Årsberetning - 2019

Bestyrelsens
beretning
EU-Kontorets bestyrelse, direktør og medarbejdere arbejder fortsat målrettet for
at sikre et solidt fundament for EU-Kontorets fremtidige arbejde og virksomhed.
Den nye EU-Kommission har peget på
grøn omstilling, digitalisering, sikkerhed,
sundhed og uddannelse som centrale områder i de kommende år.
Det matcher de nordjyske prioriteringer i den decentrale erhvervsfremmestrategi, og derfor vil EU-Kontoret også i sin kommende strategi- og handlingsplan
for 2020 – 2022 målrette sit arbejde omkring hjemtag af midler til Nordjylland på netop disse områder.
Vi befinder os stadig i et ”vadested” efter erhvervsfremmereformen, der med virkning fra 1. januar
2019 centraliserede hele den hidtidige regionale økonomi til erhvervsfremme hos Danmarks
Erhvervsfremmebestyrelse. Usikkerhed om regionernes fremtid, der først blev afklaret med folketingsvalget i juni 2019, har også skabt usikkerhed.
Det har dog ikke forhindret EU-Kontoret og dets
medarbejdere i at fortsætte deres solide arbejde til

gavn for Nordjylland. Det gælder i forhold til nordjyske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, region
og kommuner, og det har i 2019 resulteret i et samlet hjemtag på godt 32 mio. kr.
Den økonomiske usikkerhed har dog medført en
nødvendig tilbageholdenhed med genbesættelse af
ledige stillinger. Det har i 2019 bl.a. betydet en mindre bemanding i Bruxelles-kontoret end ønskeligt
og nødvendigt. Til gengæld har det haft den positive
virkning, at EU-Kontorets økonomiske konsolidering
er styrket i det.
På trods af den fortsatte usikkerhed – især i forhold
til den fremtidige finansieringen af den erhvervsrettede indsats – er der enighed om, at det er helt afgørende, at såvel kontoret i Støvring som i Bruxelles
kommer tilbage på normal bemanding for at sikre en
fortsat hjælp og betjening på et højt fagligt niveau.
Det betyder, at bestyrelsen fremlægger et budget for
2020, hvor vi bruger af den opsparede kapital – og
noget tilsvarende må forventes i 2021. I den mellemliggende tid bliver der så – bl.a. sammen med
repræsentanter for erhvervslivet – arbejdet ihærdigt

for at sikre en mere langsigtet finansiering af især
den erhvervsrettede indsats.
For at sikre det stærkest mulige fundament for EUKontorets fortsatte virksomhed har bestyrelsen gennemgået hele omkostningssiden med ”tættekam”.
Enhver budgetpost er blevet vurderet for at sikre, at
hver eneste krone, der bruges, bidrager til EU-Kontorets primære opgave med at skabe fremgang og
udvikling i Nordjylland.
I Bruxelles er vi opsagt til udflytning af vore nuværende kontorer med udgangen af oktober 2020.
Bestyrelsen har på den baggrund indgået en aftale
om en ny lokalisering hos Det Syddanske EU-Kontor,
hvor der i forvejen er et stærkt fagligt miljø. Der er i
den forbindelse også lagt op til en dialog med Det
Syddanske EU-Kontors formandskab om et tættere samarbejde mellem vore to kontorer. Flytningen
betyder samtidig en mærkbar huslejebesparelse fra
2021.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det er vigtigt yderligere at styrke samarbejdet med vore medlemmer
og nære samarbejdsparter. Ud over det tætte samarbejde med kommuner og region gælder det ikke
mindst i forhold til Erhvervshuset, Aalborg Universitet (AAU) og University College Nordjylland (UCN).
Det er eksempelvis aftalt med både AAU og UCN, at
der udarbejdes skriftlige samarbejdsaftaler, der kan
sætte rammen for vort fremtidige samarbejde.

På trods af turbulens og økonomiske udfordringer,
har vi i bestyrelsen oplevet et EU-Kontor, der med
direktøren i spidsen udfører et godt og solidt arbejde, hvor alle medarbejdere ikke blot leverer en solid
faglig indsats, men også går til opgaven med et smittende engagement, som får ting til at lykkes.
Ole Stavad, Formand
Udvalgsformand, Region Nordjylland

I 2019 kom
midlerne vidt omkring

Året der gik i

NordDanmarks EU-Kontor
Økonomiske nøgletal 2019 i DKK
Nettoomsætning

6.857.350

Personaleomkostninger

-3.131.865

Rejse- og kommunikationsomkostninger

-775.600

Lokaleomkostninger

-777.364

Administrationsomkostninger

-921.511

Projekter

-55.637

Finansielle poster

-65.277

Årets resultat

1.130.096

Egenkapital ultimo 2019

2.484.857
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Kort og godt om

NordDanmarks
EU-Kontor
NordDanmarks EU-Kontor er en selvstændig forening. Medlemmerne tæller de nordjyske kommuner, Region Nordjylland, UCN, AAU og Sermersooq
Kommune. For at det hele kan hænge sammen, betaler alle medlemmer et
kontingent. Derudover finansierer EU-Kommissionen, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse tre større,
virksomhedsrettede initiativer.
Kerneopgaven i tal
Vores kerneopgave er naturligvis at samarbejde med
nordjyske aktører om at finde en genvej til EU-midler.
Fra 2017-2019 hjemtog vi godt 147 mio. kr. til udviklingsprojekter hovedsageligt inden for det grønne
område, digitalisering og sundhedsinnovation. Gennem det danske Enterprise Europe Network, som vi
er koordinator for, har vi faciliteret bl.a. underleverandører, distributører og projektpartnere på tværs

af landegrænser. Arbejdet har resulteret i 37 mio.
kr. i øget omsætning og 43 nye arbejdspladser. Til
sammenligning har EU-Kontoret sammenlagt modtaget 23 mio. kr. i tilskud fra Region Nordjylland, de
nordjyske kommuner, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Styrelsen for Forskning og Uddannelse og
EU-Kommissionen.

Fremtiden er nordjysk
EU’s støtteprogrammer gælder for en 7-årig periode.
Snart afslutter vi den nuværende for at træde ind i
den næste fra 2021. De kommende EU-programmer
har afsat 1.000 mia. kr. til udviklingsprojekter i virksomheder, til forskning og til offentlig innovation. Vi
glæder os til at se, hvad fremtiden bringer!
Nogle programmer, der er aktuelle i nordjysk perspektiv, som vi især vil have i kikkerten, er Horizon
Europe (forskning og teknologiudvikling), ERASMUS+
(kvalificeret arbejdskraft), InterReg (offentlig innovation), Internal Market Program (vækst i virksomheder),
LIFE-programmet (klima og miljø) og Digital Europe
(digital teknologi).

En af vejene til EU-midlerne er vores virksomhedsprogram SIP (Strategisk Investerings Program), som
bygger bro mellem nordjyske virksomheder og
europæiske støttemuligheder. Vi kører indsatsen
sammen med Erhvervshus Nordjylland, AAU og
UCN og i tæt samspil med de kommunale erhvervskontorer og klynger. De leverer “leads” som basis for
det videre arbejde med det, vi er her for: hjemtag af
EU-midler.

Strategi 2020-2022

EU’s forlængede
arm i Nordjylland

I NordDanmarks EU-Kontor sidder vi inde med en ekspertise. Når nordjyske
aktører vil skyde genvej til EU-midler, er det os, de ringer til. Det er netop
positionen som anerkendt samarbejdspartner, vi skal styrke de næste år.

En ny EU-Kommission er kommet til, og de har netop
spillet tre indsatser ud: grøn omstilling, digitalisering
og sikkerhed. Henover de næste fem år vil de områder komme til at dominere, og det vil derfor også
være her, hvor alle pengene kommer til at være.
Sundhed, uddannelse, kvalificeret arbejdskraft og
ungeindsatsen står dog højt på dagsordenen.
Vækst i fokus
Skal nordjyske virksomheder have en bid af kagen,
må vi hjælpe Nordjylland med at åbne sig mere op
for Europa. Når vi spiller bolden til EU, er der mulighed for midler, vækst og udvikling. Og det vil vi
bidrage til.
NordDanmarks EU-Kontor kommer derfor til at have
fokus på fire områder. De ligger i forlængelse af EU’s
tre indsatser, men er samtidig en del af de nordjyske
indsatsområder: det grønne Nordjylland, sundhedsinnovation, virksomhedsløft i bredden og kvalificeret
arbejdskraft.

Ved at udvælge de fire områder vil vi være med til at
realisere både europæiske og nordjyske dagsordener. Vi skal være regionens, kommunernes, uddannelsesinstitutionernes og virksomhedernes mand på
fløjen, så vi sammen skaber udvikling og vækst.
Ambitioner på tværs
I det nordjyske er der en stærk tradition for samarbejde på tværs af virksomheder og på tværs af det
offentlige og private. Den tradition træder NordDanmarks EU-Kontor ind i, så vi hver dag arbejder i tæt
samspil med en stribe nøgleinteressenter for regionens udvikling.
Kontorets samlede EU-ekspertise er vores helt konkrete bidrag til den fælles indsats. Den arbejder vi
løbende for at vedligeholde. Sådan sikrer vi, at vi kan
hjælpe nordjyske aktører med at finde vej til midler,
markeder, netværk og samarbejdspartnere i EU.

Team
EU-Kontor

Bente Mølgaard Møller
Administrativ Medarbejder
Bente er administrativ medarbejder
og håndterer kontorets økonomi, herunder bogføring, betaling af regninger,
håndtering af udgiftsbilag, kørsel,
diæter samt generelle administrative
opgaver.
+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk

Hanne Bregendahl Pihl
Projekt- & Administrationschef
Hanne har det økonomiske og administrative ansvar for kontoret og alle
kontorets projekter. Hanne er også
national koordinator på Enterprise
Europe Network.

Aija Konisevska Azadi
International Projektkonsulent
Gennem Enterprise Europe Network
hjælper Aija nordjyske aktører med
partnersøgninger og projekter. Aija er
desuden kontorets specialist på kvalificeret arbejdskraft.

+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

+45 5010 3852
aka@ndeu.dk

Casper Gerner Mikkelsen
Coo & Udviklingschef
Casper er ansvarlig for udvikling af
kontorets aktiviteter og målsætninger.
Han hjælper samtidig nordjyske virksomheder med projektudvikling via
Strategisk Investerings Program.

Michael Rafn
International Virksomhedskonsulent
Via Enterprise Europe Network hjælper Michael virksomheder med internationale forretningssamarbejder.
Michael er desuden konorets specialist på det maritime område.

Xenia R. Lauritsen
EU-Konsulent
Xenia er EU-Kontorets specialist på
sundhed og hjælper nordjyske offentlige aktører med projektudvikling,
partnersøgninger og fundingmuligheder inden for sundshedsinnovation.

+45 4088 8876
cgm@ndeu.dk

+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

+32 485 983 606
xrl@ndeu.dk

Benjamin Holst
Direktør
Som direktør står Benjamin for den
strategiske ledelse og koordinering
mellem afdelingerne i Bruxelles og
Nordjylland.
+45 2480 6289
bho@ndeu.dk

Anne-Luise Skov Jensen
Fundraising Manager
Anne-Luise er tovholder på Strategisk
Investerings Program med fokus på at
give nordjyske virksomheder adgang
til EU-puljer.
+45 2154 6848
alsj@ndeu.dk

Jens Christian Winther
International Projekt Udvikler
Jens Christian identificerer potentialet i de nordjyske virksomheder
og matcher dem med EU-puljer
eller finansieringsmuligheder. Jens
Christian er kontorets specialist på
digitalisering.
+45 4058 0030
jcw@ndeu.dk

Ole Stavad, Formand, Udvalgsformand Region Nordjylland

NordDanmarks EU-Kontors

Bestyrelse

Leon Sebbelin, Næstformand, Borgmester Rebild Kommune
Ulla Astman, Regionsrådsformand, Region Nordjylland
Mogens Jespersen, Borgmester, Mariagerfjord Kommune
Mikael Klitgaard, Borgmester, Brønderslev Kommune
Otto Kjær Larsen, Regionsrådsmedlem, Region Nordjylland
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Kommunalbestyrelsesmedlem, Mariagerfjord Kommune
Annette Drivsholm, Direktør, Spar Nord Bank

Case - Dansk Kyst- og Naturturisme

Dansk Kyst- og Naturturisme

En redningskrans
fik projektet i mål
I starten af januar 2019 var Dansk Kystog Naturturisme godt i gang med at
afrapportere et stort socialfondsprojekt. Gode råd blev dyre, da deres kernemedarbejder på opgaven pludselig blev
langtidssygemeldt. Med en deadline i
slutningen af februar måtte tiden ikke
spildes. Derfor tog de kontakt til NordDanmarks EU-Kontor, der hurtigt sendte
en livline til kontoret i Aabybro.
“Vi sad i en prekær situation og havde brug for
kyndige hænder,” fortæller projektleder hos Dansk
Kyst- og Naturturisme Alice Bank Danielsen. “Vi
valgte at trække på NordDanmarks EU-Kontors
ekspertise, fordi vi kunne hyre dem ind på konsulentbasis. Vi kunne have ansat en revisor, men der
ville mangle en specifik viden om socialfondsprojekter.”
Konsulenttimer gjorde udslaget
Den viden sad projektkonsulent Aija Konisevska
Azadi inde med. “På NordDanmarks EU-Kontor er

vi vant til at forholde os til komplekse dokumenter
og juridisk sprog,” uddyber Aija Konisevska Azadi.
Hun fik adgang til Dansk Kyst- og Naturturismes
system og en plads på deres kontor. Fluks gik hun i
gang med at indhente oplysninger, regne og strukturere.
Det store overblik
Det ekstra sæt hænder gjorde, at afrapporteringen
blev afsluttet inden den korte deadline. “At de fra
NordDanmarks EU-Kontors side kan træde ind og
udfylde et hul med den ekspertise, det er virkelig
godt,” siger en lettet Alice Bank Danielsen.
Derfor er det heller ikke sidste gang, Dansk Kystog Naturturisme kommer til at bruge Aija som en
fagekspertise på sidelinjen. “Vi planlægger at bruge Aija i forbindelse med vores slutrapportering. Vi
kan godt blive lidt fagblinde, når vi sidder med tal
og materiale hele tiden. Det rart, når nogen udefra
kan træde et skridt tilbage og sikre det store overblik,” smiler Alice Bank Danielsen.

“At de fra NordDanmarks
EU-Kontors side kan træde ind
og udfylde et hul med den ekspertise, det er virkelig godt.”
- Alice Bank Danielsen, Dansk Kyst- og Naturturisme

Case - Biogenity

Biogenity

Vejledning gav
startup en god
opstart
Da startuppen Biogenity blev en del af
EU’s forsknings- og innovationsprogram
Horizon 2020, var der grund til begejstring. Nu kunne virksomheden for alvor sætte fart på ambitionerne. Mødet
med EU’s krav fik dog hurtigt Biogenity
til at sande, at de havde brug for hjælp.
“Vi ville gerne sikre, at projektet kom godt fra start.
Som forsker kan man godt være på bar bund, når
man møder de juridiske formuleringer fra EU. Derfor havde vi brug for en ekspert, der kunne hjælpe
os med at forstå, hvad der er op og ned,” forklarer CEO for Biogenity Kenneth Kastaniegaard og
fortsætter: “Vi var bl.a. i tvivl om, hvor meget EU
ville finansiere af vores projekt, og hvordan vi skulle
forstå lønsatserne.”
Hjælpende hænder
I jagten på klarhed rakte Biogenity ud efter Nord-

Danmarks EU-Kontor. “Som startup er det vigtigt
at have tryghed i hele processen. I dette tilfælde
blev ansøgningen koordineret fra Belgien. Den
indledende vejledning handlede derfor mest om,
hvad de skulle være opmærksomme på i samarbejdet med de andre partnere, eksempelvis som
at få defineret en klar og tydelig rolle i projektet
og at få lavet et realistisk budget. Da ansøgningen
blev godkendt, kunne jeg vejlede dem i forhold til
de processer, der efterfølgende igangsættes, bl.a. i
forhold til projektets kontrakt med kommissionen,
og hvad Biogenity forpligtede sig til. Alt i alt har det
ført til, at Biogenity har fået en god opstart på deres projekt, hvor de er godt klædt på til at levere
de resultater, de har lovet,” fortæller Fundraising
Manager Anne-Luise Skov Jensen.
Et stærkt parløb
Kontakten til NordDanmarks EU-Kontor betød
også opstarten af andre aktiviteter. “Vi ville gerne

have overblik over potentielle kunder og samarbejdspartnere i Sverige og Norge. Her var det en
kæmpe fordel, at vi kunne trække på kontakterne
hos NordDanmarks EU-Kontor. De hjalp os med at
gennemføre en markedsafdækning i de to lande en research, som vi ikke selv har ressourcer eller
viden til at sætte i gang på egen hånd,” forklarer
Kenneth Kastaniegaard.
Rådgivning til forskel
For Kenneth Kastaniegaard har det været afgørende at få vejledning fra NordDanmarks EU-Kontor:
“Det er essentielt med rådgivning. Skulle vi lave alt
fodarbejdet selv, var vi ikke nået i mål så hurtigt.
Derfor vil vi også fremadrettet have hjælp, når vi
skal finde funding til de projekter, vi har i pipeline.”

“Det er essentielt med
rådgivning. Skulle vi lave
alt fodarbejdet selv, var vi
ikke nået i mål så hurtigt.”
- Kenneth Kastaniegaard,
Biogenity

Case - Sky-Watch

Sky-Watch

Den rette
hjælp fik projektet
på vingerne
Da EU gav grønt lys til ansøgningen
fra dronevirksomheden Sky-Watch, var
armene helt over hovedet. Med et nyt
brændselscelleprojekt var kursen lagt.
Snart ville deres droner kunne holde sig
på vingerne i 3-4 gange længere tid end
på batterier. Den efterfølgende proces
gik dog ikke helt som forventet.
“Efter vi fik tildelt midler, stillede EU os en masse
spørgsmål, som vi prøvede at finde svar på. Det var
svært at forstå, hvilke dokumenter, de manglede,
og hvordan vi skulle aflevere dem. Det tog meget,
meget lang tid og var frustrerende for både os og
EU,” fortæller Chief Business Development Officer
hos Sky-Watch Michael Messerschmidt.
Direkte kontakt var svaret
Heldigvis var der hjælp at hente hos NordDanmarks EU-Kontor. Anne-Luise Skov Jensen blev

For Sky-Watch var det en stor fordel, at hjælpen lå
næsten lige i baghaven: “At have nogen lokalt har i
vores tilfælde været rigtig godt. Jeg tror ikke, vi havde brugt NordDanmarks EU-Kontor så meget, hvis
de havde ligget et andet sted.”

igennem Enterprise Europe Network tilknyttet SkyWatch som key account manager. “Noget af det,
NordDanmarks EU-Kontor også kan, er at hjælpe
med at oversætte EU-lingo, så virksomhederne
forstår det. Og det blev min opgave for Sky-Watch,
ligesom jeg også havde direkte kommunikation
med deres project officer for at få tingene til at glide,” forklarer Anne-Luise Skov Jensen. Det fik for
alvor smurt olie på processen, så Sky-Watch efter
et langt forløb kunne sætte en underskrift på projektkontrakten med EU-Kommissionen.
Når enden er god
“Historien endte godt i det sidste, lange sekund,
hvor vi fik alle papirer underskrevet. Jeg tror ikke,
vi havde fået projektet, hvis vi ikke havde haft hjælp
fra NordDanmarks EU-Kontor. Undervejs var jeg
flere gange ved at kaste håndklædet i ringen,” siger
Michael Messeschmidt lettet.

“At have nogen lokalt har i vores tilfælde
været rigtig godt. Jeg tror ikke, vi havde brugt
NordDanmarks EU-Kontor så meget, hvis de
havde ligget et andet sted.”
- Michael Messeschmidt, Sky-Watch

Case - Nordic By Hand

Nordic By Hand

En stærk partner
er guld værd
I 2018 slog Lisbeth Gade dørene op til
sin livsdrøm: Nordic By Hand. En designog interiørvirksomhed, som sælger helårspynt i både Danmark og udlandet.
Når kreativitet, ambition og økonomi
skal gå op, stiller det krav om de helt
rigtige leverandører. Det blev starten
på et stærkt parløb med NordDanmarks
EU-Kontor.
“Jeg var på jagt efter en producent, der kunne levere produkter i restskind. Min leverandør i Tyrkiet
var blevet for dyr og krævede, at jeg bestilte store
mængder hver gang. For en mindre virksomhed
som min er det for risikabelt,” forklarer Lisbeth
Gade. Via Enterprise Europe Network hjalp NordDanmarks EU-Kontor med at finde en mulig partner i Litauen. Denne leverandør kan reducere produktionsprisen og er lige nu ved at fremstille nogle
prøver ud fra Lisbeth Gades håndskitser. Et af de
andre materialer, som Nordic By Hand arbejder
med, er kork. Også her var Lisbeth Gade udfordret
på leverandører. “Vi gennemførte en partnersøg-

omsætning i forhold til 2019 og have forhandlere
i hele Norden og Tyskland. Lige nu driver jeg virksomhed fra hjemmeadressen. På sigt vil jeg gerne
have lager og showroom et andet sted,” slutter Lisbeth Gade med et smil.

ning i Spanien, som er vant til at arbejde med kork.
Efter at have fået priser fra tre forskellige leverandører fandt vi frem til et godt match,” uddyber Aija
Konisevska Azadi fra NordDanmarks EU-Kontor.
Herefter skulle det gå hurtigt. Nordic By Hand skulle deltage på en messe og havde akut brug for produkter ud fra en særlig udskæringsform. Missionen
lykkedes, og siden er det blevet til to leverancer.
Netværk til forskel
Lisbeth Gade blev selvstændig ud fra et ønske
om at gøre sin kreativitet til en levevej. “For mig er
det guld værd at have et stærkt netværk, som kan
hjælpe med viden på de områder, hvor jeg selv
kommer til kort. NordDanmarks EU-Kontor har
bl.a. vist, hvordan jeg kan søge økonomisk hjælp
til overnatning og transport. Samtidig har de åbnet
mine øjne for forskellige puljer, jeg kan søge.”
Vokser med opgaven
Allerede efter et år har Nordic By Hand fået en
salgsagent med på holdet, men vækstplanerne stopper ikke her. “I 2020 skal vi fordoble min

“For mig er det guld værd at have et stærkt
netværk, som kan hjælpe med viden på de
områder, hvor jeg selv kommer til kort.”
- Lisbeth Gade, Nordic By Hand

Case - Dannozzle

Dannozzle

Vandstanden
sænkes med de
rette kanaler
For mange lande verden over betyder
klimaforandringer mere regnvejr og højere vandstand. Derfor har den nordjyske virksomhed Dannozzle udviklet kontraklapper, der kan bortlede regnvand
mod havet, søer, floder, åer og kyster. Og
med hjælp fra NordDanmarks EU-Kontor
bliver det ikke kun de danske kommuner,
der får glæde af opfindelsen. Holland
hopper nemlig med på bølgen.
Netværk over grænser
“Vi er så heldige, at vi bor i den samme bygning
som NordDanmarks EU-Kontor,” fortæller opfinder,
konstruktør og direktør for Dannozzle, Jan Eriksen.
Med hjælp fra international virksomhedskonsulent
Michael Rafn blev Dannozzles firmaprofil profileret
for mulige udenlandske projektsamarbejdspartnere via Enterprise Europe Network. Det var herfra,
den lille virksomhed fra Støvring kom i hollændernes søgelys.

Aftalen med Holland kan bane vejen for virksomhedens videre vækst: “Vi vil være de første, man
tænker på, når nogen siger klimasikring,” forklarer
Jan Eriksen. Med NordDanmarks EU-Kontor på sidelinjen behøver de heldigvis ikke kun at drømme.
“Tiden er rigtig for, at vi kan lave den her vækst, også
i Holland. Man kan sige, det regner i vores retning,”
griner Jan Eriksen.

Det hollandske togselskab ProRail havde brug for
hjælp til at lede regnvand bort fra deres togtuneller
og -viadukter. “Holland er verdensmestre i floder,
kanaler og vand. Så det er et stort klap på skulderen, når en dansk virksomhed bliver inviteret med
omkring bordet,” konstaterer Michael Rafn glad. I
alt er seks virksomheder med hvert sit speciale på
området blevet kaldt til: fem hollandske virksomheder og danske Dannozzle. I første omgang skal der
gennemføres et pilotprojekt. Bliver det en succes,
vil ProRail gennemføre projektet i hele Holland.

”Vi kunne mærke en
personlig interesse, og
det blev vores indgang
til EU.”

Vækst i sigte
Netop det store engagement fra NordDanmarks
EU-Kontor gjorde samarbejdet gnidningsfrit for
Dannozzle. “Der bliver husket og fulgt op på alting
fra deres side,” siger Jan Eriksen og fortsætter: “Vi
kunne mærke en personlig interesse, og det blev
vores indgang til EU.”

- Jan Eriksen, Dannozzle

Dannozzle Klimabrønd med
SpadeVentil og Kontraklap

Case - Sundhedskoordinationsudvalget

Sundhedskoordinationsudvalget

Nordjylland på besøg i
idéernes centrum
Tobaksforebyggelse, mental sundhed
og et sammenhængende patientforløb.
Sådan lød de tre store indsatser, da
Sundhedskoordinationsudvalget i Region Nordjylland satte sidste punktum i
Sundhedsaftalen for 2019. Næste skridt
var en inspirationstur til udlandet.

hvordan man i Belgien arbejder med sammenhængende patientforløb. Samme dag besøgte
vi et oplevelsescenter, der viste, hvordan kunstig
intelligens og 3D-print kan blive en del af fremtidens sundhedssystem. Og det var bare en brøkdel
af det, vi oplevede. Vi kom virkelig vidt omkring,”
beretter Lis Mancini.

Med et stærkt netværk i Bruxelles var NordDanmarks EU-Kontor den oplagte rejsearrangør, da
den nye sundhedsforskning skulle på programmet.
“Af forvaltningen blev vi foreslået Island og Norge,
men NordDanmarks EU-Kontor kom med idéer til,
hvad vi kunne se i Bruxelles. Her kunne vi se og
lære mest,” fortæller formand for Sundhedskoordinationsudvalget Lis Mancini. Og det er der en god
grund til, forklarer EU-konsulent Xenia Lauritsen:
“Bruxelles er Europas centrum. Hvis man skal se,
hvad der rører sig, så er det stedet.”

En partner er guld værd
At have NordDanmarks EU-Kontor med på sidelinjen var essentielt for udvalget. “De kender området og gav os indblik i, hvordan det er at arbejde i
EU. Det var guld værd,” fortæller Lis Mancini. Ifølge
Xenia Lauritsen kan en studietur som denne være
med til, at man får øjnene op for andre muligheder. “Det er lidt som ringe i vandet. Det kan sprede
nye idéer,” uddyber Xenia Lauritsen.

Inspiration til fremtiden
I december 2019 drog udvalget af sted. Et tætpakket program blev leveret af NordDanmarks
EU-Kontor. “På universitetshospitalet hørte vi om,

Lis Mancini og resten af udvalget er også spændte
på, hvad fremtiden bringer. “Turen er stadig ved at
bundfælde sig. Når vi mødes igen, skal vi evaluere.
Men jeg kan allerede sige, at vi kom hjem med en
fornemmelse af, at herhjemme i Danmark gør vi
det egentlig ikke så tosset,” afslutter Lis Mancini.

“De kender området og
gav os indblik i, hvordan
det er at arbejde i EU. Det
var guld værd.”
- Lis Mancini,
Sundhedskoordinationsudvalget

I 2019 blev der indsendt flere ansøgninger på
sundhedsområdet:
- Et Eramus+ med navnet HAePPI blev godkendt.
Projektets formål er at forbedre konkurrenceevnen hos europæiske SMV’er i sundhedssektoren.
Konkret går projektet ud på at oplære SMV’er i at
deltage i offentlige udbud af innovative løsninger.
Ideklinikken er partner.
- Et andet projekt er under forhandling og tæt på
en godkendelse. Det hedder JADECARE, og der er
søgt midler under EU’s 3. folkesundhedsprogram.
Her er fokus på vidensudveksling af løsninger, der
kan skabe et nært og digitaliseret sundhedsvæsen. Steno Diabetes Center Nordjylland er partner
i projektet med Ideklinikken.

Case - Nordjysk Palleservice

Nordjysk Palleservice

Stærkt parløb
førte Østeuropa
til Aars
Uden en mellemforhandler kunne profitten hæves. Det stod klart for ejeren af
Nordjysk Palleservice, Per Frederiksen.
Med hjælp fra NordDanmarks EU-Kontor fik han kontakt til den helt rigtige leverandør i Litauen. Resultatet taler for
sig selv: en reducering af omkostninger
og udsigt til øget indtjening.
“Jeg talte med mange, før jeg fik et tip om, at NordDanmarks EU-Kontor kunne hjælpe,” fortæller Per
Frederiksen. Allerede efter det første møde med
international projektkonsulent Aija Konisevska Azadi gik det stærkt.
En storm af tilbud
Nordjysk Palleservice ønskede at finde en leverandør fra Østeuropa. Derfor lagde NordDanmarks
EU-Kontor virksomhedens informationer ud i Enterprise Europe Networks database. “Så skal jeg

love for, der kom nogle mails! Jeg blev nærmest
bombarderet. Indbakken var stopfuld med tilbud,”
ler Per Frederiksen. Den sværeste opgave var derfor at vælge ud blandt de mange leverandører:
“Her var EU-Kontoret en kæmpe støtte. De hjalp
mig med at sortere, så jeg kun stod tilbage med de
bedste og mest seriøse leverandører.”
“Sammen arrangerede vi, at Per skulle besøge
virksomheder i Letland og Litauen. Vi arrangerede møder med fem virksomheder,” forklarer Aija
Konisevska Azadi. I Letland blev Per Frederiksen
hentet på hotellet af Aijas lokale kollega, som kørte med på besøg hos virksomhederne. Det lettede sprogbarrieren, og Per kunne koncentrere sig
om det, han var kommet for. “Kvaliteten på pallerne skulle være i top. Med en rejse kunne jeg selv
tjekke kvaliteten og samtidig se min handelspartner i øjnene,” uddyber Per Frederiksen.

Øget omsætning blev fejret
Da Per Frederiksen igen var på dansk grund, fulgte
han op på møderne sammen med Aija Konisevska
Azadi. Valget faldt på en leverandør fra Litauen.
Kvaliteten var i orden og prisen ligeså. Siden er de
første leverancer landet i Aars.
“Samarbejdet med NordDanmarks EU-Kontor har
hjulpet mig rigtig meget,” fastslår Per Frederiksen.
Nu kan han se frem til at reducere sine omkostninger med 20 %, mens omsætningen forventes at
stige med 25 %. “Jeg var nede hos NordDanmarks
EU-Kontor med en jordbærtærte som tak. De kiggede godt nok noget, det var de vist ikke vant til at
få!” griner han.

“Samarbejdet med NordDanmarks EU-Kontor har
hjulpet mig rigtig meget,”
- Per Frederiksen,
Nordjysk Palleservice
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