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2021:  

27 MILL. KR.  
I HJEMTAG  
TIL DET NORDLIGE DANMARK

EU-kontoret er Norddanmarks 
BRO TIL BRUXELLES
NordDanmarks EU-kontor (NDEU) er etableret og ejet 
af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland, 
Sermersooq kommune i Grønland, Aalborg Universitet 
og University College Nordjylland.

EU-Kontoret har til formål at facilitere samarbejde mel-
lem norddanske aktører og aktører i andre lande om-
kring projekter, der kan bidrage til at udvikle erhverv 
og samfund i Norddanmark. Det sker gennem oplys-
ning, rådgivning, facilitering af netværk og vejledning af 
norddanske aktører med udgangspunkt i de projekt-
midler, som EU-Kommissionen udbyder. EU-kontoret 
holder øje med EU’s prioriteringer, udbuddet af puljer 
og relevansen af disse for norddanske aktører – og 
kontorets medarbejdere er løbende i kontakt med 
aktørerne gennem møder, seminarer, workshops og 
direkte samarbejde omkring ansøgninger.

EU-kontoret har eksisteret siden 1990. Med konsulen-
ter på kontoret i Aalborg og på kontoret i Bruxelles er 
NDEU’s medarbejderstab både tæt på erhverv og insti-
tutioner i Norddanmark og på beslutningsprocesserne 
i EU. EU-kontoret danner dermed den vigtige bro, der 
gør det muligt at hjælpe norddanske aktører til at blive 
mere internationale og innovative gennem samarbejde 
med andre europæiske partnere og til hjemtagning af 
midler fra de mange EU-puljer. Siden etableringen for 
mere end 30 år siden, har NordDanmarks EU-kontor 
hvert år hentet et større millionbeløb hjem til nord-
danske aktører, som har bidraget til at skabe udvikling, 
vækst og arbejdspladser i Norddanmark.



Økonomiske nøgletal i DKK 2020 2021
   Region og Kommuner 5.080.777 5.091.534
   Projektomsætning 4.427.860 2.558.192
   Øvrige indtægter 777.501 416.079
Netto omsætning 10.306.370 8.065.805
   Personale 6.659.670 5.547.365
   Rejser og kommunikation 487.117 570.919
   Lokaler 993.814 509.162
   Administration 949.101 602.908
Omkostninger i alt 9.137.051 7.230.354
   Finansielle poster 47.349 72.055
Årets Resultat 1.149.087 763.396
Egenkapital Ultimo 3.934.126 4.697.522
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OPFYLDELSE AF STRATEGISKE MÅL FOR 2020-2022

NordDanmarks EU-kontor nåede godt 
og vel de strategiske mål, som var sat for 
2021. 

Resultatet er bedre end forventet, hvilket 
er skabt på baggrund af øget aktivitet i 
projekter og en væsentlig mindre rejseak-
tivitet.

Omsætningen er faldet i forlængelse af, 
at der ikke kunne findes ny finansiering til  
erhvervsprogrammet Strategisk Finansie-
rings program (SIP).



NordDanmarks EU-kontor skaber resultater ved faci-
litering af netværk og vejledning med udgangspunkt i 
de projektmidler, EU-Kommissionen udbyder, og som 
kontoret kan bringe i spil i denne interaktion. 2021 har 
ligesom 2020 været et år, hvor kontoret i Nordjylland 
primært har kunnet skabe resultater via online for-
bindelser, og i Bruxelles primært fra hjemmekontoret. 
Samtidig var der store udfordringer i Kommissionen 
med at få rammeprogrammet for 2021-2027 på plads. 
Programmet blev først vedtaget umiddelbart før 
sommerferien, hvilket medførte, at alle heraf følgen-
de EU-programmer først blev tilgængelige i løbet af 
efteråret 2021 med ca. 1 års forsinkelse i forhold til det 
forventede.

På trods af svære odds er det lykkedes EU-kontoret at 
sikre et hjemtag på 27 millioner kr. 

Samtidig er det, i tæt samarbejde med bestyrelsen, lyk-
kedes at fortsætte en løbende opnåelse af de ønskede 
resultater, der er skitseret i kontorets handlingsplan 
for 2020-2022. Således har der været særligt fokus på 
kontorets strategiske arbejdsområder, og kontoret går 
derfor ud af 2021 over mål med indsatserne inden for 
Grøn Omstilling, Sundhedsinnovation, Virksomhedsløft 
i bredden og Uddannelse & Kvalificeret Arbejdskraft. 
Ligeledes har der i 2021 været fortsat en proaktiv ind-
sats i forhold til det digitale, det kreative og det mariti-
me Nordjylland.

Et særligt succesfuldt område i 2021 har da også 
netop været Uddannelse & Kvalificeret Arbejdskraft, 
hvor programmerne fra EU kom tidligere på året end 
de øvrige. Her var der ikke mindre end 17 Nordjyske 
uddannelsesinstitutioner, som opnåede den akkredite-
ring, der sikrer prækvalificering til at modtage støtte til 
internationaliseringsaktiviteter og udvikling af uddan-

FORMANDENS BERETNING
nelser i 2021-2027. 12 af dem med hjælp fra Nord-
Danmarks EU-kontor. På det grundlag bliver der nu 
etableret projekter med internationale partnere, som 
er sikret tilskud i de kommende år.

Den brede virksomhedsindsats har fortsat styrket en 
række virksomheders innovations- og konkurrenceevne 
med etablering af internationale kontakter til underleve-
randører eller til salgskanaler for produkter og services, 
hvilket har resulteret i såvel øget omsætning som ekstra 
arbejdspladser. EU-kontoret er fortsat koordinator for 
det danske Enterprise Europe Network (EEN). Der blev 
i 2021 opnået finansiering til fortsættelse af netværkets 
virke i Danmark frem til 2025 fra hhv. EU-Kommissio-
nens COSME-program, Danmarks Erhvervsfremmebe-
styrelse samt Styrelsen for Forskning og Uddannelse 
– en samlet bevilling på 31 millioner kr. 

Leon Sebbelin, Formand



FLAGSKIBSPROJEKTER
Et af EU-kontorets fokusområder i 2021 var etablering 
af Flagskibsprojekter, med hvilket der forstås satsnin-
ger, som stemmer overens med regionens strategiske 
fokusområder - også kaldet Smart Specialisation - og 
som giver mulighed for en større indsats over en 
længere årrække. Denne typer satsninger er derfor 
kendetegnet ved et begrænset hjemtag i den første 
periode, hvor kimen bliver lagt til fremtidens hjemtag. 
EU-kontoret har i 2021 været med til at sikre ansøgnin-
ger på følgende to flagskibsprojekter: 

1. Sundhedsområdet - Innovativ omstilling af sund-
hedssektoren under pandemier og opstarten af et 
missionsprojekt med fokus på cancer. 

2. Digitalisering - Etablering af en European Digital 
Innovation Hub i Nordjylland, der skal styrke digi-
talisering af Nordjyske fremstillingsvirksomheder. 
Projektet er søgt i et konsortium bestående af Er-
hvervshuset, AAU, UCN, TechCollege, Digital Lead, 
MADE, Force Technologies og Enterprise Europe 
Network (EU-kontoret). 

På samme vis er der 4 missioner i Horizon Europe, 
som arbejder med den grønne omstilling, hvor kon-
toret i 2021 har arbejdet intenst med at få etableret 
partnerskaber. I 2022 ses der frem til at indsende 
ansøgninger på minimum 1 mission – ’CO2 neutrale 
byer’ – og der arbejdes fortsat på at finde en eventuel 
interesse for de øvrige missioner.



ORGANISERINGEN AF KONTORET 
I 2021 blev der fortsat arbejdet på at undersøge, 
hvilken form og struktur EU-kontoret skal have for på 
bedste vis at kunne varetage hele medlemskredsens 
interesser og hermed understøtte såvel regionale som 
kommunale, videns- og erhvervsaktørers udviklings-
strategier. 

Flere samarbejdsmodeller er blevet afsøgt yderligere 
med de øvrige 3 regionale EU-kontoret, og der tegner 
sig et billede af, at der i 2022 etableres et tættere sam-
arbejde om en række aktiviteter med South Denmark 
European Office, som EU-kontoret også bor til leje hos 
i Bruxelles, ligesom der fortsat arbejdes med at afsøge 
yderligere samarbejdsmuligheder. Arbejdet er allere-
de i gang, og det skal nævnes, at flere af de i denne 
beretning beskrevne resultater er skabt i samarbejde 
med de øvrige regionale EU-kontorer i regi af Dacob 
samarbejdet. 

Efter 2020 resultatet stod det klart, at den økonomiske 
omlægning af kontoret var lykkedes, så EU-kontoret nu 
i højere grad er i stand til at balancere igangsætning af 
aktiviteter med den tilgængelige økonomi. Som kon-
sekvens heraf blev Jens Christian Winther ansat som 
direktør for kontoret i efteråret 2021. Der er dermed 
sammen med Hanne Bregendahl Pihl skabt en stabil, 
todelt ledelsesstruktur, som sikrer ro omkring medar-
bejderne, så der i 2021 har kunnet være mere fokus 
på at igangsætte resultatskabende aktiviteter, der hur-
tigt begyndte at blive synlige hos de nye medarbejdere. 

Hen mod efteråret 2021 stod det klart, at kontorets 
egenkapital også ville vokse i 2021, hvorfor der blev 
etableret et 3-årigt budget, der skal sikre investering 
af egenkapitalen i de områder, der kan understøtte de 
nordjyske strategier bedst. Her blev det besluttet at 
øge kontorets aktiviteter og indsatser ved at tilføje hhv. 
én medarbejder i Bruxelles og én i Nordjylland. Her er 
det især aktiviteter omkring den grønne omstilling og 
mobilitet, der er på tegnebrættet. 

Kontoret står derfor nu styrket og klar til at løfte de 
muligheder, udfordringer og aktiviteter, 2022 måtte 
byde på.

INDTÆGTER 
Årsregnskabet viser i 2021 indtægter for 8,1 mil. kr., 
der primært stammer fra de to kategorier: medlems-
kontingenter fra de nordjyske kommuner, Region Nord-
jylland, AAU, UCN og Sermersooq Kommune og fra 
projektbevillinger. Omsætningen er faldet med godt 1,1 
mil. kr. i 2021, hvilket primært skyldes, at erhvervspro-
grammet SIP udløb i 2020. Nedgangen på de 1,1 mil. 
kr. er dog mindre end forventet, hvilket skyldes en øget 
efterspørgsel efter køb af kontorets timer samt tilde-
ling af ekstra budget på Enterprise Europe Network 
projekter.  

Projektaktiviteterne under Enterprise Europe Network 
udgør ca. 1/3 af EU-kontorets omsætning og er derfor 
en god gearing af de erhvervsrettede aktiviteter - og 
giver samtidig adgang til partnersøgninger og netværk, 
der kan understøtte kontorets øvrige aktiviteter. Sam-
tidigt sikrer projektporteføljen omkring EEN en kritisk 
masse ift. personaleressourcer. Netværket modtog i 
2021, som tidligere nævnt, yderligere finansiering til at 
fortsætte sit arbejde frem til 2025 med mulighed for 
forlængelse indtil udgangen af 2028.

DE STØRSTE UDGIFTSPOSTER 
Personaleudgifterne udgør fortsat langt den overve-
jende del af kontorets omkostninger. Her er der siden 
sidste år sparet lidt over 1 mil. kr., hvilket er tæt på det 
budgetterede. 

Rejseomkostningerne var i 2021 90t kr. højere end 
året før, men fortsat under det budgetterede, da det 
igen i 2021 ikke var muligt at foretage rejseaktivitet i 
det forventede omfang. 



BESTYRELSEN 2021

Leon Sebbelin, Formand, Borgmester, Rebild Kommune
Ole Stavad, Udvalgsformand, Region Nordjylland
Ulla Astman, Regionrådsformand, Region Nordjylland
Mogens Jespersen, Borgmester, Mariagerfjord Kommune 
Michael Klitgaard, Borgmester, Brønderslev Kommune 
Otto Kjær Larsen, Regionrådsformand, 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
Christian Hesthaven, Kommunaldirektør, Rebild Kommune
Emil Skjervedal, Erhvervschef, Ineriartortitsineq Piujuartitsinerlu - Sermersooq Erhverv

Lokaleomkostningerne i 2021 er ca. halveret i forhold 
til 2020, efter at huslejebesparelsen fra de nye lokaler i 
såvel Danmark som Bruxelles er slået fuldt igennem og 
derfor ligger som forventet i budgettet.

Administrationsomkostningerne udgør ca. 2/3 af ni-
veauet fra 2020, hvilket i særdeleshed skyldes udskift-
ninger af IT-udstyr mm. i forbindelse med flytningen i 
2020, og ligger derfor som forventet i budgettet.

ÅRETS RESULTAT 
Årets resultat viser et overskud på 763 t.kr, hvilket er 
1,2 mil. kr. bedre end budgetteret. De primære årsager 
til det bedre resultat er den øgede projektomsætning 
samt en lavere rejseaktivitet. Dermed udgjorde egen-
kapitalen med udgangen af 2021 4,7 mil. kr.

DE KOMMENDE ÅR
Budgettet for 2022 lægger op til et mindre underskud, 
da der heri er indregnet igangsætning af de vedtagne 
to nye ansættelser. De stigende personaleomkostnin-
ger til dette forventes dog først at slå fuldt igennem i 
2023. Til gengæld forventes flere af kontorets projekt- 
ansøgninger inden for i særdeleshed grøn omstilling 
og digitalisering at modtage kontrakter i løbet af 2022, 
og disse vil således komme til at indgå som en del af 
EU-kontorets projektportefølje. 

Alt i alt forventes det, at egenkapitalen løbende genin-
vesteres i strategisk relevante aktiviteter og indsatser 
over en periode på 3-5 år, med henblik på at opnå en 
stabil, løbende projektportefølje og et egenkapitalni-
veau på 0,5-1 mill. kr. således at der også fremover vil 
være en solid økonomi i NordDanmarks EU-Kontor. 



Lokale råvarer, økologi, flere grøntsager og mindre madspild. Det er nogle af de 
ingredienser, som skal fylde mere i madkundskab på Klarup Skole i Aalborg i de næste tre 
år. Skolen har sammen med restauranten Alimentum og Aalborg Kommune fået midler fra 
EU til et projekt sammen med skoler fra Slovenien og Spanien.

G
astro &

 Sustain

Spisevaner, der er sunde både for den enkelte og for 
klimaet - det er noget, som EU-Kommissionen har 
fokus på og støtter gennem forskellige programmer. 
Samtidig ser man gerne, at flere kvinder søger ind i 
kokkefaget og reducerer den kønsmæssige skævhed, 
som i dag præger branchen - ikke mindst på køkken-
chef-niveau.

– Mange unge interesserer sig for madlavning, og 
faktisk er madkundskab et af de mest populære 
valgfag hos os på 7. og 8. klassetrin, fortæller Astrid 
Witt, der er afdelingsleder for mellemtrinnet på Kla-
rup Skole og skolens tovholder på projektet Gastro 
& Sustain.

Og det er ikke nødvendigvis pizzaer og spaghetti 
med kødsauce, som de unge foretrækker. Mange af 
dem har stærke holdninger til fødevarernes oprin-
delse, og en del er vegetarer eller veganere, fortæl-
ler Astrid. 

En øget bevidsthed om fødevarer går hånd i hånd 
med det fokus på en mere bæredygtig madkultur, som 
EU-Kommissionen ønsker at fremme gennem pro-
grammer som Farm to Fork og European Green Deal. 

Fødevarers indflydelse på klimaet indgår tilmed i de 17 
Verdensmål, som FN har lanceret med henblik på at 
skabe en mere bæredygtig verden inden 2030.

BÆREDYGTIGHED  
i skolekøkkenet



FORMÅL 
• At øge interessen for kokkefaget og køkkenchefud-

dannelsen hos elever på mellemtrinet med 30%.
• At øge viden om bæredygtigt potentiale hos re-

stauranter og i elevers private hjem med 40%.
• At fokusere på ulighed blandt kønnene i kokke-

branchen.

PROGRAM 
Erasmus+

BELØB
2.643.000 DKK

PROJEKTFORLØB
1.12.2021 til 31.11.2024

PARTNERE
Aalborg Kommune (Danmark), Klarup Skole (Dan-
mark), Alimentum (Danmark), Primary school Trebnje 
(Slovenien), GRM Novo Mesto (Slovenien) og I.E.S 
Pablo Sarasate (Spanien).

NDEU’S BIDRAG
NDEU har hjulpet de danske projektpartnere med 
at finde partnere i udlandet og har givet sparring på 
udarbejdelsen af ansøgningen.

I projektet Gastro & Sustain skal elever fra Klarup Skole 
i de næste tre år lære om, hvordan man bedre udnyt-
ter lokale råvarer, hvordan man reducerer madspild, 
og hvordan man i det hele taget tænker øget bæredyg-
tighed ind i sin madlavning. Det kommer til at ske i tæt 
samarbejde med den aalborgensiske restaurant Ali-
mentum, der har bæredygtighed som et vigtigt fokus.

– Vi henter mange af vores råvarer fra en nærliggen-
de gård, som vi er samarbejdspartnere med. Her 
dyrker vi 100% økologiske grøntsager og opdrætter 
vores egne grise, høns og lidt kvæg, fortæller Simon 
Kvist Bjerre, der efter mange år som restaurantchef 
etablerede Alimentum sammen med Søren Birch i 
starten af 2019. 

INTERESSEN FOR KOKKEFAGET SKAL STYRKES
Alimentum har ikke kun fokus på bæredygtighed, når 
det gælder råvarer. Arbejdsvilkårene i restauranten 
skal også være bæredygtige i den forstand, at med-
arbejderne har rimelige arbejdstider i form af korte 
arbejdsuger og et godt arbejdsmiljø, fortæller Simon.

For på trods af, at en del børn og unge interesserer sig 
for madlavning, så er der ikke mange, som vælger en 
uddannelse inden for faget. Der er mangel på kokke og 
tjenere – og ikke mindst kvindelige køkkenchefer. Det 
kan hænge sammen med, at arbejdstiderne kan være 
svære at kombinere med et familieliv.

Manglen på kokke kan true den succes, som det 
danske og nordiske køkken oplever i disse år – også 
derfor er det vigtigt at gøre flere unge interesserede i 
at forfølge en karriere inden for faget.

– Vi vil gerne kombinere det at gøre kokkeuddan-
nelsen interessant for flere unge med undervisning 
i bæredygtighed i folkeskolen. Samtidig får eleverne 
mulighed for at lære andre kulturer at kende, idet 
de skal besøge jævnaldrende klasser i Spanien og 
Slovenien i løbet af de tre år, fortæller Lisbeth Eeg, 
der er projektleder i Aalborg Kommune og sammen 
med en kollega har taget initiativ til at etablere pro-
jektet Gastro & Sustain.



Som mange andre mindre provinsbyer er Løgstør truet af affolkning og butiksdød. Men en 
gruppe borgere arbejder ihærdigt på at vende billedet. Et af tiltagene går ud på at skabe 
unikke oplevelser i detailhandlen. Og nu har initiativet modtaget penge fra en EU-pulje til 
at gennemføre et forprojekt.

Retail Tourism
 2.0

– Vi skal have flere detailbutikker, mere liv og i sidste 
ende større bosætning i Løgstør. I dag trækker vi 
mange turister til havnen og fjorden, men vi skal 
også have dem til at gå op i hovedgaden og besøge 
butikkerne, sådan at vi kan bevare et godt handelsliv 
i byen, fortæller Leif Christensen. 

Sammen med en række andre ildsjæle har han som 
bestyrelsesmedlem i det private selskab Løgstør Hand-
ler ApS gennem en årrække arbejdet med at udvikle 
byen, og det har blandt andet ført til etableringen af 
et stort idræts- og kulturcenter samt Danmarks mest 
moderne ridecenter. Nu er det detailhandelen, som 
skal have en hånd – og det er ikke tilfældigt.

BUTIKKERNE SKAL TILBYDE  
SÆRLIGE OPLEVELSER

– Nethandlen giver de fysiske butikker en række 
udfordringer. Butikkerne er derfor nødt til at tilbyde 
noget andet og mere end det, man kan få på nettet. 
Det kan være en særlig oplevelse i form af god og 
personlig betjening – men det kan også gå ud på, at 
man fremstiller noget i butikken, hvor kunderne kan 
overvære processen eller få produceret et person-
ligt og skræddersyet produkt, fortæller han. 

Løgstør vil skabe unikke  
BUTIKS-OPLEVELSER



FORMÅL 
Projektets hovedmål er at indsamle viden om udfor-
dringer og muligheder inden for krydsfeltet detail-
handel, iværksætteri og innovation samt udvikle en 
sammenhængende detailhandelsstrategi 2.0 for 
Løgstør og den svenske by Steneby. Et vigtigt led i 
projektet er desuden at indtænke, hvordan bæredyg-
tighed og grøn omstilling kan være en del af detail-
handelsstrukturen.

Forventningen er, at projektet følges op af et større 
projekt.

PROGRAM 
Interreg ØKS

BELØB
372.000 DKK

PROJEKTFORLØB
Januar 2022 til oktober 2022

PARTNERE
Løgstør Handler Aps (Danmark), Limfjordsmuseet 
(Danmark), UCN (Danmark), Møteplats Steneby, Dals-
land (Sverige).

Der er allerede konkrete ideer til, hvordan man kan 
skabe flere oplevelser i detailhandlen, men der er brug 
for en mere systematisk tilgang til problemet.

– Hvis vi kendte facit, så havde vi gennemført pro-
cessen. Men vi har brug for inspiration og andre 
kompetencer, end dem vi selv kan komme op med. 
Derfor er det en stor gevinst, at vi i dette projekt 
har etableret et samarbejde med den svenske by 
Steneby i Dalsland, som har erfaringer med en pro-
ces, som ligner vores, og UCN, der har kompetencer 
inden for turisme-forskning.

EU-KONTORET HJALP IKKE  
KUN I KONTORTIDEN
Initiativtagerne til projektet tog kontakt til NordDan-
marks EU-kontor for at få sparring. EU-kontoret kunne 
se, at der var gode muligheder for at få midler til pro-
jektet fra ØKS-puljen, og fandt relevante partnere til at 
indgå i konsortiet.

– NordDanmarks EU-kontor har været en stor hjælp 
for os. De har guidet os og haft det nødvendige 
netværk til at finde partnere. Og så har de stået til 
rådighed med hjælp og vejledning også uden for 
kontortid, hvor vi frivillige har brug for det. Initiativ-
gruppen bag projektet i Løgstør er alle frivillige og 
arbejder ulønnet, fortæller Leif Christensen.



Engang var tavle, bøger og fotokopier de vigtigste redskaber i meget undervisning. 
Men i dag er digitale elementer føjet til listen over værktøjer, som kan styrke læringen 
og gøre den mere inspirerende. Et nyt projekt skal danne grundlag for at skabe flere 
digitale elementer i uddannelsen af SoSu-assistenter på tværs af grænser – og det har 
fået støtte fra Erasmus+.

D
-Light

Sygepleje, dispensering af medicin, løfteteknik, hygiej-
nehåndtering. Uddannelsen til social- og sundhedsas-
sistent sker i dag som en kombination af skoleforløb 
og praktik. Og selvom der allerede er en del digitale 
elementer flettet ind i uddannelsen, så er der plads til 
mange flere i form af eksempelvis simulation, digitale 
casehistorier, interaktiv video og virtual reality. Men 
økonomien er en udfordring.

– Det er hammerdyrt at udvikle digitalt undervis-
ningsmateriale af høj kvalitet. Derfor er det en fordel 
at udvikle elementer, som kan bruges af mange, 
fortæller Peter Wendelbo.

Han er projektleder på D-Light, der er realiseringen af 
en ide, som længe har ulmet hos Videnscenter for Vel-
færdsteknologi Vest Danmark. Ideen har nu udmøntet 
sig i et projekt, der har modtaget støtte fra Erasmus+.

Foto: Lasse Baltzer

Hvordan udvikler vi  
DIGITALE PERLER  
TIL UDDANNELSER?



FORMÅL 
At udvikle, demonstrere og dele en Best Practice mo-
del for samarbejde omkring digitale undervisnings-
løsninger på tværs af lande.

PROGRAM 
Erasmus+

BELØB
2.162.000 DKK.

PROJEKTFORLØB
01.03.2022 til 31.01.2024

PARTNERE
SOSU Nord (Danmark), Svenska Framtidsskolan i 
Helsingforsregionen (Finland), Tallinna Tervishoiu 
Korgkool Stichting Regionaal (Estland), Opleidingen-
centrum Zuid-Holland Zuid, (Holland) og Calasanz 
Santurtzi S.L. (Spanien).

NDEU’S BIDRAG
NDEU har hjulpet de danske projektpartnere med at 
finde partnere i udlandet gennem Enterprise Europe 
Network og har givet sparring på udarbejdelsen af 
ansøgningen.

– Vi lider af de samme sygdomme, selvom vi bor i 
forskellige lande. Og som ældre har vi brug for den 
samme pleje og omsorg. Så hvorfor ikke udvikle 
digitale uddannelsesforløb, der kan bruges i flere 
lande – og som kan versioneres til det enkelte land 
rent sprogligt? Det sidste forventer vi, teknologien kan 
automatisere i løbet af ganske få år.

EU-KONTORET HAR GIVET  
GOD OG PROFESSIONEL SPARRING 
Sådan var tankegangen hos Videnscenter for Velfærds-
teknologi, da de tog fat i NordDanmarks EU-kontor 
for at få afklaret, om der var mulighed for at hente 
EU-støtte og finde partnere til projektet i andre euro-
pæiske lande.

– EU-kontoret har givet os en god og professionel 
sparring hele vejen igennem. Deres viden om den 
politiske dagsorden i EU, og hvad der skal til for at 
opfylde forventningerne fra politisk side, når man 
skriver en ansøgning, har været meget værdifuld for 
os, fortæller Peter Wendelbo. Foto: Randi Kofoed Jørgensen



En række uddannelsessteder i Nordjylland er i 2021 blevet akkrediteret til at modtage 
midler fra Erasmus+ programmet. Det betyder, at lærere, elever, pædagoger og 
studerende får nemmere adgang til at samarbejde med partnere i andre EU-lande.

U
ddannelse

I Holbergs komedie blev Rasmus Bjerg til Erasmus 
Montanus efter at have studeret uden for hjemstav-
nen. Men i modsætning til Holbergs figur, der blev 
så fin på den, at han lagde sig ud med alt og alle, er 
EU-programmet Erasmus+ møntet på, at deltagerne 
lærer hinandens kulturer at kende og derigennem 
styrker læring og samarbejde på tværs af landegræn-
ser. Programmet er opkaldt efter den nederlandske 
humanist fra 1400-tallet Erasmus af Rotterdam og er 
blevet nærværende for tusindevis af nordjyder – ikke 
mindst i 2021, hvor en række grundskoler, gymnasier, 
erhvervsuddannelser og kommuner er blevet akkredi-
teret til at modtage midler fra programmet.

– Akkrediteringen er en blåstempling af vores in-
ternationaliserings-strategi, og den betyder, at det 
bliver meget nemmere for os fremover at sende 
elever afsted på uddannelsesforløb i udlandet, for-
tæller Mia Sannemand Borg, Udviklingschef hos EUC 
Nordvest.

Akkrediteringen, som man søger om, er en forhånds-
godkendelse af uddannelsesinstitutionens kapacitet til 
at gennemføre uddannelsesforløb med samarbejds-
partnere i andre lande - og den er en adgangsbillet 
til at modtage de midler, der skal til for at finansiere 
rejseomkostninger og ophold.

UNGE FÅR ADGANGSBILLET 
til at lære i andre EU-lande



På EUC Nordvest har man allerede en række forløb i 
støbeskeen for 2022. EUD-elever skal til Amsterdam og 
samarbejde med start-ups, der har fokus på digitali-
sering og bæredygtighedsløsninger. Elever fra Nordic 
Food College skal til Færøerne og lære af madkulturen 
der. Og HHX-elever skal til Spanien på sprogudviklings-
ophold.

Børn og Unge, Aalborg Kommune har i 2021 opnået 
konsortieakkreditering. Det betyder, alle Aalborg Kom-
munes 52 skoler og 155 daginstitutioner har adgang til 
at søge Erasmus+ midler.

– Som landets 3. største kommune kigger mange på, 
hvordan vi griber tingene an, og vi oplever en for-
pligtelse til at tænke internationalt. Det er vigtigt, at 
vores elever som led i deres dannelsesforløb lærer 
at forstå andre landes kulturer og blive bevidste om 
egne værdier, og her hjælper Erasmus+ program-
mets muligheder os, fortæller Ann Katrine Ranne-
stad, Skolekonsulent i Aalborg Kommune.

Siden august har mere end 100 lærere og elever fra 
kommunens skoler været afsted på læringsophold i 
andre EU-lande.

EU-KONTORET HAR VÆRET EN KRITISK VEN
Udover Børn og Unge, Aalborg Kommune, er 17 
grundskoler, gymnasier og erhvervsskoler i Nordjylland 
blevet akkrediteret i 2021, og et større millionbeløb er 
herigennem blevet kanaliseret til nordjyske uddannel-
sesinstitutioner. NordDanmarks EU-kontor har bistået 
med vejledning og sparring i forbindelse med ansøg-
ningerne om akkreditering. 

– EU-kontoret har været en kritisk ven, som har 
hjulpet os meget undervejs. De kender de politiske 
prioriteringer i EU, de kan oversætte EU-systemets 
lingo til os, og de er vores brobygger til netværk i EU, 
fortæller Ann Katrine.



Mange virksomheder leder efter samarbejdspartnere i andre lande. Men hvordan griber 
man det an? Man kan begynde med at hente hjælp hos Enterprise Europe Network, 
som er et netværk af erhvervsfremmeaktører for små og mellemstore virksomheder. 
NordDanmarks EU-kontor fortsætter som koordinator for netværket i Danmark.

Står man og mangler en underleverandør i et andet 
land, eller en samarbejdspartner til et forretningskon-
cept eller udviklingsprojekt, så kan det som mindre 
virksomhed være vanskeligt at afgøre, hvordan man 
finder den rigtige nål i den rigtige høstak. Ofte har man 
ikke det netværk og de ressourcer, der skal til. Her kan 
Enterprise Europe Netværk (EEN) vise sig at være et 
nyttigt redskab – herunder den hjælp, som EU-konto-
ret vederlagsfrit kan stille til rådighed.

ADGANG TIL 600 PARTNERORGANISATIONER  
I 60 LANDE
Enterprise Europe Network er et globalt netværk af 
erhvervsfremmeaktører, som har fokus på at hjælpe 
ambitiøse små og mellemstore virksomheder og  
vidensinstitutioner med international vækst og inno-
vation. Flere end 60 lande er medlem af netværket, 
der er etableret af Europa-Kommissionen, og flere end 
600 partnerorganisationer står klar til at hjælpe, hvoraf 
NordDanmarks EU-kontor er den ene.

Enterprise Europe N
etw

ork

Har du brug for en partner? 
VI KAN MÅSKE SKAFFE EN



Konsulenterne hos NordDanmarks EU-kontor kan for 
eksempel søge i databaser efter partnere i andre lande 
til danske virksomheder eller række ud til kolleger i det 
globale netværk for hjælp til at finde det rigtige match. 
Enterprise Europe Network arrangerer desuden 
matchmaking-events, som EU-kontoret kan invitere 
danske virksomheder med til.

Som en del af værktøjskassen, der skal understøtte 
virksomhedernes internationalisering og innovation, er 
også digitaliserings- eller bæredygtigheds-workshops. 
Her kan den enkelte virksomhed få udviklet en hand-
lingsplan, der identificerer op til 3 unikke områder, 
virksomheden skal arbejde på for at stå bedre i kon-
kurrencen på det internationale marked. 

I 2020-2021 har Enterprise Europe Network i Dan-
mark sikret en øget omsætning hos danske virksom-
heder på knap 88 millioner kr. 

NordDanmarks EU-kontor lykkedes i 2021 med at 
sikre opbakning til, at EU-kontoret også i den nye 
finansieringsperiode frem til 2025 skal stå i spid-
sen for og koordinere den danske del af Enterprise 
Europe Network.

FANDT SAMARBEJDSPARTNERE I ØSTEUROPA
Ofte fører indsatsen til, at danske virksomheder kom-
mer i kontakt med interessante virksomheder, univer-
siteter eller offentlige aktører i udlandet, og det kan 
lede til etableringen af et samarbejde. i 2021 skete det 
for eksempel for Nordjysk Palleservice, der gennem 
EEN har fundet flere østeuropæiske leverandører af 
paller, og for kursusvirksomheden NLP Aalborg, der via 
EEN fandt både en fransk skole og en Litauisk Virtual 
Reality teknologi virksomhed til en succesfuld projekt-
ansøgning. 

Enterprise Europe Network har eksisteret i 14 år. Hvert 
syvende år beslutter EU, hvilke organisationer, der skal 
have midler til at tilbyde service inden for netværket. I 
Danmark er netværket igen blevet godkendt for perio-
den frem til 2025 med en total bevilling på 31 millioner 
kr. NordDanmarks EU-kontor står igen i spidsen for 
det danske netværk – en post, EU-kontoret har bestre-
det siden 2018.



FIK LISTE OVER UNDERLEVERANDØRER
Fasetech havde brug for hjælp. Primært til at finde 
samarbejdspartnere, der kunne levere stålkonstrukti-
onerne til de flysimulatorer, som Fasetech producerer. 
Men virksomheden, der er startet op af to personer, ville 
også gerne lære noget om, hvordan man ekspanderer 
hurtigt, skaffer kapital og hyrer folk. Derfor deltog de i 
Israeli Start-up work-shop, arrangeret af NordDanmarks 
EU-kontor, UCN Innovation og AAU Innovation. Udover 
god indsigt i forretningsudvikling, der kan bruges i den 
fremtidige udvikling af Fasetech, fik virksomheden også 
kontakt til 15 mulige samarbejdspartnere.

– EU-kontoret søgte leverandører for os gennem Enter-
prise Europe Network – og efter kort tid fik vi en række 
henvendelser, der kunne opfylde de specifikke krav til 
tolerance og kvalitet, som vi har brug for. Det hele fore-
gik meget hurtig og effektivt, fortæller Steffen Hansen, 
medejer af Fasetech.

PANDEMIER KRÆVER BEDRE FORBEREDELSE
EU var ikke forberedt på en pandemi, da Covid-19 rullede ind over 
kontinentet. Inden for sundhedssektoren opstod hurtigt flaske-
halse, og det stod klart, at behovet for lokale løsninger og øget 
samarbejde på europæisk plan var presserende.

Projektet SUSTAIN blev på baggrund heraf etableret med henblik 
på at identificere, hvor man kan sætte ind med løsninger, der styr-
ker lokalt og regionalt samarbejde på sundhedsområdet. En rap-
port er blevet udarbejdet til EU-Kommissionen, og den har fokus 
på, hvad man med fordel kan gøre for at være bedre forberedt ved 
en fremtidig pandemi. Rapporten peger på en række indsatser, der 
bliver til projektudbud, som de nordjyske deltagere får mulighed 
for at byde ind på.

NordDanmarks EU-kontor hjalp Idéklinikken og Danish Life Science 
Cluster til at blive en del af konsortiet - som også omfatter partne-
re fra Spanien, Frankrig og Sverige - og har efterfølgende bidraget 
med støtte i projektprocessen.
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INNOVATIONS WORKSHOP
Israelerne er gode til at skabe gazeller og unicorns: startup virksomheder, der vokser 
hurtigt. Kan vi lære af det i Danmark? Ja. Og det skete blandt andet på to workshops i 
2021, arrangeret af NordDanmarks EU-kontor, UCN Innovation og AAU Innovation. 20 
nordjyske startup-virksomheder var inviteret til 2-dages seminarer, hvor konsulenter 
fra Innovation Centre Denmark Tel Aviv præsenterede værktøjer og tilgange til innovativ 
udvikling.

– Vi sætter stor pris på samarbejdet med NDEU. Ved at gå sammen med dem og 
AAU formår vi at skabe synergi og give vores nordjyske start-ups adgang til en bred 
vifte af redskaber til udvikling af deres virksomheder, fortæller Anni Stavnskær Peder-
sen, chefkonsulent hos UCN.

SPEED-DATING OM HAV-PLAST
80 deltagere mødtes til 100 matchmaking møder 
for at finde samarbejdsmuligheder. Emnet var op-
samling og genanvendelse af plastaffald fra hav og 
floder, og arrangementet fandt sted i cyberspace. 

Organisationen Ocean Plastic Forum afviklede i 
december 2021 for anden gang en online konfe-
rence om hav-plast, og denne gang deltog 30 indi-
ske + 30 danske + 20 virksomheder fra 10 andre 
lande med spidskompetencer inden for maritimt 
plastaffald. NordDanmarks EU-kontor, som har 
formandsskabet for Enterprise Europe Networks 
maritime sektorgruppe, stod for den omfattende 
koordinering.

– EU-kontoret har det nødvendige værktøj og 
kompetencen til at afvikle sådan en konference 
med store logistiske udfordringer - og så har 
de det netværk inden for det maritime område, 
som skal til for at finde og identificere relevante 
deltagere, fortæller Peter Blach, projektchef hos 
Ocean Plastic Forum.



LIGESTILLING ER PÅ EU’S DAGSORDEN
Mere ligestilling og flere muligheder for mænd og kvinder er afgørende for at fremskynde en 
bæredygtig udvikling. Derfor skal man have en ligestillingsplan, hvis man ønsker at deltage i 
et Horizon Europe projekt og er en offentlig enhed. Det har EU-Kommissionen besluttet med 
ikrafttræden den 1. januar 2022. Ligestillingsplanen er et dynamisk og strategisk dokument, der 
beskriver, hvordan man vil arbejde for at fremme ligestilling i sin organisation. 

For at klæde offentlige organisationer på til at honorere kravet om en ligestillingsplan og det ind-
hold, den skal have, har NordDanmarks EU-Kontor i samarbejde med andre EU-kontorer – i regi 
af Dacob samarbejdet – og Styrelsen for Forskning og Uddannelse afholdt to online workshops i 
2021 for kommuner, hvor man har gennemgået EU’s krav og sat dem ind i en dansk kontekst.

– Vi vil gerne bidrage til, at flere kommuner deltager i Horizon-programmer. Derfor ønsker 
vi at hjælpe kommunerne til at kvalificere sig også på et område som ligestilling, fortæller 
Cecilie Lindstrøm, EU-konsulent hos NordDanmarks EU-kontor.

THY KOM I FINALEN SOM  
BÆREDYGTIGT TURISTOMRÅDE
I 2021 fik man i EU øjnene op for Thy som et turistom-
råde, der kan noget særligt. Egnen blev udvalgt som 
en af tre kandidater i dysten om at blive årets bære-
dygtige turistdestination i Europa.

Det var NordDanmarks EU-kontor, som opfordrede 
Thisted Kommune til at søge om prisen. 

– Vi har haft et samarbejde med Thy igennem mange 
år, og vi kan se, hvor meget området gør for at indret-
te sig bæredygtigt og skabe turisme på den baggrund. 
Da muligheden for at indstille sig til prisen opstod, 
opfordrede vi derfor Thisted Kommune til at gøre det 
og hjalp dem med ansøgningen, fortæller Aija Azadi, 
projektleder hos NordDanmarks EU-kontor.

Ansøgningen bragte Thy ind som en af tre nominere-
de - ud af 43 områder i 18 lande. Indsatsen rakte dog 
ikke helt til en førsteplads, men den har hjulpet Thy til 
større synlighed i europæisk sammenhæng.



AGENDAEN ER GRØN I EU
Green Deal er en af EU-Kommissionens nye vækststrategier, der trådte i kraft i 2021. 
Green Deal har fokus på tiltag, der får grøn omstilling og økonomisk vækst i Europa til 
at gå hånd i hånd. Programmet har afsat 7.500 mia kr. til i de kommende 10 år at støtte 
tiltag, der fremmer bæredygtig vækst.

Nordjylland har en række styrkepositioner, der gør det oplagt for virksomheder og institu-
tioner i regionen at forme projekter, som kan hente medfinansiering i Green Deal- 
programmet. Derfor har EU-kontoret i samarbejde med erhvervshuse og erhvervsklynger 
i 2021 holdt en række oplæg for virksomheder og kommuner, hvor Green Deal er blevet 
præsenteret. Fokus har været på, hvilke muligheder programmet rummer, og hvilke for-
udsætninger, der skal til for at opnå støtte.

Green Deal-programmet forventes også at kunne supportere power-to-x projekter og 
Nordjyllands erhvervsfyrtårn-projekt CCUS (Carbon Capture Utilisation and Storage), 
som blev etableret i 2022. 



JENS CHRISTIAN WINTHER
Direktør

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.

+45 4058 0030
jew@ndeu.dk

HANNE BREGENDAHL PIHL
Projekt- & Administrationschef

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

+45 6188 5307
hbp@ndeu.dk

MORTEN BRANDT-PEDERSEN 
Chefkonsulent

Fra Bruxelles er Morten Nordjyllands 
forlængede arm til EU inden for 
sundhedsinnovation. Han hjælper 
nordjyske aktører igennem til EU’s 
tilbud inden for funding, videndeling, 
netværk og samarbejdspartnere.

+32 470 82 21 41
mbp@ndeu.dk

AIJA KONISEVSKA AZADI 
Projektleder

Gennem Enterprise Europe Network 
hjælper Aija nordjyske aktører med 
partnersøgninger og projektansøgnin-
ger. Aija er desuden kontorets specia-
list på kvalificeret arbejdskraft, kultur 
og turisme og projektadministration.

+45 5010 3852
aka@ndeu.dk
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CARSTEN HELMUTH PEDERSEN
International Projektudvikler

Carsten har fokus på at hjælpe 
nordjyske virksomheder med at 
vurdere deres ideer, forretnings-
modeller, markedspotentiale og 
teknologimodenhed i forhold til at 
opnå funding fra EU-puljer.

+45 4060 1039
cah@ndeu.dk

JACOB MUNCH JENSEN 
EU-konsulent

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

+32 479 96 09 68
jmj@ndeu.dk

MICHAEL RAFN 
International Virksomhedskonsulent

Gennem Enterprise Europe Net-
work hjælper Michael virksomheder 
med internationale forretningssam-
arbejder og bæredygtighed. Michael 
er desuden kontorets specialist på 
det maritime område. 

+45 5045 6900
mra@ndeu.dk

PETER RØDBRO HANSEN
International Projektkonsulent

Peter arbejder med at udvide nordjy-
ske aktørers internationale udsyn og 
muligheder ved at anvende EU-kon-
torets forskellige netværk til søgning 
af projektpartnere, sourcing, techno-
logy transfer, mm.

+45 6188 0017
prh@ndeu.dk

CECILIE LINDSTRØM
EU-konsulent

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

+45 2628 7790
cli@ndeu.dk

BENTE MØLGAARD MØLLER
Administrativ Medarbejder

Bente er administrativ medarbejder 
og håndterer kontorets økonomi, 
herunder bogføring, betaling af 
regninger, håndtering af udgiftsbi-
lag, kørsel, diæter samt generelle 
administrative opgaver. 

+45 6188 0015
bmm@ndeu.dk
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