jul.kirkerne.dk/Tjen-penge-hjemmefra-Ekstra-hurtige-penge-Tjen-penge-paa-nette.3708.0.html




http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.b-svand.dk/beredskab/alarmeringsliste.htm&ei=KBHbVKPyDIipOrCUgLAM&bvm=bv.85761416,d.ZWU&psig=AFQjCNFN3CkRw35Joo8SMTnkZFFnRla1gQ&ust=1423729305422254
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.b-svand.dk/beredskab/alarmeringsliste.htm&ei=KBHbVKPyDIipOrCUgLAM&bvm=bv.85761416,d.ZWU&psig=AFQjCNFN3CkRw35Joo8SMTnkZFFnRla1gQ&ust=1423729305422254


http://www.klartil.dk/emne/nyheder/gr%C3%B8nne-netv%C3%A6rk-stram-nettet-%E2%80%93-og-f%C3%A5-del-i-energirenoveringen


http://www.klartil.dk/emne/nyheder/gr%C3%B8nne-netv%C3%A6rk-stram-nettet-%E2%80%93-og-f%C3%A5-del-i-energirenoveringen


EU dagsorden 
• Ny kommission, nyt EU-parlament 

• Dagsorden: vækst + beskæftigelse, Ukraine, 
terrortrussel, EU internt 

 

Prioriteter  
• Digitalisering 

• Energiplan + -forsyning 

• Demografisk udvikling 

• Forskning og innovation 

• Investeringsplan - Juncker-plan – private på 
banen 

 

• Projekter der kan løse samfundsudfordringer 
ved samarbejder ! 
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Copenhagen EU Office 
 

MÅLGRUPPEN er 

kommunerne, virksomheder, erhvervsfremme-
organisationer, klyngeorganisationer og andre 
relevante aktører.  

 

 

KONTORET skal  

engagere aktører fra regionen i EU-projekter og 

hente inspiration fra verden omkring os for at 
skabe øget vækst, beskæftigelse og 
konkurrencedygtighed. 
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Strategi 2015-18 
 
 

INDSATSOMRÅDER  
  
• Bæredygtig og grøn vækst inkl. 

energieffektivitet, klimatilpasninger og 
miljøforbedringer 

• Sund vækst inkl. velfærdsteknologi og 
forebyggelse 

• Mobilitet og infrastruktur inkl. 
transportsystemer (veje, bane, luft, vand) og  

• Smart og kreativ vækst inkl. koblingen til 
Informations- og Kommunikationsteknologi. 
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Strategi 2015-18 
 

AKTIVITETSOMRÅDER 

 

• Etablering og forankring 

• Projekter og læring 

• Profilering og synlighed 

• Interessevaretagelse og policy 

• Information og kompetenceudvikling 

 

Implementeres i handlingsplaner…. 
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Strategi 2015-18 
 
MÅL 
De overordnede mål med Copenhagen EU Office 
er at fremme jobskabende vækst 
• tiltrække EU-midler til hovedstadsregionen 
• styrke indflydelsen på EU’s strategier og 

initiativer  
• styrke ejernes viden om og ageren i EU 
• øge regionens synlighed i EU. 
  
Konkrete mål: 
• Copenhagen EU Office skal lægge grundlaget 

for projekttilskud på mindst 60 mio. kr. i 
perioden 2015-18. 

• Alle ejere skal have været involveret i et EU-
relateret tiltag i strategiperioden.  

COPENHAGEN 
EU OFFICE 



Handlingsplan 2015-16 
 
STRATEGIENS MÅL OPFYLDES VED  
 
1. SATSNINGER I 2015-16: 

 

• Innovation i virksomheder 

• Bæredygtig regional- og byudvikling 

• Sundhedsteknologi og aktiv aldring 

• Mobilitet og sammenhæng på tværs i regionen  
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Vi er i gang: 
 

• Etablering 

 

• Medarbejdere 

 

• Strategi 2015-18 

• Handlingsplan 2015-16 

 

• DK Netværk 

 

• Indvielse den 1. juni 2015 
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Kontakt og information 
 
 
Birgitte Wederking, bw@regionh.-dk 
Rasmus Mørk 
Christina Teik 
Gorm Nielsen 

 
www.cphoffice.eu – skal udvikles…. 
 
www.creodk.eu – meget om Horizon 2020 og 
interessevaretagelse 
 
www.zealanddenmark.eu – nyhedsbrev og partnersøgning 
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