Region Midtjylland og Enterprise Europe Network 2017-2018
Enterprise Europe Networks hovedformål er at hjælpe virksomheder og videnaktører med etablering:
- På nye markeder via direkte samarbejde med udenlandske virksomheder og andre aktører
- Af teknologisk samarbejde på tværs af grænser, herunder udbud og efterspørgsel af ny teknologi
- Af projektsamarbejde, herunder projekter med støtte fra EU
Enterprise Europe Network i Danmark indgår, som en del af EU-DK Support initiativet, igangsat af Styrelsen
for Forskning og Innovation, og er ansvarlig for matchning af danske- og udenlandske forskningsprofiler,
som en del af det overordnede formål at forøge det danske hjemtag af EU-projekter.
Enterprise Europe Network Danmark er fortsat foregangsland i netværket, og ligger suverænt nr. 1 ud af 70
lande på listen over, hvem der skaber flest konkrete samarbejder i forhold til landets størrelse. Den danske
del af netværket er kendt for at sætte højere standarder for hvornår, der er tale om et konkret samarbejde,
i forhold til hvad EU kræver.
Det danske netværk har en rammekontrakt med Europa Kommissionen indtil udgangen af 2020, delt
mellem følgende perioder:
 2015-2016 (2 år)
 2017-2018 (2 år)
 2019-2020 (2 år + forventet forlængelse indtil udgangen af 2021)
Netværket har lige indsendt arbejdsprogrammet for Enterprise Europe Network i Danmark for perioden
2017-2018, som forventes godkendt inden udgangen af 2016. Indholdet og beskrivelse af aktiviteter minder
meget om den nuværende kontrakt, dog med en opjustering af de væsentligste målepunkter. Aktiviteterne
dækker fortsat følgende hovedaktiviteter: Assistance ift. innovation og internationalisering,
virksomhedsbesøg, matchmaking, business missions og individuel hjælp til partnersøgning, besvarelse af
individuelle henvendelser, høring af virksomheder ift. EU initiativer, og informationsmøder. Der er fortsat
og styrket vægt på den primære opgave - at hjælpe virksomheder og videnaktører med etablering af
kontakt og konkrete samarbejder på tværs af landegrænserne.
Enterprise Europe Network Danmark fastholder konsortiet, som passer ind i det nationale og regionale
erhvervssystem, giver en god geografisk dækning, samt sikrer kontinuitet og kvalitet blandt organisationer
og medarbejdere. Konsortiet for perioden består af Væksthus Hovedstadsregionen, Norddanmarks EUkontor, Agro Business Park, Væksthus Midtjylland, South Denmark EU Office, Væksthus Sjælland og Cluster
Excellence Denmark.
For den kommende kontraktperiode 2017-2018 medfinansierer EU-kommissionen fortsat netværket med
60 % af budgetterede udgifter. EU forventer tillige fortsat, at de resterende 40 % medfinansieres regionalt
og/eller nationalt, dels fordi netværkets aktiviteter kommer disse geografier til gode og dels for at sikre, at
netværkets aktiviteter tilpasses de regionale/nationale prioriteringer. Erhvervsstyrelsen har lavet en aftale
med alle regionale udviklingsdirektører på et telefonmøde den 15. august 2014 om, at resterende
finansiering deles mellem staten (20%) og regionerne (20%). Den regionale del fordeles efter
bloktilskudsmodellen, og ikke direkte til regionale partnere, da der vil være fællesudgifter foretaget af
enkelte kontorer, som kommer alle til gode – koordinatoren, kommunikation, og klyngesupport, som er
landsdækkende. EEN kontrakten under EU-DK Support er i løbet af 2015 flyttet fra Erhvervsstyrelsen til
Styrelsen for Forskning og Innovation, men fortsætter uændret over for Kommissionen.

Konsortiemedlemmer

Budget pr. år 2017-2018

Væksthus Hovedstadsregionen (inkl.
koordinator)
Norddanmarks EU-kontor
Agro Business Park (inkl. kommunikation)
Væksthus Midtjylland
South Denmark EU-Office
Væksthus Sjælland
Cluster Excellence Denmark
I alt
Region
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Region Syddanmark
Region Sjælland
Region Hovedstaden
Ialt

Fordelingsnøgle
bloktilskud for regional udvikling
2017
0,1079
0,1984
0,1667
0,2011
0,3259
1,0000

1.567.717,74
1.209.252,86
1.694.628,05
437.418,32
928.880,99
876.868,59
965.429,10
7.680.195,66
Regional
medfinansiering 20172018 i kr.
331.477,16
609.500,18
512.115,32
617.794,80
1.001.190,06
3.072.077,54

Ovennævnte baseret på Budget for Enterprise Europe Danmark 2017-2018 i Euro, indsendt til EASME den 1.
juli 2016, med valutakurs 7,45.
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