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Opfyldelse af mål for 2020 - 2022
2022 mål

2020 mål

Grøn omstilling Sundhedsinnovation Virksomhedsløft Kvalificeret
arbejdskraft

NordDanmarks EU-kontor

Tal + hjem
tag

Økonomiske nøgletal i DKK 2019 2020

  Region og kommuner 6.515.201 5.080.777

  Projekt omsætning 4.592.346 4.427.860

  Øvrige indtægter 342.149 777.501

Netto omsætning 11.449.696 10.286.138

  Personale 6.964.190 6.659.670

  Rejser og Kommunikation 1.124.106 487.117

  Lokaler 782.534 993.814

  Administration 1.083.313 949.101

  Finansielle poster 65.276 47.349

Omkostninger i alt 10.019.419 9.137.051

Årets resultat 1.430.277 1.149.087

Egenkapital ultimo 2.785.039 3.934.126
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2020: 96 mill kr. i hjemtag 
til det nordlige Danmark.

Aalborg

Brønderslev
Jammerbugt

Thisted

Rebild

Mariagerfjord

Morsø Vesthimmerland

Frederikshavn

Hjørring

Sermersooq

GRØNLAND
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Om NordDanmarks EU-kontor 
og strategien for 2020-2023: 
Flere midler til udvikling i 
det nordlige Danmark
I det nordlige Danmark opstår der hver dag 
innovative ideer til, hvordan vi kan skabe en 
mere bæredygtig fremtid for vores børn og 
børnebørn – økonomisk, socialt og miljømæs-
sigt. Herunder ideer til, hvordan vi kan udvikle 
os samtidig med, at vi gennem innovation 
og internationalisering skaber vækst og flere 
arbejdspladser her og nu. 

Men ikke alle idéer kan realiseres inden 
for de økonomiske rammer, som norddanske 
aktører har at gøre med til investeringer og 
daglig drift. Her er der mulighed for at hente 
hjælp i et af de mange EU-programmer, som 
medlemsstaterne er blevet enige om at etablere 
til udvikling af Europa. Og samtidig er der 
mulighed for at få ny viden og nye samarbejds-
partnere i andre EU-lande.

Det er udgangspunktet for NordDanmarks 
EU-kontors virke og strategi: Vi hjælper 
norddanske aktører med at finde vej til midler, 
markeder, netværk og samarbejdspartnere i 

EU. Og vi arbejder hele tiden på at blive endnu 
bedre til det.

Kontorets indsats går i flere retninger: Ved at 
være i tæt dialog med de norddanske aktører 
via seminarer, workshops og direkte kontakt 
arbejder vi på at gøre det synligt og tydeligt for 
alle relevante aktører, hvad EU kan hjælpe dem 
med. Vores konsulenter på kontoret i Bruxelles 
har konstant fingeren på pulsen i forhold til, 
hvordan de politiske strømninger i EU udvikler 
sig, og hvad intentionerne bag EU-program-
merne og de enkelte puljer er. Konsulenterne i 
Nordjylland er eksperter i at få implementeret 
intentionerne i konkrete projekter og aktivi-
teter hos de norddanske aktører, så de støtter 
op omkring de udfordringer, der er væsentlige 
med norddanske briller.

Dette gøres blandt andet ved at kvalificere de 
forskellige aktørers ideer i forhold til pul-
jerne, finde partnere i andre lande og undgå 
faldgruber i ansøgningsprocessen. Det er en 

Strategi
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opgave, som kun kan løses ved at være tæt på 
dagligdagen i de enkelte organisationer og 
kende deres styrker og udfordringer.  

I de kommende 7 år vil EU gennem de 
mange støtteprogrammer have fokus på 
grøn omstilling, digitalisering og sundhed. 
Andre fokuspunkter er det maritime og det 
kreative, herunder turisme, som også kan 
finde støtte. Det er områder, hvor 
en række norddanske aktører har 
styrkepositioner og kan byde ind med 
gode ideer til projekter. De skal i spil, og det 
vil vi hjælpe med. Men vi arbejder også for at 
få hjælp til at styrke uddannelserne og ind-
satsen for at sikre kvalificeret arbejdskraft i 
fremtiden. 

EU-kontoret står fagligt set stærkere end 
i mange år. Vi bygger oven på et historisk 
stort hjemtag på 96 millioner kroner i 
2020, hvilket både har skabt arbejdsplad-
ser og forbedret innovationsevnen og den 
internationale tilgang hos en række aktører 
i det nordlige Danmark. Kontoret går ind i 
2021 med fornyet styrke til at hjælpe vores 
medlemmer: De 11 nordjyske kommuner, 
Region Nordjylland, Sermersooq Kommune, 
UCN og Aalborg Universitet og ikke mindst 
de norddanske virksomheder med at øge 
deltagelsen i EU-programmerne til gavn for 
udvikling og vækst i vores region.
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Bestyrelsens beretning
Trods et turbulent år er det lykkedes EU-kon-
toret i tæt samarbejde med norddanske virk-
somheder, kommuner, region og uddannelses-
institutioner at hjemtage et rekordstort beløb 
på 96 millioner kroner.

Midlerne understøtter den norddanske 
udvikling inden for især miljø, energi, sundhed, 
digitalisering, uddannelse og kvalificeret ar-
bejdskraft, og de fordeler sig på såvel små som 
større aktører og organisationer, på start-ups 
såvel som velkonsoliderede virksomheder. 
Et udvalg af projekterne beskrives i denne 
årsrapport.

COVID-19 har sat sit særlige præg på 
EU-kontorets arbejde i 2020, hvor flertallet af 
fysiske møder og seminarer er blevet afløst af 
virtuelle møder og arrangementer. Alligevel er 
det lykkedes at fastholde momentum, hvilket 
hjemtaget af midler er udtryk for.

Hjemtaget er sket i et tæt samarbejde mellem 
kontoret i Nordjylland og kontoret i 
Bruxelles, hvor konsulenternes solide 
kontakt med norddanske organisa-
tioner og viden om deres behov hele 
tiden kombineres med den tætte kon-
takt til EU-institutioner og netværk i 
Bruxelles.

Bruxelles-kontoret er i 2020 blevet 

styrket med ansættelsen af nye, kompetente 
profiler inden for sundhedsinnovation, grøn 
omstilling, uddannelse og kvalificeret arbejds-
kraft. Kontoret i Nordjylland er blevet styrket 
med ansættelsen af en ny projektkonsulent 
med fokus på at hjælpe virksomheder til at få 
adgang til EU-puljer. Begge kontorer har skiftet 
adresse og er herigennem kommet tættere på 
vigtige samarbejdspartnere, samtidig med at 
omkostningerne til husleje er blevet reduceret. 

Netop reduktion af omkostningerne har 
været et fokuspunkt i 2020, hvor der var 
budgetteret med et mindre underskud og træk 
på egenkapitalen. Men som følge af lokaleflyt-
ningerne, tilpasning i medarbejderantallet og 
en begrænset rejseaktivitet under COVID-19, 
er det i 2020 i stedet lykkedes at skabe et over-
skud og dermed en konsolidering af EU-konto-
rets økonomi.

Udviklingen kommer i forlængelse af flere års 
fokus på opbygning af organisationen, 
dens økonomi og strategi under le-
delse af direktør Benjamin Holst, som 
valgte at fratræde sin stilling i 2020. 

Bestyrelsens beretning

Leon Sebbelin, Formand
Borgmester Rebild Kommune

6



Bestyrelsen - ledelse:
Leon Sebbelin, Formand, Borgmester Rebild Kommune
Ole Stavad, Næstformand, Udvalgsformand Region Nordjylland
Ulla Astman, Regionsrådsformand Region Nordjylland
Mogens Jespersen, Borgmester Mariagerfjord Kommune
Mikael Klitgaard, Borgmester Brønderslev Kommune
Otto Kjær Larsen, Regionrådsmedlem Region Nordjylland
Erik Kirkegaard Mikkelsen, Kommunalbestyrelsesmedlem Mariagerfjord Kommune
Annette Drivsholm, Direktør, Spar Nord Bank
 
Tilforordnede - faglig sparring:
Dorte Stigaard, Innovationsdirektør, AAU
David Mayntz, Forsknings- og Udviklingsdirektør, UCN
Henning Christensen, Regional udviklingsdirektør, Region Nordjylland
Jes Lunde, Kommunaldirektør, Rebild Kommune
Emil Skjervedal, Erhvervschef, Ineriartortitsineq Piujuartitsinerlu - Sermersooq Erhverv

Han efterlader et styrket EU-kontor til Jens 
Christian Winther som konstitueret direktør.
Konstitueringen skal ses i lyset af, at der fortsat 
arbejdes på at finde en form og struktur på 
EU-kontoret, der på bedste vis kan varetage 
hele det nordlige Danmarks interesser og kan 
favne såvel regionale som kommunale, videns- 
og erhvervsaktører. Der arbejdes således 
fortsat på at finde den rigtige konstruktion.

I 2021 vil EU-kontoret bevare det særlige 
fokus på mulighederne i EU’s nye 7-årige ram-
meprogram for på bedst mulig vis at under-
støtte kontorets medlemmer i de 11 nordjyske 

kommuner, Sermersooq Kommune, regionen, 
UCN og Aalborg Universitet samt virksomheder 
i Nordjylland og på Grønland.

Budgettet for 2021 lægger op til et lille 
underskud, som vil blive dækket af en stærk 
egenkapital. Det forventes ligeså, at der i de 
nye EU-programmer kan hjemtages midler til 
at supplere kontorets aktiviteter med projek-
ter inden for i særdeleshed grøn omstilling og 
digitalisering, som fra 2022 vil indgå som en 
del af EU-kontorets portefølje og bidrage til 
at sikre en fortsat stabil og produktiv drift af 
EU-kontoret.
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Team
et

Som direktør står Jens Christian 
for den strategiske ledelse og 
koordinering mellem afdelingerne 
i Bruxelles og Nordjylland og er 
desuden kontorets specialist inden 
for digitalisering og finansiering.

Hanne har det økonomiske og 
administrative ansvar for kontoret 
og alle kontorets projekter. Hanne 
er desuden national koordinator på 
Enterprise Europe Network og er 
generel EU funding specialist.

I Bruxelles varetager Morten den 
faglige ledelse og koordinering 
af indsatserne og er norddanske 
aktørers forlængede arm til EU 
inden for sundhedsinnovation og 
-forskning.

Jens Christian Winther
Konstitueret Direktør

Hanne Bregendahl Pihl 
Projekt- & Administrationschef

Morten Brandt-Pedersen
Chefkonsulent

+ 45 4058 0030
jcw@ndeu.dk

+45 6188 5307
 hbp@ndeu.dk

 +32 470 82 21 41
 mbp@ndeu.dk
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Gennem Enterprise Europe 
Network hjælper Aija nordjyske 
aktører med partnersøgninger 
og projekter. Aija er desuden 
kontorets specialist på kvalificeret 
arbejdskraft, kultur og turisme. 

Gennem Enterprise Europe 
Network hjælper Michael virk-
somheder med internationale 
forretningssamarbejder. Michael er 
desuden kontorets specialist på det 
maritime område. 

Fra Bruxelles arbejder Jacob med 
især uddannelse og kvalificeret 
arbejdskraft i tæt samarbejde med 
kommuner, folkeskoler, erhvervs-
skoler og foreninger om at afdække 
projektmuligheder.

Carsten har fokus på at hjælpe 
virksomheder med at vurdere 
deres ideer, forretningsmodeller, 
markedspotentiale og teknolo-
gimodenhed i forhold til at opnå 
funding fra EU-puljer. 

Fra Bruxelles har Cecilie ansvaret 
for at hjælpe primært offentlige 
aktører med at få adgang til EU’s 
puljer inden for grøn omstilling, 
herunder at skabe adgang til net-
værk, events, viden og partnere.

Bente er administrativ medar-
bejder og håndterer kontorets 
økonomi, herunder bogføring, 
betaling af regninger, håndtering 
af udgiftsbilag, kørsel, diæter samt 
generelle administrative opgaver. 

Aija Konisevska Azadi
International Projektkonsulent

Michael Rafn
International Virksomhedskonsulent 

Jacob Munch Jensen
EU-konsulent

Carsten Helmuth Pedersen
International Projektudvikler

Cecilie Lindstrøm
EU-konsulent

Bente Mølgaard Møller
Administrativ Medarbejder 

+45 5010 3852
 aka@ndeu.dk

+45 5045 6900
 mra@ndeu.dk

 +32 479 96 09 68
 jmj@ndeu.dk

 +45 4060 1039
 cah@ndeu.d

 +45 2628 7790
 cli@ndeu.dk

+45 6188 0015 
bmm@ndeu.dk
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En del sygdomme kan diagnosticeres ved 
hjælp af urinprøver. Men lider man af inkon-
tinens, og det gør mere end 50 procent af 
danske kvinder over 75 år, kan det tage meget 
lang tid at opsamle en tilstrækkelig mængde 
urin på almindelig vis. Et langvarigt toiletbe-
søg kan være både fysisk belastende for den 
ældre, og i nogle tilfælde må plejepersonalet 
på grund af tidspres forlade borgeren mid-
lertidigt for at tilse en anden borger. 

En medarbejder undrede sig: Hvis man 
kan opsamle urin fra små børn ved hjælp af 
en pose, der er klistret på kønsorganerne, 
så må man også kunne udvikle en løsning til 
ældre. Brønderslev Kommune var hurtig til 
at følge op på medarbejderens undren. Efter 

C
ase - uC

ollect

Fra ide til prototype: 
Når teknologien bliver 
en værdig medspiller
Mange ældre har svært ved at aflevere urinprøver som følge af demens eller 
inkontinens. I Brønderslev Kommune har man taget udfordringen op. Nu er en 
prototype på et produkt undervejs, som kan hjælpe ældre, der har behov for at få 
stillet en diagnose via en urinprøve.
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Anne-Cathrine Kvist Visborg
Velfærdsteknologisk koordinator ved 
Brønderslev Kommune

”Jeg havde ikke 
forestillet mig, at vi 
kunne få så meget hjælp 
af NordDanmarks 
EU-kontor. Vi har fået 
virkelig god støtte og 
vejledning. Uden den 
sparring kunne vi ikke 
have lavet ansøgningen”.

sparring med NordDan-
marks EU-kontor deltog 
kommunens velfærds-
teknologiske koordinator 
Anne-Cathrine Kvist 
Visborg først i et infor-
mations-arrangement i 
Østrig om EU’s pulje Active and Assisted 
Living (AAL). Her fik hun kontakt til et 
østrigsk universitet, der forsker i digitale 
velfærdsløsninger til ældre, som tilbød sig 
som projektkoordinator. Senere blev part-
nerkredsen udvidet med en østrigsk partner 
med speciale i sensorteknologi i beklædning. 
Gennem NordDanmarks EU-kontors søgning 
i netværket Enterprise Europe Network fandt 
man dernæst frem til partnere i Holland 
med speciale i henholdsvis produkter til 
inkontinens og plejebehov. Efterfølgende har 
en ansøgning til AAL-puljen givet økono-
miske midler til gennemførelse af projektet 
uCollect, som skal lede frem til udvikling af 
en prototype, der forventes at være klar til 
testning i efteråret 2021. 

Ved at iføre sig prototypen vil det bli-
ve muligt for borgeren at få opsamlet en 
tilstrækkelig mængde urin til brug for 
diagnosticering, uden at skulle sidde på 
toilettet. Prototypen skal testes af borgere og 
hjemmepleje i Brønderslev Kommune og af 
beboere på plejehjem i Holland.
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Som mindre virksomhed 
med hænder og hove-
der travlt optaget af den 
daglige drift kan det være 
svært at følge med i, hvil-
ke muligheder der opstår 
for at hente midler fra 
de mange puljer, som er 
til rådighed i EU-programmerne. Derfor var 
det velkomment, da NordDanmarks EU-kon-
tor, som løbende holder øje med puljer og 
programmer, spottede en maritim pulje, 
der kunne være interessant for PowerCon, 
og i dette tilfælde gav oplysningen videre 
til virksomheden gennem Mariagerfjord 
Erhvervsråd.

En ansøgning til 
Blue Economy SME 
Window-puljen blev 
udarbejdet under 
vejledning fra Nord-
Danmarks EU-kontor, 
og i oktober 2020 fik 
PowerCon den godken-

delse, som satte dem i stand til at begynde 
udviklingen af et landstrømsanlæg til contai-
nerskibe. Ligesom det forrige anlæg til kryds-
togtskibe vil det nedbringe luftforureningen 
fra skibe betragteligt, når de ligger i havn, 
fordi skibene ved at tilslutte sig anlægget ikke 
behøver at hente strøm fra egen generator.
Der er hos mange europæiske havne fokus 

C
ase - Pow

erC
on PowerCon har igen hentet 

EU-millioner til grøn løsning
I 2016 fik PowerCon i Hadsund støtte til at udvikle et landstrømsanlæg til 
krydstogtskibe. Det har ført til markant vækst og nye arbejdspladser. I 2020 gjorde de 
det igen. Denne gang er det containerskibe, som er i fokus. 
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Peter Castberg Knudsen
Partner
PowerCon A/S

”For en virksomhed af vores 
størrelse betyder det utroligt meget, 
at vi har en organisation som 
NordDanmarks EU-kontor, der kan 
hjælpe os. Vi får nu for anden gang 
en unik chance for at udvikle et nyt 
produkt til et nyt segment via støtte 
fra EU-puljer, og det er afgørende 
for vores fortsatte udvikling”.

på grøn omstilling, herunder 
efterspørgsel på løsninger, der kan 
nedbringe lokal luftforurening i 
forbindelse med anløbene. Og hos 
rederierne er der også kommet et 
markant øget fokus på at nedbringe 
CO2-belastningen i forbindelse med 
driften.

Det første landstrømsanlæg blev 
etableret i norske Kristiansand, og 
siden har PowerCon solgt 3 anlæg 
til Bergen og 2 til Rostock. Omsæt-
ningen i Hadsund-virksomheden 
er mere end fordoblet, og antallet 
af medarbejdere er på to år steget 
fra 25 til 55. Med det nye anlæg til 
containerskibe forventer virksom-
heden yderligere vækst i omsætning 
og antallet af arbejdspladser.
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Danske produktionsvirksomheders evne til 
at forblive konkurrencedygtige afhænger i høj 
grad af, at de holder to faner højt: den innovati-
ve og den grønne. Derfor skal de nye medarbej-
dere, som virksomhederne vil ansætte i årene 
fremover, allerede under uddannelsen have 
lært at tænke i digitale og grønne baner, når de 
lærer deres fags klassiske discipliner, herunder 
at designe og udvikle nye produkter. 

Professionshøjskolen UCN i Nordjylland har 
taget initiativ til projektet DigiDemo sammen 
med 4 samarbejdspartnere fra 4 andre euro-
pæiske lande. Målet med projektet er at udvik-
le inspiration til, hvordan man i undervisnin-
gen kan styrke de studerendes kompetencer 

med hensyn til at tænke innovativt og grønt. 
Det skal ske i form af minimum 20 konkrete 
demonstrations-eksempler, hvor de studeren-
de prøver kræfter med for eksempel at gøre 
en kontorstol digital, så den gennem sensorer, 
der måler aktivitet, kan fortælle, hvornår det 
er tid til, at brugeren rejser sig og bevæger sig 
lidt rundt. 

Men det er ikke nok at gøre produkterne 
smartere – de skal også være grønnere. Derfor 
skal der fremover tænkes mere i valg af ma-
teriale, som ikke er klimabelastende, og cir-
kulære processer, hvor materialer genbruges, 
samt produktionsprocesser, som er mindre 
energikrævende.

C
ase - D

igiD
em

o

Hvordan bliver en kontorstol 
grøn og digital?
De studerende på professions- og erhvervsakademi-uddannelserne skal blive bedre 
til at tænke innovation ind i fremtidens produkter. Herunder ikke mindst, hvordan 
produkterne kan blive mere ”intelligente” gennem IT og mere grønne gennem 
bæredygtig produktion. Professionshøjskolen UCN sætter fokus på det som partner i 
EU-projektet DigiDemo.
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Esben Skov Laursen
Lektor på Professionshøjsko-
len UCN og projektleder på 
DigiDemo

”Det er vigtigt, at vi gennem uddan-
nelsen af vores studerende kan sti-
mulere nordjyske produk tions  virk-
somheder. Samarbejdet med andre 
uddan nelses institutioner i Europa 
giver os et værdifuldt input til det”.

UCN har igennem en årrække haft 
et tæt samarbejde med NordDan-
marks EU-kontor. De henvendte sig 
med ideen til projekt DigiDemo for 
at få hjælp til at finde samarbejds-
partnere i andre lande. Gennem 
Enterprise Europe Network lykke-
des det at finde relevante samar-
bejdspartnere til projektet i form af 
uddannelsesinstitutioner i Frankrig, 
Østrig og Rumænien - ud over en 
samarbejdspartner i Norge, som 
UCN allerede havde kontakt med. 
Efterfølgende har projektet opnået 
støtte fra Erasmus+.
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C
ase - LIFE ForFit

Helt ude i skoven: 
Diversitet gør stærkere
Når nåletræer af samme højde står side om side i 
store plantager, er de sårbare over for stormvejr, tørke 
og billeangreb. Ensartetheden og ensaldringen gør 
bevoksningerne mindre robuste, og derfor skal der mere 
diversitet ind i skovdriften. Projektet LIFE Forest Fit for 
Future hjælper processen på vej.
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Vi har brug for træer. Ikke kun til at se på, når 
vi går tur i skoven. Men i høj grad til industri 
og byggeri og delvis erstatning af klimabe-
lastende produkter som beton, stål og plast. 
Og så er træer nødvendige for at opfange den 
CO2, vi udleder. Ikke mindst er nåletræer 
gode til at binde CO2 pr. areal. Derfor er det 
et problem, at den måde, vi traditionelt dyrker 
nåletæer på – nemlig i store, ensartede plan-
tager – gør bevoksningerne sårbare over for 
de hyppige og kraftige storme, som også følger 
med klimaforandringen. Stormfældede eller 
insektangrebne træer er ikke et ønskescena-
rie, hverken for skovdriften eller for miljøet. 

Som følge heraf har man siden 2005 i 
primært de statsejede skove arbejdet på at 
indføre såkaldt naturnær skovdrift, hvor 
diversiteten får lov til at blomstre i form af, at 

man blander træsorter og træer af forskellige 
aldre mellem hinanden. Et nyt projekt skal 
nu opsamle erfaringerne herfra og udvikle 
metoder og økonomiske modeller, der kan 
tilskynde omlægningen af de traditionelle 
nåletræsplantager til naturnær skovdrift. Det 
gælder også i de privatejede skove, som udgør 
75% af skovarealet i Danmark.

En række skove i Nordjylland er omfattet af 
projektet. Naturstyrelsen i Himmerland hen-
vendte sig til NordDanmarks EU-kontor for at 
få sparring i forbindelse med en ansøgning om 
støtte fra EU-programmet LIFE. Og i septem-
ber 2020 lykkedes det at få ansøgningen til det 
8-årige projekt godkendt. I projektet indgår 
såvel statslige som privatejede skove – ikke 
kun i Nordjylland men i hele Danmark og i 
Schleswig-Holstein.Helt ude i skoven: 

Diversitet gør stærkere

Peter Hahn
Naturstyrelsen Himmerland
Projektleder for LIFE ForFit

”At få friske øjne på projektets ansøgning har været 
en meget stor hjælp for os. NordDanmarks EU-kontor 
hjalp os med at præcisere og skærpe en række forhold 
i ansøgningen, og det har været et meget værdifuldt 
bidrag”.
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Et stort frafald på de erhvervsrettede ung-
domsuddannelser i en række europæiske 
lande har fået alarmklokkerne til at ringe hos 
såvel uddannelsesinstitutioner som politikere 
og erhvervsorganisationer. Også i Dan-
mark, hvor Dansk Industri har peget på de 
problemer, det skaber for dansk erhvervsliv 
fremover, hvis elever mistrives og dropper 
ud. Og det sker for op til 43%.

I Norge ser man ud til at have fundet en 
nøgle til at løse problemet. Med en sær-
lig indsats, hvor man gennem forskellige 
redskaber og med jævne mellemrum sætter 
de unges trivsel på skoleskemaet, har man 
reduceret frafaldet til 0 på de uddannelser, 
hvor metoden er indført.

På baggrund heraf tog NLP Aalborg/Center 
for Livsmestring i Aalborg fat i NordDan-
marks EU-kontor for at få sparring til at 
etablere et projekt i samarbejde med den 
norske organisation bag konceptet og med 
inddragelse af partnere i andre europæiske 
lande - med det formål at finde veje til at 
reducere tidligt frafald i de erhvervsrettede 
ungdomsuddannelser. 

NordDanmarks EU-kontor har hjulpet NLP 
Aalborg/Center for Livsmestring med blandt 
andet at finde partnere i andre lande gennem 
Enterprise Europe Netværk, og sammen med 
skoler på Malta og Italien opnåede projektet 
SolutionByInclusion i 2020 støtte fra Eras-
mus+. 

C
ase - SolutionByInclusion

Unge får hjælp til 
at bide sig fast i studiet
Et stort antal unge trives ikke i deres uddannelser. Fraværsprocenten er mange steder 
høj, det samme er frafaldet – ikke mindst ved erhvervsuddannelserne. NordDanmarks 
EU-kontor har bidraget til at etablere et projekt, som skal gøre os klogere på årsagerne 
til tidligt frafald og finde løsninger på problemet.
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- Forløbet er et godt eksempel på, at ikke kun 
uddannelsesinstitutioner men også start-ups 
og SMV’er har mulighed for at opnå funding og 
lede et konsortium under Erasmus+ pro-
grammet, fortæller Aija Azadi, konsulent hos 
NordDanmarks EU-kontor.

I Danmark deltager Tradium i Randers, og en 
gruppe af studerende herfra og fra skolerne 
på Malta og i Italien er allerede i gang med 
at spore sig ind på, hvor livet strammer i 
forhold til at føle sig inkluderet og værdsat i 
skolesammenhæng. Også Aalborg Universitet 
deltager gennem Institut for Kultur og Læring 
i projektet for at evaluere og opsamle resul-
tater, der kan bruges i forskningen om unges 
livsmestring.   

”Som start-up virksomhed 
uden erfaring med EU-
ansøgninger har det været 
fantastisk at få hjælp fra 
NordDanmarks EU-kontor og 
deres netværk”

Carsten Steen Nielsen
NLP Aalborg/Center for 
Unges Livsmestring
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Hvordan får vi organiseret vores sund-
hedssystemer, så vi giver patienterne 
den bedst mulige behandling, tilpasset 
den enkeltes behov, og samtidig ud-
nytter de samfundsmæssige ressourcer 
optimalt? Digitaliseringen og de mange 
muligheder, som indsamling, behand-
ling og strategisk brug af data åbner op 
for, er et af kodeordene. Digitaliserin-
gen kan hjælpe borgerne, patienterne 
og sundhedspersonalet til en bedre 
hverdag med såvel fremme af sund 
livsstil som håndtering af sygdom.

Region Nordjylland og Steno Diabe-
tes Center Nordjylland er kommet med 

C
ase - JadeC

are Hvad kan vi lære af 
andre landes digitale 
sundhedsløsninger?
De fleste lande i EU ser ind i en fremtid 
med flere ældre, flere kronikere og et 
større pres på sundhedssystemerne. 
Håndteringen heraf fører til en række 
innovative løsninger rundt omkring i 
landene, og dem vil et nyt projekt bringe 
frem i lyset til gensidig inspiration. 
Region Nordjylland og Steno Diabetes 
Center Nordjylland er blandt partnerne i 
projekt JadeCare.
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Ulrik Appel  
Projektleder på JadeCare - 
Joint Action digitally enabled, 
integrated, person-centered care

”Vi har fået en rigtig god og personlig sparring i 
forløbet. Ikke mindst har NordDanmarks EU-kontor 
været gode til at finde relevante partnere men også til 
at hjælpe os til at sætte vores præg på ansøgningen, 
så projektet passer godt ind i en dansk kontekst”

i JadeCare-projektet, der samler 48 partnere i 
15 lande med det formål at dele best prac-
tice inden for sundhedssektoren, når det 
gælder strategisk anvendelse af data til gavn 
for patienten. De danske partnere bidrager 
med erfaring i, hvordan man ved hjælp af 
digitalisering kan skabe integration på tværs 
af sundhedssystemets faglige specialer og 
afdelinger til gavn for den enkelte borger.

Som eksempel på en best practice fra en af 
de øvrige 48 partnere, der deltager i projek-
tet, kan nævnes et baskisk system, hvor man 
gennem dataindsamling inddeler kronikere 
i grupper med farverne rød, grøn og gul, 
der angiver behov for forskellige grader af 

intensitet i monitorering og behandling og 
sikrer den mest hensigtsmæssige ydelse til 
den enkelte patient.

Fordi man kunne se perspektiver i et sam-
arbejde på tværs af grænser, tog Steno Dia-
betes Center Nordjylland fat i NordDanmarks 
EU-kontor for at høre, hvilke muligheder, 
der forelå for at komme med i et europæisk 
samarbejde. EU-kontoret bragte Steno i 
kontakt med andre partnere på europæisk 
niveau og gav sparring i forhold til at udarbej-
de den ansøgning, som førte til etablering af 
JadeCare-projektet og tildeling af støtte fra 
EU Health Programme, som fokuserer på at 
fremme sundhedsforhold i Europa.
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At komme ud i det nordjyske og fortælle om 
de muligheder, som EU-programmer åbner 
for virksomheder, kommuner og uddannel-
sesinstitutioner, er en væsentlig aktivitet i 
EU-kontorets årshjul. 

- Det er her, vi kommer i nærkontakt med 
mange af de aktører, som har gode ideer til 
projekter, der kan bidrage til at udvikle regio-
nen – men som ikke har de økonomiske midler 
til selv at trække hele læsset, fortæller Jens 
Christian Winther, konstitueret direktør hos 
NordDanmarks EU-kontor.

Det er også på konferencer og workshops, 
at EU-kontoret kan hjælpe aktørerne med at 
finde partnere i f.eks. matchmaking-seancer, 
hvor deltagerne i form af ”speed-dating” 
præsenterer sig for potentielle samarbejds-

partnere både regionalt og internationalt.
Men hvad gør man, når COVID-19 lukker 

ned for fysiske events og muligheden for at 
mødes ansigt-til-ansigt? Som mange andre 
har EU-kontoret i 2020 flyttet en del arrange-
menter over på nettet.

En større konference om EU-Kommissi-
onens kommende 7-årige rammeprogram 

Konferencer Konferencer og 
matchmaking i skyen 
Hvad kan EU gøre for dig? Det er omdrejningspunktet for en række konferencer og 
workshops, som NordDanmarks EU-kontor hvert år arrangerer. Således også i 2020. 
Men til forskel fra tidligere år blev mange arrangementer denne gang gjort virtuelle.
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Horizon Europe blev således afviklet virtuelt 
i oktober i samarbejde med Aalborg Univer-
sitet og Erhvervshus Nordjylland, UCN og 
Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, og den 
havde mere end 200 tilmeldte. Et webinar 
om et andet af EU-Kommissionens store 
programmer Green Deal, blev i samarbejde 
med Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvik-
ling NordDanmark afholdt med 40 deltagere. 
Og dernæst deltog EU-kontoret med flere 
nordjyske virksomheder i en europæisk 
matchmaking konference inden for det mari-
time område, hvor 450 virksomheder deltog, 
og hvor der i løbet 
af de to konferen-
cedage blev afholdt 
315 bilaterale, vir-
tuelle møder af 10 
minutters varighed 
mellem potentielle 
samarbejdspart-

nere på internationalt plan. Et af møderne 
har senere ført til etableringen af samhandel 
mellem den nordjyske softwarevirksomhed 
SafeEx og en virksomhed i Skotland. 

- At få spredt budskabet om EU-programmer-
ne og give aktører mulighed for at præsentere 
sig og derigennem finde samhandelspartnere 
eller partnere til deres projekter er så vigtig en 
del af EU-kontorets opgave, at den må Corona 
ikke sætte en stopper for. Men man mangler et 
lag, når man ikke har mulighed for at mødes 
fysisk. Netværket bliver ikke udviklet på 
samme måde, som når man kan mødes over en 
kop kaffe i en pause og fortsætte dialogen, siger 
Jens Christian Winther.

Inden lockdown lykkedes det at afholde to 
fysiske arrangementer. Det ene i form af en 
udviklingsworkshop med Morsø Kommune, 
som har resulteret i projektudvikling inden 
for flere områder. Det andet i form af et 
arrangement med Forsvarsstyrelsen, som 
har givet små og mellemstore virksomheder i 

Nordjylland en introdukti-
on til Forsvarets indkøbs-
funktioner og samtidig har 
vist dem mulighederne for 
samarbejde med Aalborg 
Universitet og deltagelse i 
europæiske forskningspro-
jekter på forsvarsområdet.
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