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Endnu et år med skinnende resultater
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Et år med udfordringer og nye løsninger

Formandens
indspark

Det blev et noget mere turbulent år for NordDanmarks EU-Kontor, end jeg havde forventet, 
da jeg for et år siden blev valgt som formand.

Regeringens Erhvervsfremmereform med nedlæggelse af de regionale Vækstfora, fjernede 
med et pennestrøg en meget vigtig del af finansieringen af NordDanmarks EU-kontor. På 
trods af meget knappe 2018-midler til de afsluttende bevilliger i Vækstforum Nordjylland, 
var det en glæde at opleve den massive opbakning, NordDanmarks EU-kontor har fra nord-
jysk erhvervsliv, faglige organisationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner og Regionen. 
Der var bred enighed om at sikre EU-Kontorets økonomi i 2019. 

Det har givet et lille pusterum til at få sikret den fremtidige organisering og økonomi 
fra 2020. Vi har haft kontakter til de øvrige EU-Kontorer. Der er alle steder enighed om 
behovet for regionale EU-kontorer, samtidig med vi styrker samarbejdet på tværs. Det 
gælder ikke mindst i forhold til fælles ansøgninger om erhvervsfremmemidler til fortsat 
medfinansiering med de regionale midler, der nu er centraliseret hos Danmarks Erhvervs-
fremmebestyrelse. Et godt og tæt samarbejde mellem alle interessenter – ikke mindst 
mellem nordjyske kommuner og Regionen – har været afgørende for at skabe et sikkert 
fundament for en økonomisk og organisatorisk fremtid for NordDanmarks EU-kontor. Det 
er nu ved at være på plads.

Der vil dog fortsat være mange spørgsmål og store udfordringer, som ledelse og bestyrelse 
skal finde svar på i den kommende tid. Det vil vi gøre i et godt og konstruktivt samarbejde, 
som vi plejer. En stor tak til alle vores ejere og samarbejdspartnere. Tak til bestyrelsen for 
et særdeles positivt samarbejde. En særlig tak til næstformand Leon Sebbelin og direktør 
Benjamin Holst for tætte dialoger og et uforligneligt godt holdarbejde.

Jeg er sikker på, at NordDanmarks EU-Kontor fortsat vil spille en helt central rolle for at 
sikre erhvervsfremme, innovation og udvikling på rigtig mange områder i hele Nordjylland til 
gavn for rigtig mange nordjyder.

- Ole Stavad
Formand for NordDanmarks EU-kontor

“Det en glæde at opleve 
den massive opbakning, 
NordDanmarks EU-kontor 
har fra nordjysk 
erhvervsliv”
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De vigtigste resultater har været:

• Hjemtag af EU-midler til markedsmod-
ning og udvikling af nye teknologier 
i nordjyske virksomheder samt B2B 
virksomhedsservices gennem det 
europæiske netværk Enterprise Europe 
Network.

• Tæt samarbejde med Aalborg Univer-
sitet om Digital Innovation Hubs for 
at styrke nordjyske virksomhedernes 
muligheder i en stadigt mere digital og 
teknologikrævende verden og indsen-
delse af en række ansøgninger – blandt 
andet til Horizon-programmet – med 
University College Nordjylland. 

• Styrkelse af Strategisk Investeringspro-
gram med opbygning af en stærkere 
pipeline i samarbejde med Erhvervshus 
Nordjylland, Aalborg Universitet og som 
noget nyt også UCN. 

• Styrket kommunikation til fundra-
isernetværket om mulighederne for 
EU-projekter/EU-støtte, herunder man-
ge velbesøgte gå-hjem-møder. Samtidig 
var 2018 også året, hvor Morsø Kommu-
ne og Kulturmødet kom med i et meget 
givende InterReg-projekt som partnere, 
og året hvor Hjørring kommune som en 
af de første kommuner i Danmark ind-
sendte en stor Horizon-ansøgning som 
leadpartner. 

• Overtagelsen af den nationale koordi-
natorrolle for Enterprise Europe Net-
work i Danmark placerer EU-kontoret 
meget centralt ift. EU-Kommissionens 
erhvervsfremmetiltag. Samtidig er det 
også i 2018 lykkes at få lidt mere gang 
i efterspørgslen efter administrations-
hjælp fra EU-kontoret. 

Bestyrelsens
beretning

2018 har været et meget turbulent år for NordDanmarks EU-kontor. Regeringens beslutning 
om at nedlægge Vækstforum Nordjylland definerede på godt og ondt 2018 for EU-kontoret. 
Med reformen af erhvervsfremmesystemet forsvandt en stor del af EU-kontorets finansie-
ringsgrundlag allerede med udgangen af 2018, og alle kræfter blev derfor fokuseret på at 
afklare, om der kunne findes finansiering til fremtiden, eller om EU-kontoret skulle afvikles. 

I første omgang faldt finansieringen for 2019 på plads via bevillinger fra Vækstforum 
Nordjylland, og efterfølgende er der også skabt sikkerhed for bidrag fra 2020 og frem fra 
Aalborg Universitet, University College Nordjylland, de nordjyske kommuner, EU-Kommissi-
onen og Region Nordjylland. Det eneste større udestående er derfor EU-kontorets virksom-
hedsprogram, hvor der aktuelt arbejdes tæt sammen med 3 andre danske EU-kontorer om 
en fælles ansøgning til Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.  

Gode resultater i 2018. Selvom der var turbulens på de store linjer har EU-kontoret arbejdet 
videre med kommuner, uddannelsesinstitutioner og virksomheder – ”business as usual” så 
vidt muligt men selvsagt præget af den manglende mulighed for at genbesætte ledige stil-
linger. Det er lykkes at indsende 17 succesfulde ansøgninger med et samlet hjemtag på godt 
40 millioner kr. til nordjyske virksomheder, kommuner, uddannelsesinstitutioner og klynger. 
Dermed har 2018 – set med historiske briller – været et godt år for EU-kontoret. 

Økonomisk blev 2018 også anderledes end forventet. Usikkerheden om EU-kontorets 
fremtidige finansiering nødvendiggjorde et stop for nye ansættelser trods flere ledige stillin-
ger. Som følge heraf har der i 2018 været et større overskud end planlagt, da budgettet blev 
vedtaget. EU-kontoret har derfor nu opbygget en egenkapital på godt 1,3 millioner kr. 

Den ideelle egenkapital for EU-kontoret er et sted mellem en halv og en hel million, men da 
der fortsat ikke er sikkerhed for finansiering af virksomhedsaktiviteterne i 2020, er det me-
get hensigtsmæssigt lige nu – men ikke på langt sigt – at have en lidt større ”buffer”.  

Bestyrelsen siger tak for et lidt for spændende 2018 og kvitterer for det nordjyske sammen-
hold om at bevare et stærkt nordjysk EU-kontor, som kan bidrage til udvikling, vækst og 
beskæftigelse gennem hjemtag af EU-midler og internationalisering. 

Bestyrelsen ser positivt mod 2019, hvor EU-kontoret - blandt andet med den nye satsning 
på sundhedsinnovation - vil sætte fart på nye EU-projekter og tage et første livtag med de 
mange nye EU-programmer/muligheder for Nordjylland, som offentliggøres i løbet af 2019.  

“Det er lykkes at indsende 17 
succesfulde ansøgninger”
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Skaber 
genvej til 

EU-millionerne

NordDanmarks EU-Kontor er sat i verden for én ting: at bidrage til udvikling, internationa-
lisering og vækst i Nordjylland. Det sker ved at give nordjyske aktører viden om og adgang 
til EU’s programmer og støtteordninger. Nordjyske virksomheder, institutioner, kommuner 
og regionen alle bruge os som deres forlængede arm i EU. Med os ved deres side hjælper 
vi til at skabe, udvikle og gennemføre vækstrelaterede internationale projekter og aktivite-
ter - og dermed få delvis finansiering af disse.

Kernen i vores servicetilbud er professionel rådgivning, der guider virksomhederne sik-
kert igennem hele processen. Lige fra projektidé og partnersøgninger til gennemlæsning 
af ansøgning og hjælp til administration af projekter. Og så er det gratis tilbud for alle regi-
onens virksomheder.  

NordDanmarks EU-Kontor så dagens lys i 1990 og er ejet og finansieret af de 11 nordjyske 
kommuner og Region Nordjylland, University College Nordjylland, Aalborg Universitet og 
den grønlandske kommune,
Sermersooq.

I perioden 2016-2018 har NordDanmarks EU-Kontor bidraget til, at der er hjemtaget om-
kring 180 mio. kr. i EU-støtte til Nordjylland. Derudover har vi opbygget et nyt Nordjysk 
Fundraisernetværk (NoFun) med mere end 150 medlemmer fra kommunerne, regionen 
og uddannelsesinstitutionerne. Fundraisernetværket gør mulighederne for hjemtag af 
EU-midler mere synlige ved at øge samspillet mellem EU-kontorets fundraisere i Bruxelles 
og fagpersoner på uddannelsesinstitutioner, i kommuner og regionen.

EU-kontorets primære aktiviteter kan inddeles i 3 områder:

• Strategisk InvesteringsPogram, SIP: Vejledning og sparring til nordjyske virksomheder 
om EU-funding

• Kontoret i Bruxelles: Vejledning og sparring til nordjyske kommuner og offentlige orga-
nisationer om EU-funding

• Enterprise Europe Network, EEN: Internationalisering af nordjyske virksomheder og 
offentlig/privat samspil

Ole Stavad, Formand, Udvalgsformand, Region Nordjylland 

Leon Sebbelin, Borgmester Rebild Kommune 

Ulla Astman, Regionsrådsformand 

Mogens Jespersen, Borgmester Mariagerfjord kommune 

Mikael Klitgaard, Borgmester Brønderslev Kommune 

Otto Kjær Larsen, Regionsrådsmedlem Region Nordjylland

Erik Kirkegaard Mikkelsen, kommunalbestyrelsesmedlem Mariagerfjord 

Annette Drivsholm, Direktør Spar Nord Bank 

De 5 tilforordnede 

Søren Steensen, Kommunaldirektør, Brønderslev kommune  

Henning Christensen, direktør regional udvikling, Region Nordjylland 

David Mayntz, Forskningsdirektør UCN

Charlotte Pedersern, Chef for forskningsstøtte, AAU 

Lars Møller-Sørensen, Kommunaldirektør Sermersooq Kommune

NordDanmarks Eu-kontors 

Bestyrelses-
oversigt
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Årets
Hjemtag

Sprudlende ideer. Et ukueligt drive. Innovation i verdensklasse. Store armbevægelser - og 
noget at have dem i. Sådan kan vi opsummere årets møder med de nordjyske virksomhe-
der. Overalt er vi blevet mødt med en smittende entusiasme hos virksomheder, der kan og 
vil. Derfor er vi rigtig stolte af kunne hjælpe disse virksomheder til at kunne føre deres ideer 
og ambitioner ud i livet. 

Hele 17 godkendte ansøgninger i 2018 og et hjemtag på 41.831.596 kr. Vi glæder os til at 
hjælpe endnu flere virksomheder i 2019.
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Verdens største B2B netværk

Enterprise 
Europe 

Network 

Hos NordDanmarks EU-kontor er den store verden kun et opkald væk. Som medlem af 
Enterprise Europe Network (EEN) har vi adgang til verdens største netværk af erhvervs-
fremmeaktører. Alle har fokus på at hjælpe små og mellemstore internationaliseringsparate 
virksomheder ud over Danmarks grænser. Flere end 60 lande er medlem af netværket. 
Derfor kan vi finde partnerskaber i de fleste afkroge af verden, ligesom vi kan hjælpe med 
at afdække de fleste internationaliseringsspørgsmål om bl.a. mærkningskrav, told, moms og 
afgifter. Netværket er finansieret af Europa-Kommissionen og derfor gratis at anvende.
I 2018 overtog NordDanmarks EU-kontor ledelsen af det danske EEN-netværk, der består 
af 6 kontorer, der på forskellig vis arbejder for at sikre vækst og øget konkurrenceevne i de 
danske virksomheder. Det giver adgang til styregrupper og mødekomiteer med repræsen-
tanter fra Kommissionen og dermed endnu bedre mulighed for at sikre danske virksomhe-
ders interesser og muligheder for støtte.

BONUSINFO: Enterprise Europe 
Network i Nordjylland arbejder 
tæt sammen med Cluster Excel-
lence Denmark og har i 2018 bl.a. 
været sammen om at afholde Nor-
dic Cluster Meetup, hvor 50 nordi-
ske klynger mødtes med henblik 
på at skabe fælles projekter. I det 
hele taget er EEN rigtig gode til at 
facilitere møder mellem virksom-
heder, universiteter og klynger og 
stod bl.a. bag Danish IP Fair 2018, 
hvor 353 deltagere med interesse 
for sundhedsteknologi mødtes for 
at finde investorer, forsknings- og 
udviklingsmuligheder og samar-
bejdspartnere.

Fra NordDanmarks EU-Kontor tilbyder vi 
bl.a. hjælp til:

• Sourcing af nye produkter og underle-
verandører 

• Søgning af partnere til EU-projekter 
eller projekter, der mangler en dansk 
partner (både virksomheder, offentlige 
aktører og vidensinstitutioner).

• Information og vejledning om udenland-
ske markeder og muligheder. 

arbejdspladser 

en øget omsætning på

leverede dermed en

105
I 2017-18 skabte det danske EEN-netværk :

136.638.871 kr.

ROI på 8,9 
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EU-kontorets

Økonomi
Årets resultat er et overskud på 823.000 kr. Resultatet er højere end 
forventet, da budgettet for 2018 blev vedtaget, hvor forventningen var et 
overskud på 225.000 kr.  

Der er flere forklaringer på, at overskuddet er større end ventet, men den 
helt afgørende årsag er reformen af erhvervsfremmesystemet, som har 
betydet, at flere stillinger – herunder 2 stillinger i Bruxelles – har været 
ubesatte i dele af 2018. 

EU-kontorets egenkapital udgør ved udgangen af 2018 i alt 1.354.762 kr. 

Økonomiske nøgletal  2018 Beløb 

Nettoomsætning  6.467.989

Personaleomkostninger 3.053.501

Salgsomkostninger 599.018

Lokaleomkostninger 758.717

Administrationsomkostninger 807.951

Projekter 404.199

Årets resultat 823.209

Egenkapital ultimo 2017 1.354.752
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NordDanmarks 
EU-Kontor taler din 

sag i Bruxelles.
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SIP:

Strategisk 
Investerings-

program

Hvert år støtter EU virksomheder med potentiale til vækst med millioner af kroner. Vi er 
sat i verden for at hjælpe nordjyske virksomheder med at hente en del af disse projekt-
udviklingsmidler hjem. Alene i 2018 blev det til 23 millioner kroner, som skal skabe endnu 
mere udvikling i Nordjylland. SIP har i perioden 2016-2018 hjemtaget 100 millioner kroner 
til regionen.

Vejen til støttekroner hos EU starter med en god idé til et innovativt projekt med potentiale 
til at skabe vækst og arbejdsplads. Det behøver ikke at være et helt nyt projekt. Derfor gør 
det heller ikke noget, at udviklingen allerede er i gang. EU har mange forskellige puljer, som 
tilbyder støtte. Faktisk er der så mange forskellige muligheder og procedurer, at det kan 
være svært at finde hoved og hale i. Det er her, vi kommer ind i billedet.

SIP kort fortalt
SIP står for Strategisk Investeringsprogram og er resultatet af et samarbejde mellem 
NordDanmarks EU-kontor, Aalborg Universitet, University College Nordjylland og 
Erhvervshus Nordjylland. 

Programmet har til formål at hjælpe nordjyske virksomheder med at støbe innovationspro-
jekter, som kan findes finansiering til gennem bl.a. EU-puljer. SIP guider sikkert igennem 
hele processen - både med ansøgning af midler (grant scan) og med at sikre struktur og 
form på projektet og ansøgningen. SIP tilbyder også sparring på forretningsmodel og hjæl-
per dermed til at modne både projektidéer og virksomhed til større succes.

“Programmet har til 
formål at hjælpe nordjyske 

virksomheder med at støbe 
innovationsprojekter, som 

der kan findes finansiering 
til gennem bl.a. EU-puljer.”
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Eu-kontorets

 Medarbejdere

Benjamin Holst 
Direktør
Som direktør står Benjamin for den strate-
giske ledelse og koordinering mellem afde-
lingerne i Bruxelles og Nordjylland.
+45 2480 6289
bho@ndeu.dk

Michael Rafn
International EEN-konsulent
Michael hjælper nordjyske virksomheder 
med international forretningsudvikling 
og vækst.
+45 5045 6900
 mra@ndeu.dk

Anne-Luise Skov Jensen 
Fundraising Manager 
Anne-Luise er Fundraising Manager og tov-
holder på Strategisk Investerings Program, 
hvor formålet er at hjælpe nordjyske virk-
somheder.
+45 2154 6848
 alsj@ndeu.dk

Aija Konisevska Azadi
International Projektkonsulent
Aija er projektkonsulent og hjælper blan-
det andet med partnersøgninger og pro-
jektscreeninger.
+45 5010 3852
 aka@ndeu.dk

Casper Gerner Mikkelsen
Fundraising Konsulent
Casper er Fundraising Konsulent på Stra-
tegisk Investerings Program, og giver 
nordjyske virksomheder sparring på for-
retnings- og projektudvikling.
+45 4088 8876
 cgm@ndeu.dk

Jonas Hansen
EU-Konsulent
Jonas arbejder fra kontoret i Bruxelles og 
er ansvarlig for IKT-området. Hans primære 
opgave er at hjælpe offentlige og private 
aktører med at tilgå støtte.
+32 479 960 968
 jha@ndeu.dk

Hanne Bregendahl Pihl
Senior Projektleder
Som projektleder for Enterprise Europe 
Network hjælper Hanne nordjyske virksom-
heder med at finde nye projekter, produkter 
og teknologier i udlandet.
+45 6188 5307
 hbp@ndeu.dk

Liselotte Jensen
Team Lead Bruxelles
Liselotte arbejder i Bruxelles og har finge-
ren på pulsen i forhold til kvalificeret ar-
bejdskraft. 
+32 472 305 037
 lje@ndeu.dk
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Fundraisernetværket arbejder for én ting: at 
gøre mulighederne for hjemtag af EU-mid-
ler meget mere synlige. Det sker ved at øge 
samspillet mellem EU-kontorets fundraise-
re i Bruxelles og fagpersoner på uddannel-
sesinstitutioner, i kommuner og regionen.

Lige nu har netværket mere end 150 
medlemmer og er bygget op i faglige for-
greninger. På den måde får deltagere kun 
information om de områder, de interesserer 
sig for. Det kan være sundhed, kvalificeret 
arbejdskraft, klimatilpasning osv.

I 2018 lød startskuddet til flere og forskel-
ligartede arrangementer. Hvor 2017 var fo-
kuseret på tre uddannelsesdage for generel 
introduktion til EU-projektudvikling, har 
2018 budt på temamøder, informations-
møder samt Faglig Fokus arrangementer 
målrettet specifikke forvaltninger. Det har 
betydet syv forskellige arrangementer, 
med Faglig Fokus og informationsmøder 
indenfor Velfærdsteknologi, Kultur og ak-
tivt medborgerskab, Interreg-ØKS og LIFE 
puljen til Natur, Ressourceeffektivitet og 
Klimaprojekter.

Eu-kontorets

 Fundraiser-
netværk
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To af årets arrangementer valgte vi at kalde 
temamøder, da emnerne spænder over 
forskellige målgrupper, forskere og for-
valtninger. Det første omhandlede ”Børns 
trivsel og social ulighed”, og det næste 
havde fokus på ”EU-puljer til Kvalificeret 
arbejdskraft og Uddannelse”. Sidstnævnte 
var årets mest populære og havde fokus på 
ERASMUS+ programmet, som 2019 byder 
på to events med.

Årets sidste arrangement var et brede-
re netværksarrangement. Her stillede vi 
skarpt på tips og tricks til at komme godt i 
gang med EU-finansierede projekter.

I 2019 har vi indtil videre planlagt 10 arran-
gementer i netværket.
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UCN på 
guldkurs mod 

fremtiden

Med UCN i spidsen skal projektet “Transforming Educational Programmes For Future
Industry 4.0 capabilities” være med til at sikre, at den europæiske industri forbliver konkur-
rencedygtig i fremtiden. Langsomt men sikkert er der nemlig ved at opstå et mismatch mel-
lem de kompetencer, som det europæiske arbejdsmarked har brug for og de kompetencer, 
som de europæiske undervisningsinstitutioner giver deres elever. Det sker i takt med, at 
digitalisering stadig spiller en større og større rolle i industrien.

Partnersøgning ramte en guldåre
På UCN var man klar over, at man måtte finde nogle internationale samarbejdspartnere og
søge funding til projektet. Derfor gik Anders Vestergaard, programleder på UCN, til Nord-
Danmarks EU-kontor:

“Vi kontaktede NordDanmarks EU-kontor for at få hjælp til at skærpe vores ansøgning til 
Erasmus+. Programmet giver tilskud til samarbejdsprojekter mellem uddannelsesinstitutio-
ner, og vi vidste, at NordDanmarks EU-kontor havde en ekspert indenfor netop det område. 
Hun hjalp os også med at lave en partnersøgning til vores projekt og med at distribuere den 
ud i de forskellige netværk. Sådan endte vi faktisk med at få mange flere ansøgninger, end 
vi havde turde håbe på. Efterfølgende fik vi også godkendt vores projektansøgning, og det 
betød, at vi kunne starte projektet op den 1. september 2018.”

Hvordan fremtidssikrer vi vores uddan-
nelser? Sådan spurgte man sig selv på 

Professionshøjskolen UCN, hvor man er 
stålsat på at levere arbejdskraft til frem-

tidens arbejdsmarked - også kendt som 
Industry 4.0. Derfor tog UCN fat i Nord-

DanmarksEU-kontor for at få hjælp til at 
skrive en ansøgning til Erasmus+- 

programmet i EU.

Case - UCN Case - UCN
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Case - UCN Case - UCN

En kæmpe sidegevinst
Ikke nok med at UCN lykkedes med at finde 
partnere og funding til Professionshøjsko-
lens eget projekt. UCN fik nemlig også en 
henvendelse fra et andet konsortium. “De 
havde set vores projektbeskrivelse ude i de 
her netværk, og var selv i gang med et pro-
jekt i et andet EU-program: Horizon 2020, 
som er en noget større liga. De manglede 
lige sådan nogle som os og inviterede os 
med. Det endte vi med at sige ja tak til. Så 
nu står vi jo og har landet to projekter tak-
ket være NordDanmarks EU-kontor,” fortæl-
ler Anders Vestergaard.

“Vi vidste, at 
NordDanmarks 
EU-kontor havde 
en ekspert 
indenfor netop 
det område”
 Anders Vestergaard, 
programleder på UCN
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Case - Nunazymes

Grønlandske NunaZymes er et såkaldt universitet spin-off. Stifterne kommer nemlig fra 
Københavns Universitet, hvor deres forskning har ledt til opdagelsen af et særligt enzym. 
Det kan bruges i vaskepulver, så man kan vaske tøj i koldt vand - og derved spare energi. På 
denne måde udleder man mindre CO2 og sparer i sidste ende penge. Men hvordan kommer 
man ud over rampen med sådan et produkt? Det ved NordDanmarks EU-kontor.

Fandt guld ved et tilfælde
Med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor har NunaZymes fået støttekroner til at teste enzy-
mets kommercielle potentiale.

“Det var ren tilfældighed, at vores direktør løb ind i en konsulent fra NordDanmarks EU-
kontor. Vi anede slet ikke, at kontoret overhovedet fandtes. Ikke desto mindre tog vi et 
møde med en af deres konsulenter, som fortalte, hvordan vi kunne bruge dem. Efterfølgen-
de fik vi tilknyttet en konsulent, som har fulgt os igennem det meste af processen. Hun har 
hjulpet os med ansøgning og evaluering. Samtidig stod hun for kontakten til konsulenthuset, 
som udførte markedsanalysen. Hun har været en kæmpe hjælp for os,” siger Marianne Thø-
gersen, biolog og medstifter af NunaZymes.

Mere end guld
Med markedsanalysen ved NunaZymes i dag, hvor i verden de skal sætte ind og overfor
hvem. Samtidig har de i følge Marianne Thøgersen opdaget noget, som er endnu mere 
værd. “Vi bliver ved med at kunne bruge Anne Louise fra NordDanmarks EU-kontor. Hun 
har også hjulpet os med at finde en business-coach, som EU sponserer. Og så har hun et 
enormt netværk, som vi eksempelvis kan trække på, når vi søger investorer. Det har været 
helt fantastisk for os at falde over hende.”

Et tæt samarbejde med Nord-
Danmarks EU-kontor har bety-

det, at en ny virksomhed er
kommet godt fra start. Samar-

bejdet viser sig nemlig hele tiden 
at give nye muligheder.

Nyt enzym 
kan forvandle 

vaskepulver 
til guldstøv

Case - Nunazymes

“NordDanmarks 
EU-kontor har 
været en 
kæmpe hjælp 
for os”
Marianne Thøgersen, 
biolog og medstifter af NunaZymes.
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Case - Hjørring Kommune Case - Hjørring Kommune

Da en gruppe medarbejdere i Hjørring Kommune fik en idé til et udviklingsprojekt med  
grundvand kontaktede de NordDanmarks EU-kontor. Efter et stykke tid vendte en EU-kon-
sulent tilbage. Han havde fundet et call, der matchede Hjørring Kommunes idé. Ved hjælp af 
sensorer og cloud-teknologi ville man i Hjørring Kommune automatisere den proces, som går i 
gang, når en landmand eksempelvis søger tilladelse til at pumpe grundvand op til at vande en 
mark med. Den slags projekter kræver udviklingspartnere, og inden længe sad Martin Berg 
Nielsen, teamleder hos Hjørring Kommune, på et fly på vej til partnermesse i Bruxelles.

Til Speed dating i EU
“I Hjørring Kommune har vi en tæt kontakt med NordDanmarks EU-kontor. Når vi får nogle 
gode idéer, tager vi fat i deres konsulenter, og så prøver de at tænke det ind i nogle af EU’s 
programmer. Vores grundvandsprojekt viste sig at passe godt til et call i Horizon 2020-pro-
grammet. Det havde en af EU-kotorets konsulenter allerede erfaring med, og derfor kunne 
han også pege på, hvilke ting der bliver lagt vægt på, når man søger støtte. Samtidig fik han 
klædt os godt på og sendt os afsted til et brokerage event med 400 andre organisationer og 
virksomheder. I Horizon 2020 er det blandt andet vigtigt at inddrage forskning. Derfor hav-
de vi brug for at alliere os med nogle udenlandske universiteter”, siger Martin Berg Nielsen. 

Blændende indsats åbner nye døre
Til partner-eventet fik repræsentaterne fra Hjørring Kommune fremlagt visionerne for deres 
projekt og talt med en masse folk. Med andre ord fik de vist, at man i Hjørring er fremsynet, 
samarbejdsvillig og har kapacitet til at være lead-partner på et EU-projekt. Det har i den 
grad givet jackpot i følge Martin Berg Nielsen: “Efter vi deltog på brokerage eventet havde 
vi hundredevis af kontakter og potentielle partnere. Dem skar vi ned til 10, som vi inviterede 
til Aalborg. Her fandt vi ud af, - igen med rådgivning fra NordDanmarks EU-kontor - hvordan 
vi skulle udforme vores ansøgning om funding til projektet. I sidste ende blev projektet ikke 
fundet. Men vores arbejde har betydet, at vi sidenhen har fået rigtig mange henvendelser 
fra folk, som vi eksempelvis mødte til brokerage eventet. De vil allesammen gerne invitere 
os med i deres egne projekter. På den måde har vi fået rigtig mange muligheder.”

En ansøgning om funding i 
EU-programmet Horizon 2020 

gik ikke helt, som man havde 
håbet på i Hjørring Kommune. 

Alligevel har kommunen efter-
følgende fået rigtig meget ud af 

deres arbejde med ansøgningen. 
NordDanmarks EU-kontor har 

været med hele vejen.

Hjørring 
Kommune 

positionerer 
sig som 

guldpartner 
i EU

“Vores arbejde 
har betydet, at 

vi sidenhen har 
fået rigtig mange 

henvendelser”
 Martin Berg Nielsen
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Case - InnoCon Medical

Et projekt som Ucon kræver ikke kun store ambitioner og 
teknisk viden, men også udviklingskroner. Derfor var In-
noCon Medical også meget samarbejdsvillige, da Casper 
Gerner fra NordDanmarks EU-kontor forsøgte at spore 
sig ind på virksomhedens behov for tilførsel af kapital.

“God økonomi er en nødvendig nøgle til at skabe udvik-
ling. Det er vigtigt, at man som virksomhed får kendskab 
til de forskellige programmer af fondsmidler, der findes 
under EU og i Danmark. Det tager tid at skabe overblik over, hvilke fonde der kan bruges 
til hvad og hvornår i virksomhedens forløb. Her er der brug for nogle, som har set det før. 
Nogle som kan fortælle, hvad der er af muligheder, og hvornår de skal bruges.” Sådan siger 
Jesper Nielsen, CEO hos InnoCon Medical om vigtigheden af at få hjælp til at finde rundt i 
EU’s mange puljer.

En samarbejdspartner af 24 karat
Med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor er InnoCon Medical kommet et skridt nærmere på
at kunne få deres produkt på markedet. Det kræver nemlig en del kapitel, fordi man med
udviklingen af medtech-produkter skal igennem en masse lovpligtige tests. Samtidig er
medtech og folkesundhed et fokusområde for EU. Derfor findes der også mange midler til
den slags projekter.

“I vores samarbejde med Casper fra NordDanmarks EU-kontor har vi lige netop mødt en
person, som forstår vores udfordring. Samtidig holder han os fast på det forretningsmæssi-
ge og giver os god sparring i forhold til at gøre vores budskab forståeligt, og få omverdenen 
til at åbne øjnene op for vores produkt,” siger Jesper Nielsen.

InnoCon Medical vil gøre livet lettere for 
folk, som lever med inkontinens. Derfor er
virksomheden ved at udvikle et alternativ 

til de eksisterende behandlingsmulighe-
der,der både er dyre og ubehagelige for 
patienterne. UCon er InnoCon Medicals

nervestimulator. Den lindrer symptomer-
ne hos folk med overaktiv blære og affø-

ringsinkontinens ved hjælp af elektrisk 
stimulation.

EU-guld 
kan vinde 

kampen mod  
inkontinens

Case - InnoCon Medical

“God økonomi 
er en nødvendig 
nøgle til at skabe 
udvikling”
Jesper Nielsen
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Case - Morsø Kommune

Culture Power: Inspire to develop rural areas. Sådan lyder navnet på et EU-projekt med 
partnere fra 7 forskellige lande. Heriblandt Morsø Kommune. Projektet, som også går under
forkortelsen CUPIDO, skal skabe udvikling i landdistrikterne med udgangspunkt i områder-
nes kulturelle arv. På Mors handler det blandt andet om at bruge fortællingen om Mors’ tra-
dition for skaldyrsfiskeri til at inspirere både turister og erhvervslivet til at investere i egnen.

Rådgivning var guld værd
Det var med hjælp fra NordDanmarks EU-kontor, at Morsø Kommune blev en del af CUPIDO. 
“Faktisk havde vi haft en konsulent fra NordDanmarks EU-kontor på besøg for at rådgive os 
om mulighederne for at deltage i EU-projekter. Da tilbuddet om at blive en del af CUPIDO 
landede på mit bord, vidste jeg derfor, at jeg kunne tage fat i Liselotte fra NordDanmarks 
EU-kontor og rådføre mig med hende. Det er første gang, at jeg er med i sådan et projekt, 
så jeg havde nogle spørgsmål om, hvordan det overhovedet foregår,” forklarer Maria Kjelds, 
projektleder i Morsø Kommune.

På Mors er man i gang med at vække 
stoltheden omkring skaldyrsfiskeri til 

live igen. Det gør man parallelt med 
samarbejdspartnere fra landdistrikter i 

7 forskellige lande. Partnernei projektet 
udveksler løbende deres erfaringer med 

at bruge kulturarv til at skabe
udvikling i området.

Kulturskatte 
skal skabe 
udvikling

“Det er første 
gang, at jeg er 

med i sådan et 
projekt, så jeg 

havde nogle 
spørgsmål om, 

hvordan det 
overhovedet 

foregår,”

Case - Morsø Kommune

 Maria Kjelds, 
projektleder i Morsø Kommune.
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Mere på kistebunden giver flere muligheder
Som partner i projektet modtager Morsø Kommune 150.000 Euro fra EU over de næste 4 
år. Resultaterne af den investering er allerede til at få øje på i følge Maria Kjelds: “CUPIDO 
passer rigtig godt ind i nogle af de indsatser, som vi allerede har sat i gang. Eksempelvis 
afholder vi et østers-event, som stiller skarpt på erhvervet, forskningen og vidensdelin-
gen blandt folk indenfor den her branche. Samtidig inviterer vi en østersekspert fra 
Seattle forbi. Det er sådan noget, som de her midler giver os mulighed for at lave frem til 
2021, hvor projektet slutter.”

”Resultaterne 
er allerede til at 
få øje på”

Case - Morsø Kommune Case - Morsø Kommune

Maria Kjelds, 
projektleder i Morsø Kommune.



4140

I 2018 blev virksomheden Re::integrate stiftet med et mål om gøre verden grønnere. Re::in-
tegrate har nemlig udviklet en teknologi, som kan omdanne den overskydende CO2 fra bio-
gas til Methanol, der kan blandes i benzin. Det betyder, at biogas-anlæg potentielt vil kunne 
sælge den CO2, som normalt bare sendes ud i atmosfæren. NordDanmarks EU- kontor har 
blandt andet hjulpet med at få virksomhedens forretningsmodel på plads.

Det gyldne overblik
Hvem er de vigtigste partnere i værdikæden? Hvem er kunderne? Det er den slags spørgs-
mål, som NordDanmarks EU-kontor har hjulpet Re::integrate med at finde svarene på. “Vi 
har fået en masse hjælp til at lave vores business model canvas. Vi har gennemgået vores 
vigtigste relationer og set på, hvordan vores produkt kan komme på markedet. Alt sådan 
noget har NordDanmarks EU-kontor hjulpet os med. Samtidig har de også kunne fortælle 
os, hvad der er af funding-muligheder, og hvilke projekter som EU giver støtte til,” siger Sø-
ren Knudsen Kær, direktør i Re::integrate.

Et værdifuldt samarbejde
Hos Re::integrate er man også sikker på, at samarbejdet med NordDanmarks EU-kontor
kommer til at være vigtigt for virksomheden i fremtiden. Faktisk forestiller Søren sig, at
Re::integrate indenfor den nærmeste fremtid får brug for en sparringspartner igen: “Det er 
jo værdifuldt for os at have nogle relationer til NordDanmarks EU-kontor. De kender vores 
baggrund, og vi holder hinanden opdateret i forhold til, om der kunne være nogle interes-
sante ting at samarbejde om. Jeg kan sagtens forestille mig, at vi arbejder på 1-2 fondsan-
søgninger sammen med NordDanmarks EU-kontor, hvis vi kigger bare 1 år ud i fremtiden. 
Det er helt afgørende for teknologi-tunge virksomheder i opstartsfasen som vores, at vi 
opsøger de muligheder, der er for soft funding.”

I samarbejde med NordDanmarks 
EU-kontor har Re::integrate fået styr på

forretningsmodellen. Det betyder, at den 
grønne virksomhed nu er klar til at tage

det næste skridt og begynde at undersø-
ge funding-muligheder.

Re::integrate 
vil lave 

overskydende 
CO2 om til 
grønt guld

“Det er jo 
værdifuldt for os 

at have nogle 
relationer til 

NordDanmarks 
EU-kontor” 

Case - Re::integrate Case - Re::integrate

Søren Knudsen Kær, 
direktør i Re::integrate.
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Frederikshavn Boligforening står overfor en renovering af foreningens boliger. Med hjælp
fra NordDanmarks EU-kontor har boligforeningen fået 12 millioner kroner fra EU til renove-
ringen. Støttekronerne skal gå til en forundersøgelse af, hvordan man kan gøre boligerne 
mere energieffektive. Tilskuddet kommer fra EU-programmet ELENA, som giver støtte til 
teknisk assistance og rådgivning på projekter, som har til formål at implementere energief-
fektive løsninger.

Første besøg i Bruxelles
Det var første gang, at Frederikshavns Boligforening kastede sig ud i at søge om støttekro-
ner fra EU. Det kan godt være lidt af en mundfuld. Heldigvis havde boligforeningen allieret 
sig med NordDanmarks EU-kontor. “Vi vidste ingenting om EU-projekter, inden vi gik igang. 
Så vik fik arrangeret et møde med en konsulent fra NordDanmarks EU-kontor. Hun oriente-
rede os om mulighederne, og vi endte med at lade hende stå i spidsen for vores ansøgning 
til ELENA. Vi skrev selv en del af ansøgningen, men fik meget stor hjælp til systematik og 
sprog. I det hele taget kunne vores konsulent hjælpe os rigtig meget i forhold til at blive 
kloge på EU-administrationen, og hvordan de prioriterer. Uden kontorets ekspertise og 
kendskab til EU havde vi ganske simpelt opgivet for længe siden,” Siger Kim Madsen fra 
Frederikshavn Boligforening.

Fandt en gylden mellemvej
Selvom ELENA-ansøgningen endte med at give pote, mødte projektet en uventet udfordring 
undervejs. Kim Madsen uddyber: “På et tidspukt viste det sig faktisk, at vi slet ikke kunne 
søge ELENA-midlerne. Det handlede om, at de var øremærket til social byggeri. Men socialt 
boligbyggeri i Danmark er ikke det samme som i resten af EU. Derfor tog konsulenten fra 
NordDanmarks EU-kontor fat i Den Europæiske Investerings Bank og fik dem til at tage sa-
gen op. Det endte med, at reglerne blev ændret, så vi nu kunne være med. På den måde har 
Nord Danmarks EU-kontor faktisk været med til at ændre regler i EU.”

I forbindelse med en ansøgning til 
EU-programmet ELENA fik NordDan-

marks EU-kontor ændret på regler for, 
hvem der kan søge midlerne. Det kommer

Frederikshavn Boligforening til gode.

Frederikshavn 
Boligforening 

undersøger 
gyldengrønne 

løsninger

Case - Frederiksberg boligforening Case - Frederiksberg boligforening
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“Det er en
banebrydende teknologi, 
som kan spare hospitalerne 
mange penge.
” 

Case - MermaidCare Case - MermaidCare

På hospitalernes intensivafdelinger ligger mange patienter i respirator. Virksomheden Mer-
maid Care har udviklet et system, som måler, hvornår respiratorens indstillinger skal skiftes. 
På den måde overtager målingssystemet en af speciallægernes opgaver. Det er en banebry-
dende teknologi, som kan spare hospitalerne mange penge.

En gylden mulighed
I EU tror man på, at der er noget om snakken. Her har Mermaid Care nemlig fået 2,3 mil-
lioner Euro til afprøve systemet i stor skala rundt om i Europa. Pengene kommer fra virk-
somhedsprogrammet SMV-instrumentet, som hjælper virksomheder med at gå fra idé til 
markedsparate produkter. Det var NordDanmarks EU-kontor, som rådgav og hjalp Mermaid 
Care med at få godkendt ansøgningen om EU-midlerne.

En nordjysk virksomhed har fået 
godkendt en ansøgning om 2,3 millioner 

Euro til at teste nyt system. Systemet har 
potentiale til at spare hospitalerne penge 

og give mere tid til speciallægerne.

EU puster liv i 
respirator-

projekt






