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Året 2008 er andet år for Central Denmark EU Office (CDEU). Det

er året, hvor kontoret har afsluttet etablerings- og forankringsfa-

sen og nu er kommet ind i en egentlig drifts- og udviklingsfase.

CDEU har i løbet af året igangsat og været involveret i en lang

række spændende aktiviteter med internationale perspektiver

for Midtjylland.

I denne årsrapport giver vi et billede af CDEU’s arbejde i 2008 og

beskriver, hvad der er kommet ud af vores bestræbelser. Vi for-

søger indledningsvist at sætte tal på året og afrapportere på

CDEU’s 2010-plan, herunder planens resultatmål. En væsentlig

del af CDEU’s aktiviteter foregår inden for de seks fokusområder,

der er defineret i strategien for CDEU og udmøntet i handlings-

planen for 2008. Vi giver i årsrapporten en beskrivelse af indhold,

aktiviteter og resultater inden for hvert fokusområde.

Mange af de ting, CDEU beskæftiger med, er vanskelige at sætte

tal på, ligesom generelle beskrivelser ikke nødvendigvis giver et

klart billede af, hvad kontoret i Bruxelles præsterer. For at illu-

strere spændvidden i kontorets arbejde og give nogle helt konk-

rete smagsprøver er denne årsrapport krydret med en række

cases fra 2008, som kan understøtte tallene og de generelle

beskrivelser.

Vi håber, at denne årsrapport giver en fornemmelse af, at der er

store perspektiver for internationalt arbejde i Midtjylland, og at

der allerede er masser af spændende aktiviteter i gang. Central

Denmark EU Office kan ikke alene internationalisere Midtjylland

og midtjyske aktører, men vi kan bidrage til at skabe bedre inter-

nationale forudsætninger for de ideer og projekter, der eksiste-

rer lokalt og regionalt. Samspillet mellem kontoret i Bruxelles og

lokale og regionale kontaktpersoner er derfor afgørende for

CDEU’s succes. Heldigvis møder vi stort engagement, idérigdom

og samarbejdsiver over alt i Midtjylland – det er vi meget tak-

nemlige for.

I 2009 vil vi arbejde videre med at udbygge dette samarbejde for

at skabe forudsætningerne for endnu flere internationale aktivi-

teter til gavn for borgere og virksomheder i Midtjylland.
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Året 2008

Europæisk regulering af bly
CDEU har i 2008 arbejdet på en sag for den
midtjyske virksomhed Perform A/S, der
producerer blyfri taginddækninger som et
alternativ til traditionelle blyinddæknin-
ger. Bly, der er et giftigt tungmetal, er for-
budt i Danmark, og virksomheden er inter-
esseret i at kende lovgivningstiltag om bly
i byggesektoren på europæisk niveau.
CDEU har afdækket status i EU for virksom-
heden og arrangeret møde med Europa-
Kommissionen, Europa-Parlamentet og
Miljøstyrelsen. Samarbejdet har indtil
videre ført til, at Europa-Parlamentet har
sat sagen på dagsordenen i Europa-
Kommissionen. Desuden har indsatsen på
nationalt niveau medført et større dansk
politisk fokus på at genoptage arbejdet
med at overføre det danske blyforbud til
EU-lovgivning.

International strategi i Syddjurs
Syddjurs Kommune har i det forløbne år arbejdet på atudvikle en international strategi i kommunen for atstyrke, synliggøre og legitimere kommunens interna-tionale arbejde. Syddjurs Kommune har benyttet sig afCDEU’s guide ”I gang med en international strategi” tiludkastet af strategien og bad om CDEU’s assistance tilat afholde en ”visionsdag”, hvor medarbejdere på tværsaf forvaltningerne og politikere blev inviteret til at dis-kutere formålet med og indholdet af en internationalstrategi. CDEU fungerede som facilitator for processenpå dagen, kom med oplæg og styrede diskussionen.Dette har medvirket til at fremme processen frem modet mere internationalt Syddjurs.

CASES
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Vi arbejder for, at hele Midtjylland får størst
muligt udbytte af det europæiske samarbejde.”

”

Tal og facts
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Tilfredshed
CDEU gennemfører en anonym tilfredshedsmåling efter afslutning af en opgave. Tabellen neden-

for viser resultatet af tilfredshedsmålingen i 2008.

97 % af brugerne er således tilfredse med CDEU’s ydelser og opgaveløsning, og alle vil anvende

CDEU igen og anbefale CDEU til andre.

Målsætningen for CDEU er en brugertilfredshed på mindst 80 %.

EU-tilskud
Tabellen nedenfor viser tallene for de EU-projekter, CDEU har haft en direkte og afgørende indfly-

delse på. Tabellen viser tal for året 2008 og total siden CDEU’s etablering i 2007. Første kolonne

viser det samlede budget for projekterne, altså både deltagerfinansiering og EU-tilskud. Anden

kolonne viser projekternes samlede EU-tilskud, som er fordelt mellem partnerne i projektet. Det

samlede EU-tilskud kommer dog alle til gode, fordi alle partnere har adgang til den samlede viden,

som bliver skabt i projektet. I sidste kolonne er det angivet, hvor meget EU-tilskud der går direkte

til de midtjyske partnere i projekterne.

CDEU har altså været afgørende for, at midtjyske aktører deltager i EU-projekter med en samlet

projektsum på 66,4 mio. kr., hvoraf 51,1 mio. kr. er finansieret af tilskud fra EU. 32 mio. kr. af EU-

tilskuddet går direkte til Midtjylland. 

Målsætningen for CDEU er EU-tilskud på mindst 20 mio. kr. til Midtjylland inden udgangen af 2010.

Udover disse direkte målbare økonomiske resultater er der også indirekte økonomiske effekter af

CDEU’s informationsindsats, netværksdannelse og opkvalificering af midtjyske aktører. Dette forud-

sætningsskabende arbejde resulterer i nogle indirekte effekter, der imidlertid ikke kan kvantificeres.

kr.

2008 31,9 mio. 17,3 mio. 750.000

CDEU i alt 66,4 mio. 51,1 mio. 32,0 mio.

Samlet budget 
i EU-projekter

Samlet modtaget 
EU-tilskud til projekterne

EU-tilskud direkte 
til Midtjylland

Svarpct.

55% 74% 23% 3% 0% 0%

Vil bruge CDEU igen, hvis relevant

Vil anbefale andre at bruge CDEU, hvis relevant

100%

100%

Meget
tilfreds

Tilfreds Hverken
eller

Ikke
tilfreds

Meget
utilfreds
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Lokal forankring
CDEU prioriterer en solid lokal forankring i Midtjylland. CDEU besøger hvert lokalområde mindst

2 gange om året og har regelmæssig dialog med kontaktpersoner i lokalområdet. CDEU har des-

uden ved udgangen af 2008 gennemført en evaluering af samarbejdet med de enkelte kommu-

ner og regionen. Evalueringen havde form af et spørgeskema, som kommuner og region har

besvaret. De kvantitative resultater af evalueringen ses i tabellen nedenfor.

Evalueringen viser altså, at 94 % af ejerkredsen er tilfredse med samarbejdet med CDEU. 88 %

mener, at CDEU i høj eller nogen grad muliggør flere internationale aktiviteter lokalt og regio-

nalt, hvilket vi opfatter, som et meget vigtigt og positivt resultat. 31 % opfatter CDEU's lokale

kontaktflader som mindre gode, og dette er ikke overraskende CDEU’s akilleshæl. Placeret i

Bruxelles, geografisk langt fra de lokale aktiviteter, er det meget vanskeligt at have omfattende

lokale kontaktflader. Dette synliggør vigtigheden af at opbygge stærke entydige indgange i

lokalområderne, hvilket netop er noget, vi prioriterer højt. Resultatet skal også ses i lyset af, at

CDEU i en stor del af regionen kun har været aktive i 2 år. Vi vil arbejde for, at de lokale kontakt-

flader bliver stadigt bedre.

Udover disse kvantitative svar indeholder evalueringen en række kvalitative kommentarer og for-

slag. Disse input vil CDEU naturligvis bruge til at justere vores samarbejde med de enkelte kom-

muner, ligesom det giver ideer til nye generelle aktiviteter.

Meget tilfreds

47% 47% 6% 0% 0%

"Hvor tilfreds har kommunen/regionen været
med samarbejdet med CDEU i 2008?"

Tilfreds Hverken - eller Utilfreds Meget utilfreds

Meget gode

0% 50% 19% 31% 0%

“Hvad er kommunens opfattelse af CDEU's
kontaktflader i lokalområdet?"

Gode Tilfredsstillende Mindre god Utilfredsstillende

I høj grad

29% 59% 12% 0%

"Vurderer kommunen/regionen, at kontakten til CDEU i højere grad
muliggør internationale aktiviteter i kommunen/regionalt?"

I nogen grad I mindre grad Slet ikke
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Byplanlægning omkring videnparker
Århus fik i 2008 godkendt en ansøgning om støtte fra EU’s Urbact-program, der handler
om, hvordan man bedst laver byplanlægning, når man vil omdanne et geografisk område
til en videnpark, som Århus fx har gjort med Katrinebjerg. CDEU havde gennem sit netværk
i Bruxelles fundet ud af, at den tyske by Magdeburg søgte partnere til et projekt, og konto-
ret formidlede derefter kontakten til Århus. CDEU deltog desuden på vegne af Århus i
møder i Bruxelles, hvor projektet blev defineret af partnerne, og ansøgningen blev udarbej-
det. Projektets titel er "Restructuring Districts Into Science quarters" (REDIS) og vil løbe over
2 1/2 år med et samlet budget på ca. 4,8 mio. kr., hvoraf EU dækker ca. 75 %. I et netværk
bestående af otte større byer fra forskellige EU-lande, herunder Magdeburg, Newcastle og
Wien, skal Århus således udforme en vision for den fremtidige udvikling af byen med viden-
parker samt lave en håndbog med gode råd og eksempler på, hvordan man bedst udnyt-
ter byens potentiale af viden og kreativitet. 

CASE
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I 2008 løste CDEU 220 opgaver for 127 kunder. 

Vi har i 2008 arbejdet for følgende:

3F Holstebro

Abavo

ACTIVE institute

Agro Business Park

Agrotech

Alexandra Instituttet A/S

Arkitektskolen Århus

Arla Foods amba

ARoS

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

AWE Center Nairobi

Bascon A/S

Bang & Olufsen a/s

Brabrand Boligforening

Cadpeople

CareTech Innovation

CEBRA a/s

Cheminova

Comfic

Danisat ApS

Det Andet Teater

Digimate - Digital Media Solutions

Djurslands Erhvervsråd

Ebeltoft Entreprise

Entreprenørskolen

ErhvervsCentret Ringkøbing Fjord Erhvervsråd

Erhvervsrådet Herning, Ikast og Brande

Falck Danmark A/S

Favrskov Erhvervsråd

Favrskov Kommune

Ferskvandscentret

Fiskeriskolen

Forlaget Gix

Global City Århus

Grenaa Havn A/S

Grundfos A/S

H2 Logic

Handelshøjskolen (AU)

Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (AU)

Hansen Farming

Havets Hus

Hedensted Erhverv

Hedensted Kommune

Herning Kommune

HIRC - Hydrogen Innovation and Research Centre

Holstebro Kommune

Horsens Erhvervsråd

Horsens Kommune

Håndværksrådet International A/S

Idiomatic

IDzone

Ikast Nordre Skole

Ikast-Brande Kommune

INCUBA Science Parks

Indvandrerrådgivningen i Århus

Ingeniørhøjskolen i Århus

Jacobsen Consulting Group

Jobcenter Århus

Jøp Ove og Myrthu A/S

Kosan Crisplant A/S

Kulturremisen Brande (Swinging Europe)

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland

Lemvig Kommune

Linddana A/S

LO Midtjylland

MedTech Innovation Centre
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Mercon A/S

Mhuset ApS

Midtjysk Oplevelsesproduktion

Midtjysk Turisme

Midttrafik

Musikskolen, Hedensted

Naturvidenskabernes Hus

NEPCon

Norddjurs Kommune

Nordvestjysk Erhvervsråd

Nupark

Odder Erhvervs- og udviklingsråd

Odder Kommune

Opera Academy Skive

Perform A/S

Pig-City

Psykiatrisk Hospitalsmuseum

Public University Online

Randers Erhvervs- og Udviklingsråd

Randers Kommune

Region Midtjylland

Ringkøbing Gymnasium

Ringkøbing-Skjern Kommune

Samsø Energiakademi

Samsø Kommune

Samsø Udviklingskontor

Scanpro A/S

See-mi

Silkeborg Handelsskole

Silkeborg Iværksættercenter

Silkeborg Kommune

SIMAC

Skanderborg Erhvervsudvikling

Skanderborg Kommune

Skive Kommune

Skiveegnens Erhvervs- og turistcenter

Strandingsmuseet

Struer Kommune

Sundhedshus for unge i Århus

Syddjurs Kommune

Teknologisk Institut

Thyborøn Havn

Tækker Rådgivende Ingeniører

Ud i Rummet

Ungdomsrådet i Silkeborg

Uniscrap A/S

Unisense A/S

Vestas Wind Systems A/S

VIA University College

Viborg Katedralskole

Viborg Kommune

Viborg-egnens Erhvervsråd

Videncenter for Integration, Århus Kommune

VIFU - Videncenter for fødevareudvikling

Væksthus Midtjylland

Østjysk Iværksættercenter

Århus Havn A/S

Århus Idrætshøjskole

Århus Kommune

Århus Lufthavn

Aarhus Universitet
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I denne årsrapport giver vi et billede af CDEU’s arbejde i 2008 og beskriver, hvad
der er kommet ud af vores bestræbelser. Vi giver i årsrapporten en beskrivelse af
indhold, aktiviteter og resultater inden for hvert fokusområde.

Afrapportering på vores 6 fokusområder

SIDE10 ÅRSRAPPORT 2008

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 9



ÅRSRAPPORT 2008 SIDE 11

Fokusområde 
Energi og Miljø
2008 har i EU været et begivenhedsrigt år på miljø- og energiområdet,

hvor beslutningerne om, hvordan EU skal opfylde målene frem mod

2020 ved hjælp af EU’s klimapakke, er blevet taget. 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 de mange relevante EU's støtteprogrammer, som fx Intelligent

Energy Europe, Life+, Interreg, Eco-Innovation og FP7.

Tilstedeværelsen i Bruxelles har gjort det muligt at deltage i diverse

informationsdage og derved få førstehåndskendskab til indholdet af

støtteprogrammerne. Det har også betydet, at vi har kunnet deltage i

seminarer og konferencer om klima og vedvarende energi, heriblandt

European Sustainable Energy Week og European Green Week.  

Vedrørende partnerskaber har CDEU været afgørende årsag til, at

Norddjurs Kommune - nærmere bestemt Anholt - kom med i et EU-

projekt om vedvarende energi og andre miljøspørgsmål på øer med

et samlet budget på 27 mio. euro. CDEU’s rolle var både at videre-

formidle en interessant mulighed for at indgå i et partnerskab

direkte til Norddjurs Kommune og samtidig at motivere kommu-

nen til at indgå i partnerskabet som et led i kommunens planer om

at gøre Anholt til en vedvarende energi-ø.

I slutningen af 2008 har CDEU indledt et samarbejde med Skive

Kommune om at få kommunen med i et europæisk projekt om

energi som led i Skives udnævnelse til Energiby. Tanken er, at det

er oplagt at udnytte det politiske fokus og de planlagte aktiviteter

til at inddrage en international vinkel og derved få inspiration ude-

fra. Det vil kunne løfte projektet og tiltrække ekstern finansiering.

CDEU har indtil videre bidraget med at identificere tilskudsordnin-

ger og med at finde relevante projektidéer, som Skive kan gå med

i. Det er hensigten, at indsatsen resulterer i, at Skive Kommune

sammen med lokale aktører kommer med i et passende EU-projekt

i 2009, der kan være med til at bringe Skive nærmere deres mål-

sætninger om mindre CO2-udledning.

På det lovgivningsmæssige område har CDEU haft et længere, og

endnu ikke afsluttet, samarbejde med en midtjysk virksomhed, der

ønsker at påvirke den europæiske lovgivning vedrørende det giftige

tungmetal bly. Det kan være svært for en mindre virksomhed at afsæt-

te tid til at lave research og komme i direkte kontakt med myndighe-

derne. CDEU har derfor hjulpet med at få overblik over den eksisteren-

de lovgivning og de kommende tendenser på området. Derudover har

CDEU etableret kontakt mellem virksomheden og det politiske

system i Bruxelles ved konkret at arrangere møder med Europa-

Kommissionen og Europa-parlamentariker Dan Jørgensen. Møderne

har til formål at skabe opmærksomhed og starte en debat om hen-

sigtsmæssigheden i at udvide det danske blyforbud til det øvrige EU.  

CDEU’s samarbejde med brint-videnscentret HIRC har ført til et

lokalt arrangement i Herning i forbindelse med "Open Days". Der

var tale om et åbent hus initiativ, hvor HIRC fortalte om sit arbej-

de og herunder om et konkret EU-støttet projekt. I Bruxelles

medvirkede CDEU til at arrangere et seminar under Open Days i

samarbejde med regioner i Østersøregionen. Seminaret satte

bl.a. fokus på klimaforandringer, og CDEU havde arrangeret, at

H2 Logic fra Herning deltog blandt talerne. 

CDEU indledte i 2008 et samarbejde med de øvrige danske

regionskontorer, Danmarks Ambassade i Belgien og DI om at

udnytte det fokus, der kommer på Danmark i forbindelse med kli-

matopmødet i København. Samarbejdet har til formål at promove-

re danske lokale og regionale energi- og klimaløsninger på euro-

pæisk niveau i Bruxelles. Vi har sammen med vores samarbejds-

partnere søgt om deltagelse i Green Week i juni 2009 og Open

Days i oktober 2009.

Det kan være svært for en mindre virksomhed
at afsætte tid til at lave research og komme i
direkte kontakt med myndighederne.
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CDEU besvarer mange henvendelser om energi og miljø og har

desuden arrangeret møder med flere aktører, hvis arbejde falder

inden for området, bl.a. Århus Arkitektskole, Linddana A/S,

Ferskvandscentret og Mercon A/S. Der udsendes også jævnligt

partnersøgninger inden for energi- og miljø via nyhedsbrevet EU-

fokus, hvoraf der kommer respons på en del. 

Endelig samarbejder CDEU med sekretariatet bag megasatsningen

Energi og Miljø med henblik på i fremtiden at koordinere arbejdet

i Danmark og Bruxelles og dermed få gensidigt gavn af hinandens

viden om finansieringsmulighederne og netværk. 

Fokusområde 
Sundhed
CDEU’s indsats på sundhedsområdet i 2008 har rettet sig mod

kommunale og regionale initiativer på sundhedsområdet såvel

som mod virksomheder, der producerer produkter eller IT-løsnin-

ger til sundhedssektoren. Der har været en del samarbejde med de

to udviklingsplatforme, som regionen støtter gennem megasats-

ningen inden for sundhed og erhverv, og samtidig er der sat fokus

på sundhedsvirksomheders støttemuligheder, når de samarbejder

med en eller flere forskningsinstitutioner i Europa. Der har også

været afholdt flere møder med kommunale sundhedsforvaltninger

om støttemulighederne, ligesom der har været kontakt til forskel-

lige initiativer inden for forebyggelse og fysisk aktivitet.

I starten af året offentliggjorde EU’s Folkesundhedsprogram hvilke

aktiviteter, de ville støtte i 2008. CDEU opfangede i den forbindel-

se flere sundhedsprojekter, der søgte partnere, og sendte denne

information, sammen med rådgivning om det specifikke projekt og

selve Folkesundhedsprogrammet, videre til relevante partnere i

Midtjylland. Derudover har der løbende været dialog med forskel-

lige offentlige aktører på sundhedsområdet i Midtjylland om, hvor-

dan man kan søge støtte til sundhedsprojekter inden for program-

mer rettet mod unge eller bysamarbejde.

CDEU har endvidere afholdt en workshop om sundhedsinnovation,

som satte fokus på støttemuligheder for virksomheder, der arbej-

der med produkter og IT-løsninger til sundhedssektoren.

Workshoppen gav tre eksempler på succesfuldt samarbejde mel-

lem midtjyske forskningsinstitutioner og virksomheder, som har

modtaget EU-støtte. Desuden blev de forskellige støttefunktioner

inden for dette område præsenteret. Der var en god fordeling mel-

lem forskere og virksomhedsrepræsentanter blandt de ca. 70 del-

tagere i arrangementet. En del blev også til den efterfølgende net-

working. Efter workshoppen er der kommet flere henvendelser

angående projektmuligheder, og CDEU vil i løbet af 2009 kontak-

te flere af deltagerne om konkrete muligheder. 

En afledt effekt af workshoppen er et styrket samarbejde med

Væksthus Midtjylland, Enterprise Europe Network i Midtjylland,

Incuba Science Park i Skejby, Forskningsstøtteenheden på AU,

Forsknings- og Innovationsstyrelsens Eurocenter, MedTech

Innovation Center og CareTech Innovation. Dette giver et bedre

grundlag for at føre midtjyske projektidéer frem til gode ansøg-

ninger om EU-støtte i fremtiden. 

I Bruxelles er det europæiske netværk blevet udvidet gennem del-

tagelse i flere arrangementer og netværk på sundhedsområdet. Der

er dermed skabt god basis for i højere grad at matche lokale og

regionale sundhedsaktører i Midtjylland med lignende aktører andre

steder i EU, så de kan lære af hinanden i EU-støttede projekter.

Fokusområde 
Fødevarer
CDEU har igennem 2008 fokuseret på fødevareområdet gennem bl.a.

en proaktiv tilgang, hvor vi har opsøgt relevante aktører. Målet har her

været på den ene side at udvide kontorets kendskab til lokale aktivi-

teter og problemstillinger, der potentielt kan løses i en international

kontekst. Og på den anden side at udbrede kendskabet til CDEU og

mulighederne ved det europæiske samarbejde. Udover den proaktive

tilgang har kontoret løst flere konkrete opgaver på baggrund af hen-

vendelser fra offentlige og private aktører, og vi har formidlet relevant

information gennem hjemmeside og nyhedsbrev. 

I februar 2008 lavede CDEU en omfattende kortlægning til arbejds-

gruppen for fødevare-megasatsningen. Kortlægningen giver et

overblik over, hvilke europæiske såvel som nordiske finansierings-

muligheder, der findes til udviklingsprojekter i fødevaresektoren.

CDEU fulgte i september op på anvendelsen af denne kortlægning

CDEU’s indsats i 2008 har rettet sig mod kommu-
nale og regionale initiativer på sundhedsområdet
såvel som mod virksomheder,der producerer pro-
dukter eller IT-løsninger til sundhedssektoren
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ved et møde med arbejdsgruppen. På mødet indkredsede man

nogle mere specifikke muligheder, hvoraf flere er nævnt i den

handlingsplan, der blev besluttet af Vækstforum i november 2008.

Der er i handlingsplanen krav om, at det konsortium, der skal udfø-

re arbejdet under megasatsningen, gennemfører et eller flere

internationale projekter. Derudover skal mulighederne for udveks-

linger mellem forskningsinstitutioner og virksomheder under EU's

Marie Curie-program undersøges nærmere.

I løbet af året har CDEU udvidet sit netværk og kendskab til lokale

aktører. I starten af året mødtes CDEU med VIFU (Videnscenter for

Fødevareudvikling) og Nupark med henblik på at informere om EU-

projektmuligheder for organisationerne selv og de virksomheder,

der er tilknyttet parken. CDEU har desuden holdt møder med

Agrotech og Agro Business Park, der er med i Enterprise Europe

Network, vi har hjulpet Arla Foods med information om støttemulig-

heder til klimatiltag, og vi har besvaret henvendelser fra enkelte

innovative landmænd. CDEU har ikke kun fokus på landbruget, men

også på fiskeriindustrien. Vi mødtes med Thyborøn Fiskerihavn og

diskuterede mulige internationale projekter inden for forbedring af

kvaliteten af fisk, logistik og uddannelse. I efteråret holdt CDEU et

oplæg i Bruxelles om kontorets arbejde inden for fødevareområdet

for en gruppe mennesker fra dansk landbrug, hvoriblandt

Landbrugets Rådgivningscenter i Skejby var repræsenteret.

Fødevareområdet er et vigtigt politisk emne i EU sammenhæng, og

CDEU har et godt netværk til EU-institutionerne samt andre organi-

sationer, som beskæftiger sig med landbrug i Bruxelles. Kontoret

har deltaget i flere relevante aktiviteter, så som et møde mellem

EU’s Landbrugskommissær Mariann Fischer Boel og de midtjyske

kommunaldirektører, hvor kommissæren fortalte om EU’s land-

brugspolitik og de kommende tendenser. I november 2008 mødtes

CDEU med et netværk af landbrugsorganisationer i Østersøregionen,

hvor der blev diskuteret konkrete samarbejdsmuligheder inden for

rammen af den kommende Østersøstrategi, der forventes vedtaget i

2009. Det kan være projekter inden for fødevarekvalitet og regiona-

le fødevarer, og også projekter med fokus på de miljømæssige kon-

sekvenser af landbrug, herunder udledning af kvælstof og pesticider.

Hensigten med netværket i Bruxelles er at lade det fungere som en

døråbner, der kan trække midtjyske aktører med ind i interessante

internationale udviklingsprojekter.

Fokusområde 
Uddannelse
CDEU har i 2008 især fokuseret indsatsen på uddannelsesområdet

på to felter, nemlig grundskole- og gymnasieområdet og de videre-

gående uddannelsesinstitutioner, herunder Aarhus Universitet.

Grundskole- og gymnasieområdet er valgt ud, fordi dette område

udgør et vigtigt indsatsområde både i Midtjylland og i EU. Lissabon-

strategiens målsætning om udvikling af et videnbaseret samfund

med bæredygtig økonomisk udvikling, vækst og beskæftigelse for-

udsætter en indsats allerede på grundskoleniveauet. Dertil kommer,

at de tilskudsprogrammer, der retter sig specifikt mod denne del af

uddannelsessektoren, er forholdsvis enkle at gå til. 

På forskningsområdet er det en national prioritet at arbejde for, at

en større andel af midlerne under det 7. rammeprogram for forskning

og udvikling går til dansk forskning. Det 7. rammeprogram støtter

europæisk forskning med 380 mia. kr. over 7 år. Aarhus Universitet

står på en lang række områder stærkt forskningsmæssigt, og det gør

det muligt at satse på en øget ekstern finansiering gennem EU’s

forskningsmidler. Målet er at bidrage til universitetets overordnede

målsætning, som slår fast, at universitetet skal udføre eliteforskning

og høre til blandt de bedste universiteter i Europa. Inden for de sid-

ste par år har universitetet bevæget sig fra en plads i kategorien

130-150 på de internationale ranglister og frem til en placering

blandt de 100 bedste universiteter i verden. På europæisk plan figu-

rerer universitetet i kategorien de 30-35 bedste universiteter. Skal

denne udvikling fortsættes, kræver det en aktiv indsats for at posi-

tionere forskere fra Aarhus Universitet centralt i europæiske forsk-

ningssammenhænge. Det er CDEU’s opfattelse, at placeringen i

Bruxelles, tæt på de, der udformer de første udkast til kommende

forskningsprioriteter på europæisk plan, opleves som et væsentligt

aktiv for Aarhus Universitets muligheder for at gøre sine forsknings-

styrker gældende på europæisk niveau.

I sommeren 2008 blev CDEU’s samarbejdsaftale med Aarhus

Universitet fornyet. Samarbejdsaftalen giver CDEU retten til at

optræde som repræsentant for Aarhus Universitet over for EU-

institutionerne mod til gengæld at forsyne universitetet med tid-

CDEU har ikke kun fokus på landbruget, men
også på fiskeriindustrien. Vi mødtes med
Thyborøn Fiskerihavn og diskuterede mulige
internationale projekter inden for forbedring af
kvaliteten af fisk, logistik og uddannelse.
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lig information om kommende europæiske forskningsprioriteter

og sørge for kontakt til de ansatte i institutionerne. Samarbejds-

aftalen har i efteråret været benyttet som grundlag for den første

stribe af møder med centralt placerede ansatte i Europa-

Kommissionens generaldirektorat for forskning. Møderne har

resulteret i konkrete ønsker om at komme i kontakt med forske-

re fra Aarhus Universitet, og der er nu opstillet en klar målsæt-

ning om at få eliteforskere fra Aarhus Universitet med i Europa-

Kommissionens interne ekspertgrupper for dermed at øge univer-

sitets indflydelse på kommende arbejdsprogrammer.

På skoleområdet udarbejdede CDEU i foråret 2008 en guide, der kort

opridser muligheder for skoleudveksling og internationalt skolesam-

arbejde. Guiden retter sig mod skoler og kommunale skoleforvaltnin-

ger, og den blev i maj lanceret på en konference i Viborg, hvor 40

interesserede midtjyske skole- og kommunalfolk deltog. Konferencen

præsenterede også oplæg fra erfarne skoleudvekslingsfolk og fra det

nationale kontaktpunkt Cirius, der som statslig styrelse varetager

administrationen, behandlingen og vurderingen af en stor del af de

projekter, der tildeles støtte på grundskole- og gymnasieniveau. 

I efteråret 2008 lancerede Europa-Kommissionen et nyt program,

Comenius Regio Partnerskaber, inden for Livslang Læring

Programmet. Programmet støtter udveksling og samarbejde med

skoler i Europa. Det nye program retter sig specifikt mod de kommu-

nale forvaltninger, og CDEU foretog en målrettet informationsind-

sats over for alle kontaktpersoner i kommunerne. Det resulterede i,

at to kommuner besluttede at søge EU-midler til europæiske samar-

bejdsprojekter. CDEU har hjulpet begge kommuner i ansøgningspro-

cessen, både med input i form af relevante EU-dokumenter og med

gennemlæsning samt feedback på ansøgningen. 

CDEU har endvidere leveret målrettet information til VIA

University College om europæiske projekter, der søgte partnere.

VIA University College var ved ansøgningsfristen i februar 2009

partner i flere projekter under forskellige delprogrammer under

Livslang Læring Programmet. CDEU har desuden været i kontakt

med en række andre skoler og uddannelsesinstitutioner for at

informere og rådgive omkring tilskuds- og samarbejdsmulighe-

der. Det gælder bl.a. Musikskolen i Hedensted, Ingeniørhøjskolen

i Aarhus, Fiskeriskolen i Thyborøn samt Arkitektskolen i Aarhus.

Fokusområdet 
Iværksættere og Erhvervsfremme 
– herunder oplevelsesøkonomi 
På erhvervsfremmeområdet skal CDEU komplementere den lokale

og regionale indsats med en indsats for de midtjyske virksomhe-

der på europæisk niveau. Dette foregår dels ved at understøtte

erhvervsrådenes indsats overfor virksomhederne, og dels via direkte

virksomhedsrådgivning om konkrete spørgsmål af europæisk karak-

ter. Samtidigt søger CDEU at styrke den internationale del af Region

Midtjyllands erhvervshandlingsplan og tillige at opbygge netværk til

forskellige erhvervsklynger og teknologitransfer-enheder i Midt-

jylland. Det er vigtigt at få flere midtjyske virksomheder med i pro-

jekter støttet af EU, fordi det giver virksomheden meget mere end

støttekronerne. EU-projekter kræver som regel deltagelse fra flere

forskellige EU-lande og ofte også forskellige typer af aktører.

Virksomheden opnår dermed værdifulde kontakter til potentielle

kunder og underleverandører, ligesom der også indsamles megen

nyttig viden om virksomhedens marked. Det giver samtidigt en vis

pondus internationalt at have været partner i et EU-projekt, og tilli-

den til, at virksomheden leverer et godt resultat i fremtidige projek-

ter, stiger derfor væsentligt. 

CDEU har udarbejdet en guide til støttemulighederne for små og mel-

lemstore virksomheder, der løbende opdateres med nye ansøgnings-

frister og ændringer i støtteprogrammerne. Guiden bruges af erhvervs-

rådene til at give virksomhederne et overblik over mulighederne samt

til at se på, hvilke områder der kunne være relevante at forfølge mere

intensivt på lokalt plan. Guiden bliver også brugt af CDEU til møder

med virksomhederne og andre erhvervsaktører. Udover at opregne de

vigtigste data på de mest relevante støtteprogrammer for virksomhe-

der forklarer guiden, hvilke fordele man som virksomhed kan få ud af

at deltage i et EU-projekt udover medfinansieringen. 

CDEU har også afholdt en workshop om sundhedsinnovation med

det formål at få flere forskere og virksomheder på sundhedsområ-

det til at samarbejde om at søge EU-støtte. Workshoppen gav såle-

des tre eksempler på dette og præsenterede de forskellige støtte-

funktioner i Midtjylland. De ca. 70 deltagere repræsenterer et

bredt udsnit af virksomheder og forskere fra hele regionen, og en

del af dem blev på stedet efter præsentationerne til indbyrdes

CDEU har leveret målrettet information til VIA
University College om europæiske projekter,
der søgte partnere.

CDEU har udarbejdet en guide til støttemulighe-
derne for små og mellemstore virksomheder
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snak om projektmuligheder m.v. I 2009 vil CDEU kontakte de del-

tagende virksomheder direkte med eksempler på tidligere støtte-

de EU-projekter på virksomhedens område for at høre, om de

kunne være interesserede i at deltage i et projekt, hvis projektle-

derne fra eksemplerne søger nye midler. Hvis svaret er ja, vil CDEU

kontakte disse projektledere for at fortælle dem om, hvordan den

midtjyske virksomhed kan bidrage til deres næste projekt.

CDEU har i 2008 afholdt møder med bl.a. Videnscenter for

Fødevareudvikling og Nupark i Holstebro for at sætte dem bedre

ind i deres egne og andre virksomheders muligheder for EU-støt-

te. Erhvervsrådene har været behjælpelige med kontakter til rele-

vante virksomheder og i nogle tilfælde også med at sætte møder

op. CDEU får også i stigende grad henvendelser direkte fra virk-

somheder om EU-forhold. 

Mulighederne for støtte til projekter inden for erhvervsuddannelse

har også været på dagsordenen bl.a. via dialog med handelsskoler

og VIA University College. CDEU stiller information om EU-projek-

ter inden for dette område bredt til rådighed. 

Oplevelsesøkonomi og kreative erhverv spiller både på europæisk

og nationalt plan en stadig større rolle i økonomisk og beskæfti-

gelsesmæssig sammenhæng. Turismerelaterede erhverv alene

beskæftiger en meget stor del af arbejdsstyrken i EU. Dertil kom-

mer den betydning, kulturlivet har på europæisk plan for ambitio-

nerne om at skabe sammenhængskraft og identitet. 

Flere af de midtjyske kommuner har turisme som et særligt sats-

ningsområde, og samtidig er der i regionen en øget bevidsthed om

betydningen af oplevelser i forskellige sammenhænge. CDEU’s

aktiviteter har på dette område særligt været rettet mod dels en

sondering af mulighederne inden for kulturområdet og dels en før-

ste afsøgning af europæiske muligheder for en styrkelse af de

oplevelsesøkonomiske erhvervstiltag, der finder sted i Midtjylland.

CDEU har i løbet af året været i dialog med Midtjysk Turisme om

mulighederne for samarbejde, og med flere kommuner har der

været drøftelser om aktiv turisme. Endvidere har CDEU leveret

målrettet information om støttemuligheder inden for bæredygtig

turisme. CDEU har desuden i Bruxelles deltaget i det europæiske

turismenetværk under CEEP (European Centre of Enterprises with

Public Participation and of Enterprises of General Economic

Interest) og der bl.a. bidraget med input til en europæisk defini-

tion af turisme på lokalt plan, som var et svar på et spørgsmål fra

Europa-Kommissionen.

I sensommeren medvirkede CDEU aktivt til udformning af en pro-

jektansøgning for Skive Opera Academy. Projektet søgte om mid-

ler under Kulturprogrammet, og rådgivningen fra CDEU førte til, at

ansøgningen kunne indsendes til Europa-Kommissionen ved

udgangen af september måned.

CDEU har også gennem året været i kontakt med flere kulturinsti-

tutioner. I efteråret 2008 skete en mere målrettet kontaktsøgning

til større midtjyske museer som led i en første sondering af mulig-

heder og behov. Flere af disse første møder er fulgt op med kort-

lægning af tilskuds- og internationale udviklingsmuligheder. CDEU

har desuden deltaget med et oplæg om tilskudsmuligheder til

internationalt samarbejde på en kulturkonference afholdt af

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland i Brande i november

måned. Ved den lejlighed blev der etableret kontakt både til

Kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland og til adskillige midt- og

vestjyske kulturinstitutioner. Det har efterfølgende afklaret enkel-

te afklaringsopgaver.

CDEU har desuden etableret en første kontakt til et initiativ, der

finder sted i tre af regionens kommuner. Initiativet, som har tit-

len ’Nye veje til vækst’, søger at hjælpe virksomheder til at finde

vækst- og udviklingspotentialer inden for oplevelsesbaserede

produkter. CDEU har deltaget i møder og følger initiativet med

henblik på at kunne bidrage til en internationalisering af dele af

initiativet i 2009 og 2010.

CDEU har i 2008 afholdt møder med bl.a.
Videnscenter for Fødevareudvikling og Nupark
i Holstebro for at sætte dem bedre ind i deres
egne og andre virksomheders muligheder for
EU-støtte

CDEU har også gennem året været i kontakt
med flere kulturinstitutioner. I efteråret 2008
skete en mere målrettet kontaktsøgning til
større midtjyske museer som led i en første son-
dering af muligheder og behov.
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Fokusområde 
Internationalisering
CDEU har i 2008 gennemført en række større aktiviteter indenfor

fokusområdet internationalisering. Fælles for aktiviteterne har

været dels at skabe større opmærksomhed om de muligheder og

perspektiver, der ligger i at tænke den internationale dimension

ind i opgaveløsningen. Og dels at gøre midtjyske aktører bedre i

stand til at forfølge en international dimension. Kontorets ejer-

kreds, altså kommuner og region, har i særlig grad være målgrup-

pe for aktiviteterne inden for dette område. Der er i denne kreds et

betydeligt uudløst potentiale for internationalisering og tillige en

gryende interesse for at bevæge sig længere ad denne vej. Det er

vores klare opfattelse, at hvis det internationale potentiale i kom-

muner og region skal realiseres, er det afgørende, at det tilskyn-

des fra de øverste såvel politiske som administrative lag i organi-

sationerne. Hertil kommer, at det er afgørende for, om der rent fak-

tisk kommer aktiviteter i gang, at der i organisationerne er medar-

bejdere, som har viden, kompetencer og motivation på det inter-

nationale område. På denne baggrund har CDEU i 2008 arrangeret

studieture til Bruxelles for henholdsvis borgmestre/regionsråds-

formand og kommunaldirektører. Desuden har vi arrangeret et

internationaliseringskursus i Bruxelles for internationale medar-

bejdere i kommuner og region.

Studieturen for borgmestre, kontorets bestyrelse og administrative

følgegruppe foregik i dagene 31. januar til 1. februar 2008 og

havde 28 deltagere. I løbet af turen mødtes delegationen med

medlem af Europa-Parlamentet Poul Nyrup Rasmussen, ambassa-

dør og leder af Danmarks EU-repræsentation Claus Grube, chef for

den danske EU-kommissærs kabinet Poul Skytte Christoffersen,

generaldirektør i Europa-Kommissionens Generaldirektorat for

kommunikation Claus Haugaard-Sørensen og direktør for tænke-

tanken European Policy Center Hans Martens. 

Studieturen for kommunaldirektører fandt sted fra 26. til 28. novem-

ber 2008 og havde 20 deltagere. Kommunaldirektørerne mødtes i

Bruxelles med kommissær Mariann Fischer Boel, ambassaderåd på

Danmarks EU-repræsentation Vibeke Pasternak Jørgensen, viceka-

binetchef i Kommissæren for Administrative Anliggenders kabinet

Kristian Schmidt og direktør for tænketanken European Policy

Center Hans Martens. Turen bød på et særligt fokus på EU's klima-

og energipolitik og dens betydning for Midtjylland. I den forbindel-

se mødtes kommunaldirektørerne med direktør for The European

Wind Energy Association Christian Kjær og chef for Dansk Energis

Bruxelles-kontor Marie Thiellesen Bjerborg. Der var desuden i løbet

af studieturen lejlighed til debat mellem delegationen og Bruxelles-

kontoret om relationerne mellem Midtjylland og resten af Europa,

samt om hvordan CDEU kan bidrage hertil.

Internationaliseringskurset bragte 22 internationale medarbejdere

fra kommuner og region til Bruxelles i dagene 20. til 22. oktober

2008. Kurset var opdelt i to temaer, nemlig "EU generelt og inter-

nationalt arbejde" og "Udvikling af projektidéer". Kurset vekslede

mellem oplæg fra CDEU's medarbejdere og eksterne eksperter

med aktiv involvering af deltagerne. Et vigtigt element i kurset var

etablering af et netværk mellem de internationale medarbejdere i

Midtjylland, hvilket CDEU fortsat vil bygge videre på.

Et andet hovedområde under internationaliseringsoverskriften i

2008 har været international strategi i kommunerne. Langt

hovedparten af de midtjyske kommuner enten overvejer, har

besluttet eller er i gang med at udarbejde og vedtage en interna-

tional strategi for kommunen. CDEU er aktive med bidrag til disse

processer på flere fronter. For det første har vi udarbejdet en

skriftlig guide, som beskriver perspektiverne i internationalt

arbejde, hvorfor man bør have en international strategi, og hvor-

dan man kan gribe det an. Guiden giver desuden eksempler på

internationale strategier i andre europæiske byer. For det andet

går CDEU i direkte dialog med kommunerne om den internationa-

le strategiudvikling, og for det tredje har kontoret i flere tilfælde

været direkte involveret i processen om udarbejdelse af strategi-

en, særligt ved at udforme visionen for organisationen og være

konsulent på visionsprocesser. CDEU taler international strategi

med alle de midtjyske kommuner, men har i særlig grad været

involveret i arbejdet i Hedensted, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg,

Syddjurs og Århus. CDEU har ligeledes været aktiv i den offentli-

ge debat om internationalisering og venskabsbyer.

CDEU har endelig været med til at arrangere en række studiebesøg

til Bruxelles bl.a. for Skanderborg Kommunes Økonomiudvalg,

Arkitektskolen i Århus, Aarhus Universitets iNANO Center og

Århus Kommunes afdeling for sundhed og omsorg. Herudover har

kontoret i Bruxelles haft besøg fra en lang række af grupper fra

Midtjylland, som vi har fortalt om kontorets arbejde. 

På studieturen var der lejlighed til debat mellem
delegationen og Bruxelles-kontoret om relatio-
nerne mellem Midtjylland og resten af Europa.
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See-mi - trafiksikkerhedsprojekt

Den midtjyske virksomhed See-mi laver en teknologisk løs-

ning på højresvingsulykker med cykler ved hjælp af RFID-

teknologi. Virksomheden kontakter CDEU for at høre, om der

kunne være EU-støtte til at lave et demonstrationsprojekt

på europæisk niveau. CDEU finder det rigtige program og

arrangerer et møde med Europa-Kommissionen for at afkla-

re, om See-mi’s projektidé ligger indenfor, hvad programmet

støtter. Det bekræfter Europa-Kommissionen, og ved samme

lejlighed arrangeres der et møde med de ansvarlige for den

europæiske trafiksikkerhedsdag i Paris, hvor See-mi får

mulighed for at præsentere deres teknologi for hele Europa.

Der bliver udarbejdet en ansøgning til EU, som desværre

ikke fører til støtte. Det viser sig imidlertid, at nye støttemu-

ligheder er opstået, så projektet er stadig i gang.

CASES

Struer og Salo
En af grundene til, at CDEU ligger i Bruxelles, er det potentiale for
matchmaking mellem midtjyske og europæiske partnere, dette giver
muligheder for. Der er flere slående ligheder mellem Struer og den fin-
ske by Salo: B&O ligger i Struer, og Nokia ligger i Salo, Struer
Kommune er cirka lige så stor som Salo Kommune, og ingen af de to
byer kan siges at ligge i oplandet til en større by. CDEU talte derfor
med det regionale kontor i Bruxelles, der repræsenterer Salo, for at
høre, om ikke de to byer kunne lære noget af hinanden. CDEU vidste,
at Finland i løbet af de næste par år skal gennem en strukturreform, og
oplægget blev derfor, at Struer Kommune kunne fortælle om, hvordan
de har styret den store omlægning, mens Salo Kommune kunne fortæl-
le om, hvad de gør for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft til Nokia.
Både Struer og Salo var glade for idéen, og en repræsentant fra Salo
erhvervsudviklingscenter tog til møde i Struer for at diskutere idéen.

Marselistunnel i Århus
I 2007 fik Århus Kommune bevilget 31,2 mio. kr. fra EU tilforundersøgelser til tunnelen under Marselis Boulevard.Århus Havn er en del af det Trans-Europæiske Netværk, somEU prioriterer at få opgraderet for at styrke miljø og handel iEuropa, men pengene kommer langt fra af sig selv.Tildelingen af midlerne var den foreløbige kulmination af enlængere indsats i Bruxelles, og i 2008 har CDEU arbejdethårdt for, at Århus får tildelt EU-midler til selve konstruktio-nen af tunnelen. Indsatsen i Bruxelles er koordineret af CDEUog har bl.a. involveret Europa-parlamentarikerne DanJørgensen og Anne E. Jensen samt embedsmænd i Europa-Kommissionen. For at styrke den europæiske dimension iprojektet er der opbygget en argumentation for, hvordanÅrhus Havn sammen med Göteborg Havn kan blive et mari-timt transportknudepunkt, hvis EU investerer i bedre tilkør-selsforhold. CDEU arrangerede et møde mellem BorgmesterNicolai Wammen og EU’s Transportkommissær om projektet.For at sætte yderligere fokus på projektet arrangerer CDEU itæt samarbejde med Århus og Göteborg et besøg i 2009 fraEuropa-Kommissionens koordinator for Motorways of theSea, der er udnævnt af Kommissæren for at optimere imple-menteringen af støtteprogrammet. 

Kursus for internationale medarbejdere

I dagene 20. til 22. oktober gennemførte CDEU et kursus i Bruxelles for 23 internationale medarbejdere fra de midtjyske

kommuner og Region Midtjylland. Hensigten med kurset var at styrke kompetencerne inden for internationalt arbejde og

sætte større fokus på mulighederne ved at arbejde internationalt på det lokale og regionale niveau. På kurset fik deltager-

ne i samarbejde mulighed for at gå i dybden med, hvorfor internationalt arbejde er interessant og vigtigt for organisatio-

nen, borgerne og den enkelte medarbejder. Flere kommuner er i gang med at udarbejde en international strategi, og en del

af kurset var derfor sat af til at arbejde med, hvorfor man som kommune bør have en international strategi, hvordan man

kommer i gang, og hvilke muligheder og faldgruber, der er forbundet ved at have en sådan strategi. Deltagerne blev her-

udover undervist i konkrete redskaber til at udarbejde internationale projekter og fik et indblik i nogle af EU’s støttepro-

grammer. Desuden blev deltagerne orienteret om EU historisk og institutionelt. Endeligt besøgte kursusdeltagerne

Landbrugskommissærs Mariann Fischer Boels kabinet, hvor de hørte om, hvordan man arbejder i Europa-Kommissionen, og

hvad der står på den politiske dagsorden netop nu. Deltagerne udtrykte stor tilfredshed med udbyttet af kurset, både som

helhed og i forhold til de enkelte aktiviteter – 96 % af deltagerne tilkendegav ved den efterfølgende evaluering, at de havde

haft meget stort eller stort udbytte af kurset. Der blev desuden lagt stor vægt på erkendelsen af, at man står med mange

af de samme problemstillinger og derved med fordel kan udnytte det netværk, der blev etableret på kurset til fortsat sam-

arbejde og erfaringsudveksling. CDEU vil i 2009 arbejde videre med dette netværk.

Fiskeriskolen i Thyborøn 
– internationalt samarbejde
Fiskeriskolen i Thyborøn vil gerne knytte kontakt til
fiskeriskoler andre steder i Europa, og det er CDEU
gået ind i. I modsætning til fiskeriskoler mange
andre steder i Europa har Fiskeriskolen et sammen-
sat og bredt dækkende program, der omfatter alt
fra uddannelse af besætning på småfærger, over
fisker- og maskinpasseruddannelser til uddannelse
af muslingeopdrættere. Skolen tænker bredt og
innovativt og forventer at kunne tilbyde hele viften
af uddannelsestilbud i nyindrettede bygninger i
Thyborøn fra 2013. Fiskeriskolen planlægger ikke
kun lokalt, men i høj grad også internationalt. Der
er allerede etableret kontakt til uddannelsessteder
i Norden, men skolen vil også gerne længere ud,
samt bygge videre på det samarbejde, der allerede
findes. CDEU har i første omgang hjulpet
Fiskeriskolen med en redegørelse over de tilskuds-
og samarbejdsmuligheder, der er inden for EU, når
det drejer sig om erhvervsuddannelser. Næste
skridt, som er godt undervejs, er kontakt til euro-
pæiske fiskeriskoler, som Fiskeriskolen i Thyborøn
kunne være interesserede i at indlede et samar-
bejde med. CDEU hjælper med en kortlægning og
videre med at få afdækket, hvordan Fiskeriskolen
kommer videre i den europæiske udvikling af
uddannelsesmulighederne i Thyborøn.
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Regnskab, økonomi og styrende organer
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04
Foreningens regnskab for 2008 er revideret uden bemærkninger af KPMG.

Indtægter

Medlemsbidrag 5.057.003 kr.

Konsulenthonorarer 339.480 kr.

I alt 5.396.483 kr.

Udgifter

Løn- og personaleomkostninger -2.829.550 kr.

Rejse- og repræsentationsomkostninger -310.079 kr.

Lokaleomkostninger -417.117 kr.

Administrationsomkostninger -480.137 kr.

Særlige projekter -159.383 kr.

I alt -4.196.266 kr.

Afskrivninger -49.378 kr.

Renteindtægter 138.247 kr.

Årets resultat 1.289.086 kr.

overført til egenkapital

Med årets overskud har foreningen ved udgangen af
2008 en egenkapital på 2.972.987 kr. svarende til
godt 50 pct. af omsætningen. Bestyrelsen har
udtrykt tilfredshed med, at foreningen med denne
egenkapital har opbygget en økonomisk robusthed,
således at uforudsete økonomiske omstændigheder
kan modstås.

I de kommende år vil balance mellem udgifter og
indtægter tilstræbes, sådan at foreningen ikke
opbygger yderligere egenkapital. Der vil således
blive igangsat aktiviteter i CDEU’s virkefelt inden for
den økonomiske ramme, som vedtægterne giver for-
eningen.

Bestyrelsen afholdt to møder i 2008, nemlig den 7.
maj (skriftligt møde) og den 11. august. 

Foreningens ordinære generalforsamling blev
afholdt den 29. august 2008. Generalforsamlingen
godkendte bestyrelsens beretning og foreningens
regnskab. Generalforsamlingen vedtog endvidere en
vedtægtsændring, som indebærer, at bestyrelsespe-
rioden i foreningen synkroniseres med valgperioden
for by- og regionsråd.
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Århus i Euronews
Århus har gennem flere år været medlem af en europæiskorganisation for byer over 250.000 indbyggere ved navnEurocities. CDEU er kontaktpunkt for Århus i Eurocities ogsørger derfor for at videresende relevant information til Århusom Eurocities initiativer samt følger op på spørgsmål forÅrhus overfor Eurocities. Tv-programmet Metropolitans erudviklet i et samarbejde mellem Euronews og Eurocities. Detsætter fokus på større byer i Europa og fortæller om byensinitiativer af international interesse inden for temaer som fxbæredygtighed eller gastronomi. Der er allerede lavet enrække Metropolitans-programmer, herunder om byerne Lyon,Manchester og Poznan. Århus har fået mulighed for at delta-ge i et program op til klimakonferencen i København, somkan sætte fokus på, hvordan Århus håndterer klimaforandrin-gerne, mens verdens øjne er rettet mod Danmark. CDEU harafklaret en lang række praktiske spørgsmål, så Århus fik etfuldstændigt billede af, hvad programmet kan indeholde, oghvordan det praktisk vil foregå.

International skoleudveksling
”Giv ikke op, selvom du får afslag første gang – næste ganger projektet måske endnu mere gennemarbejdet og tilskud-det i hus!” Det er et af de mange gode råd, som står i guidentil skoleudvekslinger og internationalt samarbejde. Guidenblev udarbejdet af CDEU i foråret 2008 og lanceret på etseminar i Viborg, hvor knap 40 skole- og kommunalfolk del-tog. Målet var at vise en vej ind i junglen af tilskudsprogram-mer, sikre overskueligheden og motivere til at komme i gang.For selv om det både kan være tidskrævende og omstænde-ligt at gå i gang med internationalt samarbejde, er det også,som guiden understreger, en oplevelse for livet. Guiden varførste led i en længerevarende indsats over for skoler oguddannelsessteder i Midtjylland. Målet er at få flere engage-ret i internationalt samarbejde og at opbygge erfaringer ogkompetencer i kommuner og på skoler. Mere overordnet ermålet at bidrage til regionens satsning på uddannelsesområ-det, få flere gennem uddannelser og sikre en kvalificering ogkompetenceudvikling af arbejdskraften. Indsatsen vil blivefulgt op af et erfaringsseminar, hvor CDEU vil søge at skabeet netværk mellem de, der deltog på seminaret i maj sidsteår, samt inddrage erfaringerne fra de, der i mellemtiden harforsøgt sig med EU-projekter på skole- og uddannelsesområ-det. 

Operakursus i Skive
Hver sommer siden 2006 har Skive afholdt et operakur-

sus i det smukke Resenlund for unge operasangere fra

hele verden. Kurset er blevet til i samarbejde med pro-

fessionelle operasangere i Valencia og har haft besøg af

bl.a. den danske ambassadør i Spanien til den afslutten-

de koncert. I 2008 hjalp CDEU Skive Operaakademi med

at søge støtte fra EU’s kulturprogram. CDEU forklarede

ansøgerne, hvilke aspekter der vil blive lagt vægt på ved

vurderingen af projektet, og hvilke minimumskrav der

stilles til en ansøgning. Operaakademiet havde selv kon-

takt til nogle musikere i Litauen, som blev en del af pro-

jektet, og CDEU holdt et møde med Valencias kontor i

Bruxelles for at understøtte processen og få de spanske

partnere til at stille lokaler til rådighed for en mobil fore-

stilling. CDEU afklarede flere praktiske spørgsmål med

det danske kontaktpunkt for kulturprogrammet for

Operaakademiet. CDEU rådgav i forbindelse med ansøg-

ningen og udviklede den europæiske dimension i projek-

tet. Ansøgningen er nu indsendt.

Aarhus Universitet 

– ny og ambitiøs samarbejdsaftale 

I sommeren 2008 blev den nye samarbejdsaftale mellem

CDEU og Aarhus Universitet underskrevet. Det gav CDEU et

grundlag for en forstærket indsats overfor Europa-

Kommissionen på forskningsområdet. Samarbejdsaftalen

forpligter CDEU på at levere tidlig information om kommen-

de forskningsprioriteter og at producere et ugentligt nyheds-

brev om forskningsaktiviteter på europæisk plan. Som et led

i aftalen kan CDEU optræde som Aarhus Universitets repræ-

sentant overfor EU-institutionerne i Bruxelles. Det har CDEU

benyttet sig af i en målrettet kontakt til forskningsansatte i

Europa-Kommissionen. Kontakten er sket i nær dialog med

Aarhus Universitet og dets forskningsstøtteenhed. Det har

styret kontaktsøgningen i retning af tre hovedområder:

nanoteknologi, landbrug- og fødevareforskning og sundhed

og bioteknologi. Indtil videre har der været holdt tre møder.

Det har ført til nye kontakter og givet et første indtryk af

forskningsmæssige tendenser, som er vitale at kende til for

Aarhus Universitet. I et tilfælde er der udtrykt ønske om at

møde forskere fra Aarhus Universitet. CDEU er nu i gang med

en evaluering i samarbejde med Forskningsstøtteenheden

på Aarhus Universitet, og målet er at få århusianske forske-

re ind i de vigtige Advisory Groups, som rådgiver Europa-

Kommissionen i forbindelse med definering af kommende

forskningsprioriteter. Et andet mål er at få etableret et møde

i Århus mellem centralt placerede kommissionsansatte

inden for nano og forskere fra iNANO Centret på AU.

Open Days – byer og regioner i Bruxelles og Herning

Dette årlige tilbagevendende kæmpearrangement i oktober handler om at sætte fokus på, hvad regioner og byer rundt om i Europa

gør for at implementere og videreudvikle de europæiske politikker på områder som innovation, klima og generelt samarbejde mel-

lem regioner på tværs af nationale grænser. I 2008 deltog omkring 7.400 beslutningstagere og eksperter fra hele Europa i 145 semi-

narer, der satte det lokale og regionale niveau på dagsordenen i EU. CDEU var en del af en gruppe af regionale Bruxelles-kontorer,

der gennem to seminarer satte fokus på henholdsvis klima og tiltrækning af arbejdskraft. Den midtjyske virksomhed H2 Logic holdt

et oplæg om deres brint-teknologi i hybridbiler, der viste, hvor langt den teknologi er fremme i vores region, og hvordan der samar-

bejdes med specielt Sverige og Norge om at få infrastrukturen på plads. Som et led i Open Days blev der desuden afholdt et arran-

gement i HIRC's lokaler i Herning, hvor de midtjyske bedrifter på brintområdet blev vist frem.

CASES
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EU invadererAnholt
Hvad har Anholt med verdenssamfundet at gøre? Det
spørgsmål kunne man fristes til at besvare med et ”intet”
og øjenbrynene højt hævet. Men det er ikke nødvendig-
vis et godt eller for den sags skyld rigtigt svar. Det kor-
rekte svar er et smilende ”alt”. Hvis du vil have din nys-
gerrighed stillet, kan du læse videre her.
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Midt i Bruxelles ligger et lille kontor, hvis hæderlige vision er at

sikre borgere, virksomheder og institutioner i Midtjylland størst

muligt udbytte af EU. Det hedder Central Denmark, og er måske

ikke så lille endda. Bag Central Denmark står nemlig alle de 19

midtjyske kommuner og hele Region Midtjylland. Og det kontor

har vi allieret os med for at få svar på Anholt-mysteriet.

EU - junglens trommer
Der er mange EU-projekter derude under det blå flag med alle

stjernerne på. Derfor har vi talt med Maja Lykke Sørensen, der

arbejder som EU-konsulent ved Central Denmark, og hun fortæller:

”Det kan være svært for private og offentlige virksomheder at

overskue mulighederne i EU-projekter. Derfor er vi ofte opsøgende

over for organisationer, der kunne have gavn af de projekter, vi

hører om.” Hun fortsætter: ”Når man i forvejen har travlt med at

holde hjulene i gang, er det ikke altid, man tænker på, om ens pro-

jekt har internationalt potentiale. Vores opgave er at hjælpe blandt

andet regionen og kommunerne i Midtjylland til at indtage en

mere international vinkel. Vi prøver at give et spændende udsyn

og fortælle andre, at hvis man har en god idé til et projekt, er der

muligvis andre i EU, der vil være med eller ved en masse i forve-

jen. Hvis man står over for et projekt i sin organisation, kan det

godt betale sig at snakke med os først.”

Dybe tallerkner eller krumme agurker
Tanken er, at hvis man opfinder den dybe tallerken ét sted i EU og

bruger ressourcer og tid på det, skal andre ikke gøre det samme.

Ved at arbejde på den måde, kan man ikke blot lære gennem sine

europæiske partnere men også lære fra sig. Det er netop sådanne

ting, som befolkningen sjældent hører om, når der diskuteres EU

både ved bestyrelses- og middagsbordene.  Maja Lykke Sørensen

kender godt den problematik. ”Der er oftest en opfattelse af, at alt

det, der foregår i Bruxelles, er virkelighedsfjernt paragrafrytteri og

uden føling med den virkelige verden. Vi hører det ofte – og folk

husker som regel kun historierne om de krumme agurker. Og det

er synd, for mange af de projekter, som vi arbejder med, er positi-

ve og borgernære projekter, hvor vi kommer hinanden ved, sådan

menneske til menneske, og hvor EU-støtten muliggør, at vi lærer

af hinanden på tværs af grænserne.”

Eksemplets magt
Kirsten Bjerg, som er udviklingskonsulent ved Norddjurs

Kommune, sidder netop med et konkret projekt, der har nydt godt

af Central Denmarks europæiske kontakter. Og det er her Anholt

kommer ind i billedet. I længere tid havde Kirsten Bjerg og

Norddjurs Kommune barslet med en idé om at gøre Norddjurs

kommune til regionens førende, hvad angår vedvarende energi. I

den forbindelse var Anholt et oplagt sted at starte. ”De ca. 165

beboere på Anholt har ikke nogen el-forbindelse til fastlandet og

får strøm fra en vindmølle og en dieselmotor. Tanken var at bruge

det forholdsvis lukkede samfund som pilotprojekt. Men vi havde

ikke overvejet, at Anholt havde international værdi”. Men det

havde den. Central Denmark hørte om Norddjurs Kommunes

Anholt-planer og gjorde kommunen opmærksom på muligheden

for at få finansieret en del af dette arbejde ved at deltage som

partner i et interregionalt EU projekt. Derfor besluttede Kirsten

Bjerg og Norddjurs Kommune i 2008 at gå ind i samarbejdet, hvis

hovedformål er at gøre hele Nordsø-området til et bedre sted for

borgerne at bosætte sig, arbejde og investere i. Derfor arbejder

Anholt nu sammen med nye kolleger fra Norge, Sverige,

Storbritannien, Tyskland, Nederlandene og Belgien. Og så kom

Anholt på verdenskortet.

Den store lille betydning
Borgerne på Anholt er generelt positive over for projektet. Især når

det gælder om at udveksle erfaringer og opbygge metoder til,

hvordan man understøtter bæredygtighed inden for energi, affald,

vand og transport på øer, der står over for særlige udfordringer,

blandt andet på grund af deres afsides beliggenhed og meget svin-

gende miljøbelastning i og uden for turistsæsonen. Ud over disse

åbenlyse muligheder drejer det sig også om at forbedre den gene-

relle livskvalitet blandt borgerne i regionen med adgang til flere

og bedre jobs og etablering af gode transportforhold. Det er natur-

ligvis en proces, der skal skabes forståelse, accept og information

omkring. Men heldigvis er det et sympatisk projekt, som det er

svært at finde grunde til at afvise. EU-samarbejdet kan få stor posi-

tiv betydning for det lille øsamfund, og Anholt kommer med stor

sandsynlighed til at fungere, som en slags eksperimentarium for

udvikling af ny teknologi, der kan anvendes i anden international

sammenhæng. Og hvem havde troet det?

“Når man i forvejen har travlt med at
holde hjulene i gang, er det ikke altid,
man tænker på, om ens projekt har
internationalt potentiale.”
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Danisat – satellitovervågning af svinDanisat ApS er en mindre virksomhed i Skive, der udvikler specifikke løsninger tilsatellitovervågning og flådestyringssystemer til det internationale marked. Direk-tøren blev tilfældigt opmærksom på, at EU vil gøre det lovpligtigt at satellitover-våge alle grisetransporter i EU, hvilket skaber en ret interessant forretningsmulig-hed for hans virksomhed. Direktøren kontakter derfor CDEU, som undersøgersagen nærmere via kontakter i EU-systemet. CDEU går i dialog med de ansvarligei Europa-Kommissionen og afklarer, hvor langt den europæiske lovgivningspro-ces er kommet på området, samt hvordan det er påtænkt at implementere den.Dette meldes tilbage til Danisat, der umiddelbart vurderer, at det kommendeudbud på et samlet satellitovervågningssystem er for stort til, at Danisat vil haveen chance. De vil i stedet prøve at bruge informationerne til at bringe sig i en godposition til at blive underleverandører til den vindende løsning. 

Kortlægning af internationale muligheder på fødevareområdet

I forbindelse med defineringen af Region Midtjyllands fødevaremegasatsning har CDEU

bidraget med en omfangsrig kortlægning over mulige europæiske og nordiske tilskudsmu-

ligheder inden for fødevareområdet. Kortlægningen blev afleveret i februar til arbejdsgrup-

pen bag fødevaremegasatsningen. I september fulgte CDEU op på et møde med arbejds-

gruppen, hvor man indkredsede sig på nogle mere specifikke muligheder, hvoraf flere er

nævnt i den handlingsplan, der blev besluttet af Vækstforum i november 2008. Konkret er

der i dag tale om, at der i handlingsplanen er krav om, at det konsortium, der tildeles opga-

ven, skal gennemføre et eller flere internationale projekter samt undersøge mulighederne

for udveksling mellem forskere og virksomheder under EU's Marie Curie-program.

CASES
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Opgaver

CDEU har i 2007 har haft megen fokus på etablering, opbygning

af samarbejdsnetværk og igangsætning af arbejdet, men konto-

ret har bestemt også brugt ressourcer på egentlig "produktion"

indenfor kontorets opgavefelt, som det vil fremgå af dette afsnit.

CDEUs opgaver kan opdeles i følgende fem grupperinger, som

udgør kernen i vores indsats over midtjyske aktører med et

behov i relation til EU og internationalisering.

:: Identifice og skabe adgang til internationale samarbejdspart-

nere og netværk 

:: Formidle strategisk information og skabe kontakt til EU-syste-

met

:: Medvirke til tiltrækning af EU-midler til Midtjylland

:: Fungere som internationaliseringsguide 

:: Varetage midtjyske interesser overfor EU-systemet og synlig-

gøre Midtjylland i EU 

Et konkret projekt eller opgave vil ofte omfatte løsning af opgaver

inden for flere af grup-perne, ligesom grupper i praksis kan overlap-

pe.

I 2007 løste CDEU 210 konkrete opgaver indenfor sit arbejdsfelt.

Dette tal omfatter såvel små som store opgaver – for at blive

registreret som en opgave har der dog været tale om en selv-

stændig besvarelse eller rådgivning på en konkret problemstil-

ling. Det vil føre for vidt i denne årsrapport at opremse alle

opgaver, men i afsnit 6 i denne årsrapport findes en casesamling

som beskriver et udsnit af opgaverne.

EU-tilskud

I 2007 har CDEU været direkte involveret i to succesfulde EU-

ansøgninger, nemlig

:: Projekt "The Senior Force", Århus Kommune, Beksæftigelses-

forvaltningen - EU-tilskud 2,8 mio. kr.

:: Forundersøgelse til tunnel under Marselis Boulevard, Århus

Kommune, Trafik og Veje - EU-tilskud 31,2 mio. kr.

CDEU har således i 2007 bidraget direkte og afgørende til at

sikre 34 mio. kr. i EU-tilskud til Region Midtjylland.

Udover det direkte bidrag til at tiltrække EU-midler til

Midtjylland vil der være indirekte økonomiske effekter af

CDEUs informationsindsats, netværksdannelse og opkvalifice-

ring af midtjyske aktører. Disse indirekte effekter af det forud-

sætningsskabende arbejde kan imidlertid ikke kvantificeres.

Kunder

CDEU har, som beskrevet i strategien, en bred målgruppe, som i

princippet omfatter alle midtjyske aktører, som har en interesse

i forhold til EU og internationale forhold, herunder kommuner,

region, erhvervsvirksomheder, uddannelsesinstitutioner, forsk-

ningsinstitutioner, erhvervsfremme- og netværksinstitutioner,

kulturinstitutioner og interesseorganisationer. En gennemgang

af de organisationer, som CDEU har arbejdet for i 2007 viser

spændvidden i typen af aktører, der bruger CDEU.

Listen over CDEUs kunder i 2007 omfatter 120 forskellige orga-

nisationer og kan findes i afsnit 5 i denne årsrapport.

CDEU har i løbet af året haft kontakt til flere aktører end disse

120, som kun inkluderer de, der er løst opgaver for. Bruxelles-

kontorets medarbejdere har holdt mange orienterende møder

enkelt enkeltvis eller med en gruppe af aktører, som endnu ikke

nødvendigvis har ført til løsning af en konkret opgave.

Informationsaktiviteter

Informationsaktiviteter i relation til EU er en vigtig del af CDEUs

opgave. Informationsaktiviteterne går fra det generelle til det

helt specifikke.

Den 15. maj 2008

1 Resumé

Central Denmark EU Office
Avenue de Tervuren 35
1040 Bruxelles 
Tlf: +32 2 230 87 32 
Fax: +32 2 230 89 52  

Mail info@centraldenmark.eu  
Internet www.centraldenmark.eu  

Central Denmark EU Office er Midtjyllands EU-kontor i
Bruxelles. Bag Central Denmark står de 19 midtjyske
kommuner og Region Midtjylland. Kontoret har som mål
at assistere borgere, virksomheder og institutioner i
Midtjylland med at få det størst mulige udbytte af det
europæiske samarbejde. 

Kom i kontakt med Central Denmark

Central Denmark.eu

Vækstforums møde den 31. august 2009 - bilag til pkt. 9


