
KKR Syddanmark november 2014

Status for SDEO/Rasmus Anker-Møller

1



Kort om SDEO
• Formål: vækst, innovation og 

udvikling i Syddanmark

• Målgruppe: virksomheder, 
regionen, kommuner, offentlige 
institutioner, videregående 
uddannelsesinstitutioner, 
videncentre, klynger og øvrige 
erhvervsfremmeaktører

• Aktiviteter og initiativer sker 
som led af i udmøntningen af 
Syddansk Vækstforums strategi 2



SDEO er til stede i Bruxelles
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• Penge: Færre midler i strukturfonde. Flere 
midler i puljer administreret i Bruxelles

• Projektpartnere: Mellem 200-300 regioner 
har kontor i Bruxelles. SDEO deltager i 
regionale netværk og har dermed 
forbindelse til projektpartnere i hele EU.

• Netværk: SDEO opbygger og vedligeholder 
netværk med embedsmænd og 
beslutningstagere i EU, som har ansvaret 
for EU’s støtteprogrammer.



Mellem Syddanmark og EU
Bindeled: Regionale aktører får bedre 
og nemmere adgang til deltagelse i 
EU-projekter gennem SDEO’s 
netværk og in-house kompetencer

Aktiviteter: Udarbejdelse af EU-
ansøgninger, gennemførsel af EU-
projekter, kontaktskabelse, 
informationsformidling, rådgivning og 
interessevaretagelse.    

Syddanske 
virksomheder og 

institutioner 

Europæiske 
projektpartnereEU institutioner

SDEO



SDEO’s indsatsområder
SDEO prioriterer sit arbejde inden for tre indsatsområder:

Energi og transport Sundhed og velfærd Erhverv og innovation

Derudover møder SDEO efterspørgslen inden for disse temaer:
• Miljø, kultur, iværksætteri, uddannelse og sport, socialsektor og 

arbejdsmarked, design, turisme
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Resultatkontrakt
1. International projektudvikling
2. Europæiske konferencer
3. Virksomhedsgennemgang
4. Interessevaretagelse
5. EEN
6. KIC
7. Presse og kommunikation
8. Internationalisering af kommunerne
9. Særskilte mål for SDU
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Hjemtag af EU-midler

• Mål: I alt 30 mio. kr. i 2014-2015 

• Status: 29,17 mio. kr. i hjemtag 
til Syddanmark (nov 2014)

• Største projekt i 2014: ELENA  
på 24,14 mio. kr. (jan 2014)
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Akkumulerede godkendte 
midler til Syddanmark
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Flere midler på vej - forhåbentlig

• Mål: I alt 75 mio. kr. i 2014-2015

• Status: 171,89 mio. kr. i ansøgte 
midler til Syddanmark (nov 2014)

• Ni ansøgninger for 103,69 mio. 
kr. i midler til Syddanmark 
afventer svar fra Kommissionen

8

Akkumulerede ansøgte midler
til Syddanmark
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Et eksempel på en proces
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Fra ide til ansøgning på 1½ år:



Europæiske konferencer (i Syddanmark)
• SDEO arbejder for syddansk 

deltagelse på konferencer, der 
understøtter arbejdet for vækst og 
udvikling gennem EU-midler. 

• Mål: en til to om året i Syddanmark

• Energitopmøde, Esbjerg, feb 2014
• Doctors in Horizon, SDU, nov 2014
• Engineers in Horizon, SDU, dec 2014 
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SDEO opsøger virksomhederne
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• 1 euro i EU-støtte til forskning og udvikling bliver 
til 7-14 euro i merværdi for industrien (Kilde: EU-
Komissionen)

• SDEO opsøger og screener virksomheder, som 
har potentiale til at indgå i europæiske projekter. 
Mange i samarbejde med de lokale 
erhvervsfremmekontorer + fælles information

• SDEO har i 2014 haft opsøgende indsats på 46 
syddanske virksomheder

• Der er i 2014 indsendt 13 ansøgninger med 
virksomhedsdeltagelse. To har fået midler fra 
SMV-instrumentet

- Nøglen til succes er en 
velgennemtænkt plan og 
assistance fra eksperter, 
direktør Jonas Pedersen, 
Tuco Værft

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/2/26/Common_face_of_one_euro_coin.jpg


Interessevaretagelse
• SDEO brander regionen i Bruxelles og 

giver syddanske samarbejdspartnere 
adgang til netværk samt søger indflydelse 
på kommende støtteprogrammer

• 28 indspil til Horizon 2020 konsultations-
processerne med henblik på at påvirke de 
kommende arbejdsprogrammer

• 4 konferencer i Bruxelles med deltagelse 
af GAU, Offshoreenergi.dk, Esbjerg 
Erhvervsudvikling, SDU samt Regionen
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- At arrangere et seminar – det er 
en ting, som  jeg ikke kunne have 
gjort alene fra min stol, Pernille 
Bech, GAU.



Presse og kommunikation
• Kommunikationen er fokuseret 

omkring belysning af fordele ved 
EU-projekter

• Medvirker til større kendskab om 
EU-projekter for at skabe større 
inflow af projektideer til kontoret

• 65 artikler og radio/tv indslag har 
omtalt 25 forskellige aktiviteter 
med syddanske aktører i 2014

13

- Det virker altid godt på 
virksomheder med cases og 
historier, som og de kan spejle 
sig i, Per Rask, Varde Erhvervs 
og Turistråd



Internationale kommuner 
• SDEO driver netværk af internationale 

medarbejdere i kommunerne (NIMS) for 
at styrke projektudvikling i kommunerne

• NIMS-møde i maj med fokus på den 
gode EU-ansøgning

• NIMS-møde i oktober med fokus på nye 
INTERREG-programmer

• Interviewundersøgelse med 
medlemmer af netværket

• Styrkelse af NIMS fremover
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