40 danske erhvervsfremmeaktører samles i
EU-DK Support
Regeringen lancerede i december 2012
Danmarks nationale innovationsstrategi
'Danmark - Løsningeners Land'. I den
hedder det blandt andet, at den danske
deltagelse i den europæiske innovationsindsats skal styrkes. EU-DK Support
hedder initiativet, der samler 40 danske
erhvervsfremmeaktører om at forøge den
danske deltagelse i EU-programmer
indenfor forskning, innovation, erhvervsudvikling og iværksætteri. Netværket blev
lanceret d. 29. oktober.
“Et tværgående samarbejde mellem så mange
forskellige rådgivere er ganske unikt og har et
betydeligt potentiale i forhold til at sikre et
større hjemtag af EU-midler til Danmark”
fortæller Annette Borchsenius, kontorchef i
EuroCenter hos Styrelsen for Forskning og
Innovation, der er koordinator for det nye
initiativ.
Ny Hjemtagningsstrategi
Netop hjemtaget er noget, der er fokus på, for
i forlængelse af innovationsstrategien har
Danmark også fået en ny hjemtagningsstrategi. Her har Regeringen sat et mål om, at
Danmark skal hjemtage 1,5 mia. kr. årligt fra
EU’s program Horizon 2020. I EU’s
nuværende forsknings- og innovationsprogram
har Danmark haft et hjemtag på ca. 1 milliard
kroner om året.

”Målsætningen om at hjemtag på 1,5 mia.
årligt svarer til, at cirka 3.500 danske
forskningsinstitutioner
og
virksomheder
deltager i europæiske forsknings- og
innovationsprojekter finansieret af Horizon
2020 i perioden 2014-2020” fortæller Annette
Borchsenius, kontorchef i EuroCenter og
fortsætter:
”Hidtil er hver fjerde danske ansøgning blevet
imødekommet. Ud fra den erfaring skal cirka
14.000 danske ansøgninger indsendes under
Horizon 2020, for at Danmark kan nå det nye
mål”.

Og her kommer EU-DK Support til at spille en
central rolle:
“Ved at skabe et netværk med en høj grad af
videndeling og nye målrettede initiativer, vil EU‐
DK Support samarbejdet bidrage til at forskere,
virksomheder og øvrige brugergrupper får
bedre muligheder for, at bruge EU som
finansieringskilde. Samarbejdet vil have fokus
på de konkrete behov hos brugerne af de
forskellige
EU‐programmer,
herunder
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virksomheder, universiteter, videninstitutioner
og offentlige myndigheder”.
For at sikre et øget hjemtag og øget
samarbejde mellem EU-rådgiverne, har EU-DK
Support - via bl.a. brugerundersøgelser og
workshops - indkredset fire indsats-områder:
1) Nem og overskuelig adgang til rådgivning 2)
partnersøgning, 3) opsøgende virksomhedskontakt og 4) succeshistorier.
Nem og overskuelig adgang til rådgivning
Repræsentanterne i EU-DK Support er mange
og tæller de regionale vækstfora, de regionale
væksthuse, de regionale EU- kontorer i
Bruxelles, Enterprise Europe Network, GTSinstitutterne, innovations-miljøerne, MEDIA
Desk
Denmark,
Kulturstyrelsen,
universiteternes
forsknings-støtteenheder,
Erhvervsstyrelsen samt Styrelsen for Forskning
og Innovation.
FAKTABOKS: Bag om EU-DK Support

EU-‐DK	
  Support	
   netværket	
  består	
   af	
  omkring	
  40	
  
landsdækkende,	
  
regionale	
  
og	
  
lokale	
  
institutioner,	
   der	
   rådgiver	
   danske	
   brugere	
   om	
  
deltagelse	
  i	
  EU-‐programmer.	
  
EU-‐DK	
   Support	
   netværket	
   koordineres	
   af	
  
EuroCenter	
   i	
   Styrelsen	
   for	
   Forskning	
   og	
  
Innovation	
   under	
   Ministeriet	
   for	
   Forskning,	
  
Innovation	
   og	
   Videregående	
   Uddannelser	
   i	
  
samarbejde	
   med	
   Erhvervsstyrelsen	
   under	
  
Erhvervs-‐	
  og	
  Vækstministeriet.	
  
Læs	
  evt.	
  mere	
  på	
  www.eusupport.dk	
  
”Et bærende princip i EU-DK Support er ’no
wrong door’. Det vil sige, at uanset hvilken
netværkspartner, der kontaktes, sikres det, at
alle brugergrupper opnår kvalificeret, effektiv og
rettidig hjælp og rådgivning i deres forsknings-

og udviklingsarbejde samt overblik over mulige
EU-finansieringskilder”
fortæller
Annette
Borchsenius og fortsætter
”Netværkspartnerne arbejder for, at brugerne
oplever en sammenhængende rådgivning i
forhold til EU-programmer, der er understøttet
af et stærkt netværk af rådgivere, der kender til
hinandens services, og derfor er i stand til at
levere en koordineret, effektiv og målrettet
rådgivning til brugerne.”
Hanne Bregendahl Pihl, som er projektleder på
Enterprise Europe Network på NordDanmarks
EU-kontor i Aalborg fortæller:
“For os er EU-DK Support meget relevant. Især
muligheden for at få et mere dybdegående
samarbejde med de øvrige EU-rådgivere er
noget, vi har brug for. Og med de nye opgaver
i Horizon 2020, er behovet blevet større”.
For at sikre, at brugerne kan finde den rigtige
EU-rådgiver, er der blandt andet blevet
oprettet en ny hjemmeside. Og for at de
mange EU-rådgivere kan øge kendskabet til
hinanden, skal der bl.a. arrangeres intern
uddannelse.
Partnersøgning
og
matchmakingkoordinator
Når man søger om midler fra EU, er
internationale partnere et centralt punkt. Og
det er det også i EU-DK Support:
”Et central punkt i EU-DK Support er at sætte
delingen af partnersøgninger i system og
hjælpe
brugerne
bedre
på
vej
til
netværksdannelse. Der skal skabes én indgang
til de forskellige partnersøgnings- muligheder”
fortæller Annette Borchsenius. For at sætte
partnersøgningen i system har EU-DK Support
allerede udpeget en matchmakingkoordinator i
form af Enterprise Europe Network:
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”Vores primære opgave som matchmakingkoordinator er, at hjælpe med at skabe en
ensartet partnersøgning. Partnersøgningen
gælder begge veje. Både for danskere, der vil
søge udenlandske partnere. Og de mange
udenlandske projekter, der søger danske
partnere” fortæller tovholder på indsatsen
Hanne Bregendahl Pihl og fortsætter:
”Mange organisationer har allerede deres egne
kanaler, og dem skal de naturligvis fortsætte
med at benytte. Men vi tilbyder yderligere
hjælp til, at fx universiteter kan finde de
nødvendige virksomheder. Og vi kan hjælpe
dem, der er nye i systemet”.

EU-DK Support lanceres officielt 1. januar
2014, men hjemmesiden er allerede i luften.
9. december 2013 mødes mere end 100
danske EU-rådgivere i regi af EU-DK Support
til en intern netværks- og uddannelsesdag.
REG LAB er partner i EU-DK Support. REG
LAB har siden 2010 drevet et Enterprise
Europe
Network-kontor
målrettet
internationalisering af klynger og netværk.
FAKTABOKS: Programmer omfattet af
EU-DK Support
Horizon	
   2020:	
   EU’s	
   nye	
   program	
   for	
   forskning	
  
og	
   innovation	
   med	
   ca.	
   70	
   mia.	
   Euro	
   i	
   puljen.	
  
Programmet	
  er	
  opdelt	
  i	
  tre	
  søjler.	
  

Opsøgende
virksomhedskontakt
og
succeshistorier
For at få fat på potentielle nye deltagere i EUprojekter er opsøgende virksomheds-kontakt
også en del af EU-DK Support:

COSME:	
   Programmet	
   henvender	
   sig	
   til	
  
iværksættere,	
   SMV’er	
   og	
   erhvervsfremme-‐
aktører.	
   COSME	
   har	
   et	
   budget	
   på	
   2,3	
   mia.	
  
Euro.	
  

”Sammen med Erhvervsstyrelsen er vi i
Eurocentret i gang med at lave en oversigt over
alle virksomheder og organisationer, der har
fået nationale midler. De skal kontaktes for at
afdække potentialet i at søge EU-midler. Det er
en stor opgave at opsøge og følge op på de
mange virksomheder. Derfor er det vigtigt, at
aktørerne i EU-DK Support bakker op om og
deltager aktivt i arbejdet.” fortæller Annette
Borchsenius for EuroCenter.
Hanne Bregendahl Pihl er enig i, at der venter
en stor opgave: ”I regi af Enterprise Europe
Network er vi tovholder på den opsøgende
kontakt. Men alle aktørerne i EU-DK Support
skal ud og snakke med virksomhederne. Og vi
skal komme ud med et fælles budskab til
virksomhederne, så EU-landskabet ikke virker
så uoverskueligt”.
”Et af midlerne til at få fat på de nye deltagere i
EU-projekterne, er blandt andet at indsamle
succeshistorier som kan bruges til inspiration”
afslutter Annette Borchsenius

Connecting	
   Europe	
   Facility	
   CEF:	
   understøtter	
  
målrettede	
   investeringer	
   i	
   infrastruktur.	
  
Programmet	
   forventes	
   at	
   få	
   et	
   samlet	
   budget	
  
på	
  omkring	
  30	
  mia.	
  Euro.	
  
Et	
   Kreativt	
   Europa:	
   Programmet	
   yder	
   med	
   et	
  
budget	
   på	
   1,46	
   mia.	
   Euro	
   støtte	
   til	
  
iværksætteri,	
  
udvikling,	
  
uddannelse,	
  
distribution	
   og	
   markedsføring	
   af	
   europæiske	
  
medieproduktioner.	
  
Strukturfondene:	
   	
   er	
   finansieret	
   af	
   EU-‐	
   og	
  
nationale	
   midler	
   i	
   fællesskab	
   og	
   støtter	
  
regionale	
  udviklingsprogrammer	
  og	
  –projekter.	
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