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SDEO – internationalt erhvervsfremme i 

alle kommuner

• Forståelse af virksomhedernes lokale 

vilkår og erhvervsmiljøer

• Opsøgende tilgang gennem de lokale 

erhvervskontorer

• Professionel rådgivning på både 

ansøgninger og kommercielle 

partnerskabsaftaler

• 3 erhvervskonsulenter på ”jorden” i 

Syddanmark med arbejdsbase 

fortrinsvis i de to Erhvervshuse 

Rådgivning om internationalt samarbejde 

til virksomheder i alle kommuner



SDEO – en motor for europæisk projektsamarbejde
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SDEO – en proaktiv videns- og kompetencehub

• Vi organiserer vores 

udviklingssamarbejde med de syddanske 

kommuner i  syddanske netværk på alle 

vores indsatsområder:  NIMS, Det Grønne 

NIMS, Netværk for skolekonsulenter, 

Kulturnetværket, Syddanmarks Sunde 

EU-netværk, InnoS

• Kursustilbud, bl.a. ”fra lokal 

udviklingsindsats til EU-projektidé”

• Afholdelse af informationsmøder og 

events i Syddanmark



SDEO – en platform for information, viden og  

kontakter i Bruxelles og Europa

• Indgående viden om EU’s strategier, 

politikker, planer og støtteprogrammer

• Netværksskabelse til andre europæiske 

regioner, kommuner, universiteter og aktiv 

netværksledelse i europæiske netværk

• Kontakter i EU-Kommissionen og besluttende 

myndigheder i Bruxelles

• Syddanmark på det europæiske landkort og 

synlig på den europæiske 

”projektmarkedsplads”, som Bruxelles er. 

• Udvikling og facilitering af studieture til 

Bruxelles og europæiske 

erhvervsdelegationer i Syddanmark



SDEO – jeres EU-kontor

• Viden og kendskab til de enkelte 

kommuners udviklingsprioriteter

• Proaktiv og opsøgende tilgang

• Personligt kendskab til jeres 

udviklingskonsulenter og 

medarbejdere

• Vi vil rigtig gerne være jeres ”EU-

kontor nede ad gangen”



EUROPA for Skolen  
Kompetenceudvikling af elever, 

lærere og ledelse ved ophold i 

andet EU-land gennem 

akkrediteringer

Udvikling af innovationsprojekter 

om fællesregionale udviklingsbehov

Referencegruppe med 4 

kommunale direktører, 2 

uddannelsesinstitutioner og Region 

Syddanmark.

Fælles-regionalt projektsamarbejde

COHEAT  
Fokus på omstilling til en 100% grøn 
varmeforsyning i hele den 
syddanske geografi inden 2030. 

Ansøgning til Horizon 2020 
program, med Region Syddanmark 
som koordinator, fik lige netop ikke 
tilsagn her tidligere i 2021, hvorfor 
partnerskabet bag ansøgningen, 
som rakte ud til alle syddanske 
kommuner, lige nu ser på 
muligheden for at revitalisere og 
genansøge COHEAT under EU’s LIFE 
program for miljø og klima.

DK2020 Funding 

Forum 
Samarbejde mellem de syddanske 

kommuner, DK2020-sekretariatet 

og SDEO om EU-projektstøtteforum 

til at understøtte 

implementeringen af de 

kommunale DK2020 klimaplaner.



Resultatmål og status

Resultatmål 2020-2021 Status maj 2021

SDEO har medvirket til at etablere internationalt samarbejde 

eller udvikle et internationalt projekt i mindst 8 kommuner i 

Syddanmark.

De 63 indsendte projektansøgninger siden 1. juli 2020 har 

deltagelse af partner fra 21 ud af de 22 kommuner i 

Syddanmark. 

7 kommuner har indsendt en ERASMUS+ akkreditering ansøgning 

til folkeskoleområdet.

SDEO udarbejder med udgangspunkt i de enkelte kommuners 

udviklingsstrategier, løbende analyse af mulighederne i EU’s 

programmer for den enkelte kommune. Hvis kommunen ønsker 

det, faciliterer SDEO herefter en proces og plan for realisering 

af mulighederne. 

SDEO har analyseret alle 22 kommunernes udviklingsstrategier 

og visioner. SDEO har udarbejdet en 1-pager til alle kommuner 

og efterfølgende faciliteret yderligere strategiske drøftelser og i 

flere tilfælde længere udviklingsprocesser med 9 kommuner.

Der indgår samlet set mindst 25 syddanske virksomheder i de 

indsendte EU-ansøgninger eller i forpligtende aftaler af 

kommerciel karakter med samarbejdspartnere i andre lande, og 

at der er et hjemtag på 15 mio. kr. i støtte til projekter med 

erhvervsvirksomheder.

Der er 25 unikke syddanske virksomheder involveret i 

indsendte EU-ansøgninger. Der er indgået 3 

grænseoverskridende kommercielle aftaler mellem en 

syddanske virksomhed og en europæisk virksomhed.

Der er hjemtaget 24,5 mio. kr. 

SDEO har arbejdet for at understøtte etableringen af mindst et 

”Digital Innovation Hub” i Syddanmark, med deltagelse 

sammen med erhvervshusene, klynger og videninstitutioner.

SDEO har bidraget til at begge Erhvervshuse er blevet 

prækvalificeret til at kunne ansøge om oprettelse af to 

syddanske European Digital Innovation Hubs.



Samarbejde med Varde kommune



Samarbejde med Kolding Kommune



• Leverer vi de rigtige ydelser i samarbejde med jer?

• Er der noget, som I gerne vil have mere af? Eller noget 

nyt? 

Drøftelse



Tak for ordet! 

Få alle de seneste nyheder om EU-programmer og indkaldelser fra Bruxelles med vores

nyhedsbrev. Tilmelding på www.southdenmark.be


