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Aktivitetsplan 2009 
 
Aktivitetsplanen for 2009 tager udgangspunkt i de seks fokusområder for Central Denmark EU 
Office (CDEU), som er defineret i kontorets 2010-Plan – en strategi for Central Denmark EU 
Office – nemlig 
 

o Energi og miljø 
o Sundhed 
o Fødevarer 
o Uddannelse 
o Iværksættere og erhvervsfremme – herunder oplevelsesøkonomi 
o Internationalisering 

 
CDEU har i 2008 taget hul på det proaktive arbejde med de seks fokusområder og har lagt 
fundamentet for de kommende aktiviteter. Det indledende arbejde har i nogen grad drejet 
sig om at opnå en forståelse for området, de midtjyske interesser, etablere netværk og 
samarbejdsrelationer både i Midtjylland og i Bruxelles samt starte de første konkrete aktivi-
teter op. 
 
Med et godt fundament kan vi nu tage fat på at fokusere arbejdet med fokusområderne, og vi 
vil i 2009 bestræbe os på at skabe konkrete og synlige resultater inden for hvert område. I 
denne aktivitetsplan er hvert af de seks fokusområder kort beskrevet hver for sig. I beskrivel-
serne fremgår status for arbejdet med det enkelte fokusområde, det er angivet, hvilke de 
næste udfordringer er, og endelig opremser vi hvilke konkrete initiativer, vi vil tage i 2009 
indenfor hvert fokusområde. 
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Aktivitetsplanen kan opsummeres ved at pege på følgende, som de største satsninger for 
CDEU i 2009: 
 

o Klima – skabe synlighed om EUs politikker, aktiviteter og de muligheder, det skaber 
for offentlige og private virksomheder i Midtjylland, og i forlængelse heraf at få kom-
muner og private virksomheder med i klimaprojekter. 

o Forskning – i et samspil med især Aarhus Universitet at skabe adgang til strategisk 
information og dialog med beslutningstagere i EU-systemet med henblik på at skabe 
bedre forudsætninger for flere EU-forskningsmidler til Midtjylland. 

o Virksomheder – danske virksomheders deltagelse i EUs forskningsprogrammer er me-
get lav, og vi ønsker at rette op på dette i Midtjylland ved at gennemføre et målret-
tet og fokuseret projekt rettet med innovative midtjyske virksomheder med den mål-
sætning at opnå 30 mio. kr. i EU-støtte. 

o Sundhed – sætte fokus på innovation inden for sundhedsområdet med særlig fokus på 
den kommunale sundhedssektor ved at igangsætte et offentligt-privat samspilspro-
jekt og skabe grundlaget for yderligere projekter. 

o Internationalisering – generelt bidrage til internationalisering af Midtjylland ved at 
støtte kommunernes internationale strategiarbejde, styrke kompetencerne hos de lo-
kale og regionale internationale medarbejdere og skabe synlighed i offentligheden 
omkring internationale projekter. 

o Andet – fortsat arbejde på andre områder med EU-perspektiver, som måtte opstå 
udenfor fokusområderne, herunder fokuserer særligt på at få afsat yderligere EU-
midler til tunnelen under Marselis Boulevard i Århus. 
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Fokusområde Energi og miljø 
 
Status 
Energi og miljø er mere end nogensinde kommet på den politiske dagsorden og 2008 har i 
denne henseende været et begivenhedsrigt år i EU. Det gælder særligt med hensyn til 
beslutningen om EU's klimapakke, som fastslår EU's målsætninger, samt hvordan disse skal 
nås frem mod 2020. CDEU har fulgt den europæiske politik på området tæt med fokus på 
mulighederne og udfordringerne på det lokale og regionale niveau. Vi har således gennem 
året sørget for at indsamle og formidle relevant information om EU’s støtteprogrammer, 
etableret kontakt til adskillige aktører i Midtjylland og Bruxelles og konkret løst større og 
mindre opgaver vedrørende støttemuligheder, partnerskaber, promovering af midtjyske 
aktører m.v. 
 
Som eksempler kan nævnes, at CDEU var afgørende årsag til, at Norddjurs Kommune, nær-
mere bestemt Anholt, kom med i et EU-projekt om vedvarende energi og andre miljøspørgs-
mål på øer med et samlet budget på 27 mio. EUR. Et andet eksempel er et længere samar-
bejde med en midtjysk virksomhed, der ønsker at påvirke den europæiske lovgivning om det 
giftige tungmetal bly. Vi har her hjulpet med at få overblik over den eksisterende lovgivning 
og kommende tendenser og etableret kontakt mellem virksomheden og det politiske system i 
Bruxelles. Som et sidste eksempel har CDEU’s samarbejde med brint-videnscentret HIRC ført 
til et arrangement i forbindelse med Open Days i Bruxelles og i Herning. 
 
CDEU har desuden etableret kontakt til sekretariatet bag megasatsningen Energi og Miljø med 
henblik på fremtidigt at koordinere arbejdet i Danmark og Bruxelles og få gensidigt gavn af 
hinandens viden om finansieringsmulighederne og netværk. 
 
Næste udfordringer 
EU’s energi- og miljøpolitik satser på bl.a. energieffektivitet i bygninger, miljøvenlig trans-
port, mindre udledning fra landbruget, vedvarende energi, alternative brændstoffer og 
tilpasning til klimaforandringerne i naturen, byerne og ved kysterne. De lokale aktører og 
virksomhederne spiller en vigtig rolle, og Midtjylland står særdeles stærkt på disse områder. 
Flere midtjyske kommuner, institutioner og virksomheder har allerede lavet miljø- og klima-
handlingsplaner og arbejder på nye løsninger til at sænke CO2-udledning og generelt være 
mere miljørigtige. Ligeledes er der igangsat adskillige projekter under Region Midtjyllands 
megasatsning. Dette er Midtjylland langt fra ene om – overalt i Europa arbejdes der med 
vedvarende energi, energieffektivitet, adfærdsregulering, transport, affaldshåndtering 
biodiversitetsproblemer som følge af klimaforandringer m.v. EU giver flere muligheder for 
støtte til at udvikle nye idéer og udveksle erfaringer på tværs af grænserne gennem støtte-
programmer som Intelligent Energy Europe, Eco-Innovation, Life+, Interreg-programmerne og 
det 7. forskningsrammeprogram. 
  
Vi vil i 2009 gøre en målrettet indsats for, at flest mulige midtjyske aktører får glæde af det 
europæiske samarbejde vedrørende energi- og miljøudfordringerne. Med det aktuelt store 
politiske fokus på klima- og miljøproblemerne, problemernes grænseoverskridende karakter 
og Midtjyllands styrkeposition vil det være oplagt at øge det internationale samarbejde, dels 
for at lære af andres erfaringer, men også for at promovere midtjyske miljøløsninger interna-
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tionalt. Konkret vil CDEU informere om de relevante støtteprogrammer gennem informations-
seminarer, hjemmesiden og direkte kontakt til relevante aktører. Vi vil søge at koble midtjy-
ske aktører, herunder kommunerne, op på europæiske energi- og miljøprojekter og følge op 
på eksisterende midtjyske projekter for at undersøge mulighederne for at udfolde disse til 
det internationale niveau. CDEU vil desuden arbejde på at give kommunernes klimahand-
lingsplaner et internationalt perspektiv. 
 
Aktiviteter i 2009 
 

o Arbejde målrettet på at få mindst én midtjysk kommune med i et EU-projekt om 
miljø og energi. 

o Etablere kontakt til projektlederne fra de projekter, der er tildelt støtte under Re-
gion Midtjyllands megasatsning med henblik på at afsøge mulighederne for en in-
ternational vinkel. 

o Etablere mere indgående kontakt til kommunernes miljøforvaltninger med henblik 
på at informere om og motivere til at inkludere internationalt samarbejde i klima-
handlingsplaner. 

o Arbejde aktivt for midtjyske virksomheders deltagelse i EU-finansierede projekter, 
specielt under programmet Eco-innovation, der er særligt relevant for SMV’er. 

o I samarbejde med især Århus Kommune at afholde seminar i Bruxelles under Open 
Days om klima og energi med henblik på at promovere Århus og Midtjyllands kom-
petencer blandt andre europæiske regioner og udvide det internationale netværk. 

o Forsat skabe og vedligeholde kontakter til øvrige aktører indenfor energi- og miljø-
området gennem generel og direkte information til relevante aktører om EU-
støtteprogrammer og internationale samarbejdsmuligheder. 
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Fokusområde Sundhed 
 
Status 
På sundhedsområdet har CDEU været aktiv i Bruxelles og Midtjylland ved at opsøge EU-
projekter, der kunne være relevante for forskellige midtjyske sundhedsinstitutioner at indgå 
i, og ved at samarbejde med de to udviklingsplatforme under Region Midtjyllands mega-
satsning på sundhed og erhverv, MedTech og CareTech Innovation.  
 
I forlængelse af kick-off-mødet for MedTech og CareTech Innovation, arrangerede CDEU 
således en workshop i Midtjylland om sundhedsinnovation i januar 2009, der sætter fokus på 
mulighederne for EU-støtte til virksomheder, som arbejder med sundhedsrelaterede produk-
ter og service. I den forbindelse har vi udarbejdet en oversigt målrettet disse virksomheders 
muligheder for at søge støtte under 7. rammeprogram for forskning og udvikling, EU’s 
program for konkurrenceevne og innovation og de fælles teknologifremmende initiativer, 
Europa-Kommissionen har oprettet med henholdsvis medicinal- og IT-industrien i Europa. 
 
CDEU har ved flere lejligheder været i kontakt med Midtjyllands sundhedsadministration og 
regionale sundhedsinstitutioner som Aktive Institute og Center for Forebyggelse i Skejby for 
at få dem med i projekter under EU’s Folkesundhedsprogram. På kommunalt plan har der 
været udvist stigende interesse for at deltage i folkesundhedsprojekter for at tackle kommu-
nernes nye ansvarsområder på sundhedsområdet. Folkesundhedsprogrammet støtter imidler-
tid ofte store samarbejdsprojekter, hvor fokus sjældent stemmer fuldstændigt overens med 
kommunens opgaver, og det vil være et stort arbejde for en kommune selv at lede et pro-
jekt. 
 
Med det formål at give den kommunale sundhedssektor en international dimension har CDEU 
udbygget derfor sit europæiske netværk på sundhedsområdet. Dette vil fremover gøre det 
nemmere at finde projekter, der er relevante for kommunerne, og kontakterne kan bruges til 
at lave mindre projekter gennem venskabsbysamarbejdet eller projekter for unge med et 
sundhedstema. Desuden vil det kunne bruges aktivt til at organisere studieture og netværk 
om sundhed uden, at der nødvendigvis er EU-støtte involveret.  
 
Næste udfordringer 
I 2009 vil CDEU udbygge samarbejdet med lokale og regionale initiativer på sundhedsområdet 
og koble disse op på CDEU’s europæiske netværk for på den måde at internationalisere den 
kommunale sundhedssektor i Midtjylland. Målsætningen er, at forvaltningerne får bedre 
forudsætninger for at indgå i internationale projekter fremover.  
 
Der vil blive fulgt op på initiativet omkring sundhedsinnovation i samarbejde med Væksthus 
Midtjylland og udviklingsplatformene under megasatsningen med det formål at workshoppen 
kaster konkrete resultater for virksomheder i Midtjylland af sig. 
 
CDEU arbejder på udviklingen af et projekt om, hvordan man kan få et bedre offentligt-privat 
samspil for at skabe innovation på sundhedsområdet, og i 2009 vil CDEU ansøge Interreg-
programmet for Nordsøen om støtte til dette projekt. Projektet skal muliggøre, at offentlige 
institutioner kan være mere aktive i udviklingen af nye løsninger på sundhedsområdet i 
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stedet for passivt at afvente fremkomsten af sundhedsteknologi, der passer nogenlunde til 
deres behov og omkostningsniveau.  
 
Aktiviteter i 2009 
 

o Ansøge Interreg-programmet om støtte til at understøtte innovationskapaciteten og 
det offentligt-private samspil på sundhedsområdet. 

o Gennemføre workshop om sundhedsinnovation, og styrke samarbejdet med medar-
rangørerne fra MedTech, CareTech Innovation, INCUBA Science Park i Skejby og 
Væksthus Midt. 

o Koble CDEU’s europæiske netværk inden for sundhed med lokale og regionale aktø-
rer på området med det formål at få disse med i EU-projekter med sundhedstema 
eller alternativt skabe muligheder for studieture, netværk og partnerskaber uden 
EU-støtte. 

o Informere, rådgive og bidrage til processen ved ansøgning om EU-tilskud til sund-
hedsprojekter for virksomheder og offentlige institutioner. 
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Fokusområde Fødevarer 
 
Status 
Fødevaresektoren tæller både den primære produktion, den agroindustrielle sektor, forar-
bejdningsindustrien samt detailhandlen og forbrugerne. I tillæg kommer forsknings- og 
uddannelsesinstitutionerne samt den veludviklede rådgivningsbranche. Midtjyllands har en 
styrkeposition og vækstpotentiale inden for fødevaresektoren, og sektoren er derfor status af  
megasatsning i Midtjylland. 
 
CDEU har igennem 2008 arbejdet med fødevareområdet dels ved opsøgende arbejde, dels 
ved at besvare henvendelser om støtteordninger o.a. I løbet af året har CDEU udvidet sit 
netværk og kendskab til lokale aktører gennem møder og kontakt til aktører indenfor fødeva-
reområdet, heriblandt Arla Foods, Agrotech, VIFU, NanoFood, Agro Business Park, Thyborøn 
Fiskerihavn samt enkelte landmænd. Derudover har kontoret deltaget i flere relevante 
aktiviteter så som møde mellem EU’s Landbrugskommissær Mariann Fischer Boel og de 
midtjyske kommunaldirektører om EU’s landbrugspolitik, møde med formanden for Det 
Nationale Fødevareforum, Arne Jensen, om tiltrækning af EU-forskningsmidler til fødevare-
området og deltagelse i orienteringsmøde med Fødevareerhverv om EU’s landdistriktsmidler 
samt formidlet viden om programmet generelt og til konkrete aktører. CDEU lavede i februar 
2008 en omfattende mapping til arbejdsgruppen for megasatsningen fødevarer, der gav et 
overblik over finansieringsmuligheder til fødevareprojekter. CDEU fulgte i september op på 
denne mapping ved et møde med arbejdsgruppen, hvor man indkredsede sig på nogle mere 
specifikke muligheder, hvoraf flere er nævnt i den handlingsplan, der blev besluttet af 
Vækstforum i november 2008. 
 
Næste udfordringer 
Fødevaresektoren er et oplagt område for internationalt samarbejde. Der arbejdes med 
problemstillinger som miljøbelastning, innovation, produktfinansiering og uddannelse af 
ansatte i fødevaresektoren mange steder udenfor Danmarks grænser. Flere EU-
støtteprogrammerne giver mulighed for at lave projekter indenfor fødevareområdet. Det er 
fortsat CDEU’s intention at motivere til at gribe de udviklingsmuligheder, der ligger i at 
arbejde internationalt og udbrede kendskabet til relevante støtteprogrammer overfor 
offentlige såvel som private midtjyske virksomheder.  
 
Interreg-programmerne omhandler erfaringsudveksling mellem regionale og lokale myndighe-
der, og her er der bl.a. mulighed for at få finansieret projekter om promovering af regionale 
fødevarer, fødevareturisme og fødevareklynger. CDEU har gennem arbejdet omkring udar-
bejdelsen af den kommende EU-strategi for Østersøregionen haft kontakt til landbrugsorgani-
sationerne i de lande, der er involverede her. Landbrugsorganisationerne har allerede mange 
konkrete bud på samarbejdsmuligheder indenfor Østersøregionen, så som fokus på regionale 
fødevarer, miljøforbedringer indenfor landbruget og kompetenceudvikling af ansatte i 
erhvervet. CDEU vil i 2009 arbejde på at uddybe samarbejdet mellem regionskontorer og 
landbrugskontorer fra Østersøregionen i Bruxelles med henblik på at søsætte konkrete 
samarbejdsprojekter inddragelse af relevante offentlige eller private virksomheder fra 
Midtjylland. 
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Indenfor miljø-programmet Eco-innovation er der bl.a. fokus på miljøforbedringer af produk-
ter, processer og services indenfor fødevaresektoren, det kan eksempelvis være vandbespa-
relse, energieffektivitet og udnyttelse af restprodukter. CDEU vil undersøge grundlaget for at 
afholde et seminar i regionen for fødevarevirksomheder og vidensinstitutioner med fokus på 
mulighederne indenfor specielt Eco-innovation.  
 
Region Midtjyllands fødevaremegasatsning kommer til at bestå af 3 elementer; innovation, 
produktdifferentiering og kompetenceudvikling. Innovationsdelen udbydes til et større 
konsortium, og der er krav om, at en del af projektet skal omfatte et internationalt delpro-
jekt. Vi vil støtte op omkring dette ved at gå i aktiv dialog med konsortiets medlemmer om 
støttemuligheder og identifikation af relevante europæiske partnere. Også indenfor de øvrige 
områder, altså produktdifferentiering og kompetenceudvikling, kunne det være hensigtsmæs-
sigt at indtænke en international vinkel. Det kunne være udvikling af uddannelse og rådgiv-
ning gennem inspiration fra udlandet og international branding af produktdifferentiering. 
CDEU vil derfor ligeledes sørge for at etablere kontakt til disse projektledere med henblik på 
at motivere til informere om mulighederne for at supplere projektet med en international 
vinkel. 
 
Aktiviteter i 2009 
 

o Afsøge mulighederne for et interregionalt samarbejde i Østersøregionen på fødeva-
reområdet med inddragelse af relevante offentlige og private virksomheder fra 
Midtjylland. 

o Understøtte den internationale vinkel på Region Midtjyllands fødevaremegasatsning 
gennem fortsat dialog med arbejdsgruppen samt de aktører, der byder ind på akti-
viteterne i handlingsplanen. 

o Undersøge muligheden for at afholde seminar om støttemuligheder for udviklingen 
af øko-innovative løsninger indenfor fødevaresektoren med henblik på at motivere 
midtjyske virksomheder til at indgå i europæiske innovationsprojekter. 

o Forsat skabe og vedligeholde kontakter til aktører indenfor fødevareområdet gen-
nem generel og direkte information til relevante aktører om EU-støtteprogrammer 
og samarbejdsmuligheder. 
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Fokusområde Uddannelse 
 
Status 
CDEU har i 2008 haft fokus på internationale skoleudvekslinger og samarbejdsmuligheder for 
grundskole og ungdomsuddannelser og udarbejdede i den forbindelse en guide, som blev 
lanceret på en konference i Viborg i maj måned. CDEU har desuden systematisk informeret 
om tilskudsmuligheder, partnermuligheder og internationale arrangementer inden for emnet 
skole og uddannelse gennem de ugentlige nyhedsbreve EU-fokus og nyhedsbrevet om uddan-
nelse og forskning til Aarhus Universitet og mere målrettet til konkrete aktører i Midtjylland.   
 
Samarbejdsaftalen med Aarhus Universitet er blevet fornyet, og der er taget fat på opbyg-
ning af forskningskontakter i Bruxelles. Ifølge samarbejdsaftalen skal CDEU levere Aarhus 
Universitet tidlig information om forskningstiltag i EU samt kontakt til ansatte i Europa-
Kommissionen, således at CDEU repræsenterer Aarhus Universitet i forhold til EU-
institutionerne. CDEU har også for at styrke indsatsen overfor Aarhus Universitet indledt et 
samarbejde med forskningsansvarlige på de øvrige danske regionskontorer i Bruxelles. Et 
indledende arbejde med kortlægning af universitets strategiske indsatsområder i forhold til 
det 7. rammeprogram for forskning og udvikling er sat i gang i samarbejde med Aarhus 
Universitet. Samarbejdet med bl.a. VIA University College er blevet fulgt op gennem en 
løbende dialog om behov og særlige interesseområder og gennem en specifik og konkret 
orientering om partner- og tilskudsmuligheder.  
 
CDEU har desuden deltaget i arrangementer og konferencer i Bruxelles med særlig fokus på 
uddannelse og har i den forbindelse viderebragt information om nye tilskudsmuligheder. 
Ligeledes har vi rådgivet konkrete aktører i Midtjylland i forbindelse med projektansøgninger 
på skolesamarbejdsområdet.  
 
CDEU har endvidere været i kontakt med flere andre uddannelsesaktører i Midtjylland på 
uddannelsesområdet, bl.a. Arkitektskolen og Ingeniørhøjskolen, begge i Århus, og Fiskerisko-
len i Thyborøn. Der har været arbejdet på en udbygning af en allerede eksisterende kontakt 
eller et initierende samarbejde omkring rådgivning og netværksopbygning i Europa.  
 
Næste udfordringer 
Rekruttering og fastholdelse af arbejdskraft er væsentlige parametre for både Midtjylland og 
EU som sådan. CDEU vil udbrede indsatsen på uddannelsesområdet til også at gælde efter- og 
videreuddannelsesområdet med henblik på gennem udveksling og samarbejde på erhvervsud-
dannelsesområdet og inden for voksenuddannelserne stadigt at sikre en kvalificeret og 
kompetent arbejdsstyrke i Midtjylland.  
 
Kontakten til og samarbejdet med Aarhus Universitet skal videreudvikles. Der skal arbejdes 
målrettet med en mere fokuseret indsats i forhold til at fremme midtjyske forskningsinteres-
ser på europæisk plan og i forhold til at sikre Aarhus Universitet en fremtrædende plads på 
udvalgte områder i det europæiske forskningssamarbejde. CDEU vil arbejde for at styrke 
samarbejdet og indsigten i europæiske forskningsmuligheder, blandt andet gennem en 
udbygning af kontakterne indenfor EU-systemet og inden for forskningsmiljøer med tilknyt-
ning til Bruxelles. Fokus vil komme til at ligge på det personlige møde, og målet bliver at få 
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skabt kontakt mellem forskere på Aarhus Universitet og i Europa med udgangspunkt i de 
muligheder, der ligger i EU's forskningsrammeprogram.  
 
Endvidere bør samarbejdet med andre uddannelsesinstitutioner, fx Fiskeriskolen i Thyborøn, 
VIA University College, Arkitektskolen, Ingeniørhøjskolen og HIH, styrkes, så de enkelte 
institutioner oplever et konkret og reelt udbytte af det europæiske samarbejde. 
 
Skoleområdet skal stadig følges tæt. Der er behov for en opfølgning på indsatsen i 2008, 
ligesom det bør overvejes, hvordan erfaringer fra allerede gennemførte udvekslings- og 
samarbejdsforløb kan komme midtjyske skoler og undervisningsinstitutioner til gode.  
 
Aktiviteter i 2009 
 

o Deltage i planlægningen og afviklingen af CORDIS-arrangement på Aarhus Universi-
tet, eventuelt i samarbejde med universiteterne i Aalborg og Odense.  

o Afvikle møder med relevante forskningsmedarbejdere i Europa-Kommissionen i 
nært samarbejde med Aarhus Universitet og ud fra de behov og interesser, der de-
fineres herfra. 

o Afvikle netværksevent for uddannelsesaktører i Midtjylland som en opfølgning på 
skolekonferencen i maj 2008, fx i forbindelse med etablering af ’erfarings-
netværk’. 

o Identificere og udvikle samarbejdsrelationer med uddannelsesinstitutioner, som 
CDEU ikke tidligere har været i kontakt med, især på efter- og videreuddannelses-
området. 

o Gå i dialog med efter- og videreuddannelsessteder omkring internationale samar-
bejdsmuligheder og CDEU’s rolle hermed, fx i form af seminar med fokus på dette 
område og efter den model, som har været anvendt på skoleområdet.  

o Sikre fortsat tidlig og relevant information om arrangementer og møder mellem for-
skere i Bruxelles, fx gennem forskningssamarbejdet med de andre nationale forsk-
ningskontorer (DANRO, m.fl.) 

o Stadigt justere og tilpasse samarbejdet med Aarhus Universitet, HIH, Arkitektsko-
len, Ingeniørhøjskolen VIA og de øvrige institutioner, der allerede samarbejdes 
med. 
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Fokusområde Iværksættere og erhvervsfremme – herunder 
oplevelsesøkonomi 
 
Status 
Erhvervsfremmeindsatsen handler om at give midtjyske virksomheder de bedste muligheder 
for at opnå støtte samt hjælpe dem med at begå sig overfor EU-systemet. CDEU svarer ofte 
således på henvendelser fra virksomheder angående EU-støtte og strategiske oplysninger om 
udviklingen i EU’s politikker på specifikke områder og bistår også virksomheder med at få 
deres synspunkter hørt i Europa-Kommissionen og Europa-Parlamentet. 
 
CDEU har udarbejdet en kort og nemt tilgængelig oversigt over de mest relevante støttemu-
ligheder for små og mellemstore virksomheder (SMV), der løbende opdateres med ansøgnings-
frister og ændringer i programmerne. Oversigten dækker de mest tilgængelige muligheder 
for SMV’er i både 7. rammeprogram for forskning og udvikling og EU’s program for konkurren-
ceevne og innovation samt et par andre udvalgte programmer uden for disse.  
 
Samarbejdet med de forskellige erhvervsfremmeinitiativer i Region Midtjylland er startet op, 
og begynder at vise resultater i form af løbende dialog og fælles arrangementer om den 
internationale dimension af erhvervsfremmeindsatsen i regionen. Erhvervsrådene har været 
aktive ved møder og virksomhedsbesøg, og der er startet en konstruktiv dialog med Enterpri-
se Europe Network (EEN) i regionen.  
 
CDEU arrangerede en workshop om sundhedsinnovation i januar 2009, hvor Væksthus Midtjyl-
land og de to nye udviklingsplatforme under meagsatsningen for sundhed og erhverv er 
medarrangører. Workshoppen sigtede på at samle virksomheder og forskere på sundhedsom-
rådet for at facilitere en EU-dimension på udviklingen af nye produkter. I forbindelse med 
workshoppen om sundhedsinnovation har CDEU desuden udarbejdet en mere målrettet guide 
til programmer for virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og ser-
vices. 
 
Der foregår også en løbende dialog med Forsknings- og Innovationsstyrelsens Eurocenter, og 
CDEU komplementerer således den samlede erhvervsfremmeindsats i Region Midtjylland med 
udgangspunkt i de fordele, det giver at være i Bruxelles. 
 
Indenfor området oplevelsesøkonomi har der løbende været en dialog med forskellige aktører 
både inden for kultur, erhverv og turisme. Kontakten til Midtjysk Turisme er videreført og 
nye kontakter til sammenslutninger på kulturområdet er indledt blandt andet gennem møder 
og deltagelse på kulturkonference i Midtjylland. Der har i et konkret tilfælde været udført 
rådgivning i forhold til en af de aktører, der har fået støtte under regionens ’Oplevelsesfyr-
tårne’. På det erhvervsmæssige område er der indledt samarbejde omkring et innovativt og 
nystartet projekt med kreative industrier i Midtjylland. De første drøftelser har været taget 
omkring en europæisering af denne satsning inden for midtjysk oplevelsesøkonomi. 
 
Der har desuden været arbejdet overordnet og mere generelt med begrebet oplevelsesøko-
nomi i europæiske sammenhæng - sigtet er en afklaring af begrebets anvendelse uden for 
Danmark og den betydning, det tillægges i EU-sammenhænge. 
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Næste udfordringer 
I 2009 vil CDEU følge op på indsatsen for sundhedsinnovation i samarbejde med bl.a. vækst-
hus Midtjylland for at få nogle konkrete resultater ud af det basiskendskab til støttemulighe-
derne virksomhederne og forskerne gerne skulle have opnået. Workshoppens netværksska-
bende effekt samt deltagerlisten vil også gøre matchmaking til projekter om sundhedsinnova-
tion lidt nemmere fremover. 
 
Et andet område med stort fokus i EU, og hvor Midtjylland samtidigt står stærkt, er bæredyg-
tig energi. CDEU’s næste specifikke fokus for at få virksomheder med i EU-projekter vil 
derfor være energieffektivitet samt informationsteknologi til at opnå dette.  
 
CDEU vil også have flere midtjyske virksomheder og erhvervsklynger direkte i tale for at øge 
deres internationale kompetencer og gøre dem opmærksomme på mulighederne ved at indgå 
i EU-projekter.  
 
Sideløbende med dette vil CDEU igangsætte et mobiliseringsinitiativ målrettet små og 
mellemstore virksomheder i regionen for at øge deres deltagelse i forsknings- og innovations-
projekter med EU-støtte. I samarbejde med Væksthus Midtjylland, EEN, lokale erhvervs-
centre og et specialiseret konsulentfirma vil CDEU arbejde mod en mere effektiv udnyttelse 
af mulighederne for EU-støtte til at styrke midtjyske virksomheders forsknings- og innovati-
onsaktiviteter, hvilket samtidigt vil internationalisere virksomhederne og øge deres konkur-
renceevne på det globale marked.  
 
På området oplevelsesøkonomi er udfordringen at bidrage med en europæisk dimension til 
regionens målsætning om bedre samarbejde og interaktion mellem kultur- og erhvervsliv. 
Kultur betragtes i EU-sammenhænge som erhverv og turismerelaterede erhverv optager 
desuden en betragtelig del af den europæiske arbejdsstyrke.  
 
2009 er året for kreativitet og innovation. CDEU vil arbejde for, at kendskabet til dette tema 
udbredes til relevante aktører og at betydningen af kreativitet og innovation som et gennem-
gående tema sikres. 
 
 
Aktiviteter i 2009 
 

o Sætte fokus på støttemulighederne for virksomheder inden for bæredygtige bygnin-
ger og IKT inden for dette. 

o Udarbejde guide på kulturområdet med kortlægning af internationale muligheder.  

o Gennemføre et målrettet mobiliseringsinitiativ, der vil øge midtjyske virksomheders 
deltagelse i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer.  

o Følge op på indsatsen i 2008 overfor sundhedsinnovation. 
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o Identificere nye projektmuligheder med relevans for midtjyske kommuner inden for 
rammerne af venskabsbysamarbejdet.  

o Konsolidere samarbejdet med større midtjyske aktører som Midtjysk Turisme og 
Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. 

o Gå i dialog med virksomheder og erhvervsklynger om, hvad de har behov for af op-
lysninger og støtte, hvis de skal indgå i EU-projekter. 

o Gøre begrebet ’oplevelsesøkonomi’ operationelt i europæisk sammenhæng gennem 
begrebsafgrænsning og definition 

o Med udgangspunkt i styrkerne det giver at være placeret i Bruxelles, vil CDEU for-
sætte og styrke samarbejdet med Væksthus Midtjylland, lokale erhvervsråd, Europe 
Enterprise Network og Eurocenter om at skabe de optimale betingelser for at midt-
jyske virksomheder får mest muligt ud af det europæiske fællesskab. 
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Fokusområde Internationalisering 
 
Status 
Den tværgående bestræbelse for CDEUs er at øge internationaliseringen i Midtjylland og 
højne vidensniveauet blandt midtjyske aktører om de muligheder, EU tilbyder. Internationali-
sering er et element i stort set alle de aktiviteter, CDEU gennemfører, også selvom disse har 
en faglig målsætning. CDEU har imidlertid også fokus på internationalisering generelt og altså 
på aktiviteter, som udelukkende retter sig med at styrke det internationale element i Midt-
jylland. 
 
CDEU har i 2008 haft fokus på at sætte det internationale på dagsordenen såvel blandt 
beslutningstagere som udførende medarbejdere i vores ejerkreds. I den forbindelse har vi 
gennemført en studietur til Bruxelles for den politiske ledelse i form af borgmestre, regions-
rådsformand og bestyrelse i januar 2008. I november 2008 gennemførte vi en tilsvarende 
studietur for den administrative ledelse, nemlig kommunaldirektørkredsen. Det fælles formål 
for studieturene var at sætte EU og internationalisering højere på dagsordenen lokalt og 
regionalt ved at belyse muligheder og perspektiver ved at arbejde internationalt, og hvordan 
CDEU kan bidrage til at skabe konkrete resultater. Samtidig var formålet med studieturene at 
skabe et rum, hvor henholdsvis den politiske og administrative ledelse kunne drøfte interes-
ser og strategier i forhold til EU og internationalisering. For yderligere at styrke den interna-
tionale fokus lokalt og regionalt gennemførte CDEU i efteråret 2008 et kursus for de interna-
tionale medarbejdere i kommuner og region med det formål at klæde disse bedre på til at 
varetage koordinationen af internationale opgave i deres organisation samt at motivere 
medarbejderne til at medvirke til at skabe endnu mere internationalt engagement.  
 
Som led i internationaliseringen har CDEU været i dialog med en række kommuner om, 
hvordan det internationale arbejde defineres og organiseres lokalt. CDEU opfordrer kommu-
nerne til at baserer deres internationale arbejde på en vedtaget strategi, som også omfatter 
arbejdet med venskabsbyer. CDEU har bidraget til processen om udarbejdelse af en interna-
tional strategi i flere kommuner. 
 
Næste udfordringer 
Udfordringen er nu at bygge videre på de resultater, CDEU har skabt i 2008 med hensyn til 
internationalisering. CDEU skal forsat arbejde med kommunerne om at etablere internationa-
le strategier, som skaber rum, legitimitet og ressourcer for lokalt forankret internationalt 
arbejde. Samtidig skal CDEU arbejde videre med kompetencer og motivation blandt gruppen 
af internationale medarbejdere. 
 
CDEU skal fortsat bestræbe sig på at udbrede budskabet om mulighederne ved internationalt 
arbejde. Dette skal i første række ske ved på de faglige aktivitetsområder at skabe nogle 
resultater, som giver genlyd og illustrerer perspektiverne ved internationalt arbejde. CDEU 
skal være bedre til at udbrede kendskabet til disse resultater især ved at bruge den regionale 
og lokale presse bedre og mere målrettet. 
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Aktiviteter i 2009 
 

o Bidrage aktivt til arbejdet med at udarbejde internationale strategier i kommuner-
ne. 

o Videreudvikle netværket af internationale medarbejdere i kommuner og region gen-
nem 1-2 fælles arrangementer. 

o Skabe synlige faglige resultater på det internationale område og udbrede kendska-
bet til disse især gennem aktiv og målrettet brug af den lokale og regionale presse. 

o Deltage aktivt i Open Days i Bruxelles og sikre deltagelse fra aktiviteterne fra en 
midtjysk delegation. 

o Fortsat modtage besøgsgrupper og arrangere studieture til Bruxelles for midtjyske 
aktører. 

 
 
 

ooOoo 
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