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Aktivitetsplan 2019

CDEU går godt rustet ind i 2019. Med os har vi solide medarbejderkompetencer, veludbyggede 
netværk i både Midtjylland og Bruxelles, overbevisende resultater i tidligere år samt et stærkt 
brand. Det er alle faktorer, som giver os et særdeles stabilt udgangspunkt, og som er vigtige 
at have med os, da 2019 på mange måder bliver et omstillingsår for CDEU. 

Nye programmer og politikker på EU-plan
På EU-siden vil EU’s fremtidige prioriteter, politikker 
og incitamenter begynde at tegne sig klart og i flere 
tilfælde blive prøvet af i pilotforløb for senere at blive 
fuldt implementeret, når den nye budgetperiode 
starter i 2021. I 2019 vil der ligeledes blive indsat et nyt 
Europa-Parlament og en ny Europa-Kommission, som 
skal give hver deres bidrag til EU’s fremtidige retning. 
Det betyder, at CDEU skal finde vej i de nye mulighe-
der og politikker og sikre, at det ændrede system fra 
starten bliver tilgængeligt for midtjyske aktører samt 
være i stand til at rådgive kvalificeret under de nye 
forudsætninger. Ligeledes skal CDEU anvende sin 
indflydelse i Bruxelles til at påvirke tilpasningen af 
mulighederne på en måde, så de bliver så attraktive 
for Midtjylland som muligt.

Politiske ændringer på den midtjyske banehalvdel
På Midtjyllands-siden vil en ny lokal-regional organi-
sering og arbejdsdeling træde i kraft med et helt nyt 
erhvervsfremmesystem. CDEU skal finde sin plads i 
det nye system samt nyorientere sig i såvel forvent-
ninger, ambitioner som samarbejdsflader i det nye 
regionale-lokale set-up. Ligeledes vil CDEU’s finansie-
ringsmodel blive genstand for drøftelse, og nye ind-
tægtskilder skal lukkes op. Den strategiske dimension 
på midtjyske styrkepositioner, som Region Midtjylland 
har bidraget til også internationalt, vil blive svækket 
på en række områder som følge af regionernes mere 
snævre opgaveportefølje, og CDEU skal således finde 
nye, strategiske forankringer i regionen. Samtidig vil 
det relativt større fokus på sundhedsområdet i regio-
nerne tilsige, at CDEU også allokerer flere ressourcer 

til sundhedsområdet - ikke mindst i samspillet mellem 
det regionale og lokale sundhedssystem, forebyggelse 
samt i relation til forsknings- og udviklingsaktiviteter. 
Tegningen af en mere centraliseret og standardise-
ret orientering i det lokale-regionale set-up fordrer 
samtidig en større integration og et bedre udbygget 
samarbejde mellem de danske, regionale kontorer 
i Bruxelles; et samarbejde, som i 2019 skal finde sin 
form. 

Udfordringer giver nye muligheder
Der venter således en række udfordringer i 2019, 
som kommer til at betyde forandringer for CDEU og 
vores arbejde. Disse forandringer udfordrer CDEU, 
vores fundament og vores arbejdsmetoder, og CDEU 
har derfor allerede i andet halvår af 2018 igangsat en 
intern proces for en gradvis tilpasning til vores frem-
tidige vilkår og forudsætninger. Forandringer giver 
udfordringer, men de giver også muligheder, og det er 
CDEU’s ambition, at de forandringer, vi står over for, 
skal bringe CDEU endnu stærkere ud af året 2019, end 
vi kom ind i det. 

Vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med alle 
vores partnere i det kommende år, og vi ser frem til i 
fællesskab at skabe stærke resultater for Midtjylland 
på grundlag af europæisk samarbejde. 

Lars Holte Nielsen
Direktør
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CDEU udarbejder i starten af hvert år en aktivitetsplan, 
der beskriver de aktiviteter og målsætninger, som vi 
arbejder hen imod i det pågældende år. Fundamentet 
for aktivitetsplanen er CDEU’s strategi for 2015 - 2022. 
CDEU’s bestyrelse midtvejsevaluerede i 2018 strategien 
og konkluderede overordnet, at strategien er implemen-
teret effektivt og målrettet under hensyntagen til den 
gradvise indfasning af ressourcer, som skete i årene 2016-
2017. Bestyrelsen har igangsat en revision af strategien, 
og denne sker på både baggrund af de erfaringer, som 
er opnået i den første del af strategiperioden, samt ved 
at tage hensyn til de behov og muligheder i EU-arbejdet, 
som ejerkredsen prioriterer. Den reviderede strategi vil 
ligeledes indtænke de ændrede rammebetingelser for 
CDEU som følge af omlægningen af erhvervsfremmesy-
stemet i Danmark. CDEU forventer at kunne præsentere 
en revideret strategi i 2. halvår af 2019.

Opbygningen af aktivitetsplan 2019 afspejler CDEU’s 
organisering, som hviler på et antal faglige programmer. 
Aktivitetsplanen har således følgende overskrifter:

Erhverv
Grøn omstilling
Fødevarer og bioøkonomi
Sundhed
Aarhus Universitet
VIA University College
Kultur
Kommunikation

For hvert område beskrives målsætningerne for om-
rådet samt hvilket udgangspunkt, CDEU kommer fra, 
og hvilke partnere vi arbejder med. For hvert fagligt 
område oplistes endvidere et antal konkrete aktivite-
ter, som planlægges gennemført i 2019. 

Det skal understreges, at selvom CDEU organiserer sig 
i faglige programmer, så gennemføres aktiviteterne i 
stigende udstrækning tværfagligt. Af denne årsag - og 
for at kunne udnytte sine ressourcer og kompetencer 
mere effektivt - vil CDEU fra 2019 organisere større 
aktiviteter som projekter. Defineringen af projekterne 
vil ske løbende igennem året. 



01

Erhverv

CDEUs erhvervsområde mobilise-
rer via sin primære service, iFacili-
tator, midtjyske virksomheder, så 
de kan realisere deres potentiale 
for at søge EU-støtte til primært 
produktudviklingsaktiviteter.  

I 2019 ønsker CDEU at konsolidere sin 
iFacilitator-afklaringsordning i forhold til 
de ændringer, som er sket i det danske 
erhvervsfremmelandskab. Det er målet 
at fastholde aktivitetsniveauet, mens der 
også investeres i nye kanaler og udforskes 
muligheder for at organisere erhvervsind-
satsen på tværs af de danske, regionale 
EU-kontorer. 

De første forsøgsordninger på nye 
programmuligheder forventes sat i gang 
i efteråret 2019. Vi vil søge at samle kan-
didater til deltagelse i disse ordninger, da 
chancerne for succes forventes at være 
højere. Vi ser et skift i programmerne mod 
større fokus på at bringe mere ambitiøs, 
men samtidig også umoden, teknologi 
frem mod markedet. For at matche dette 
fokus vil vi søge at finde en form, hvorpå 
vi kan styrke AU og VIA University College 
som kanal i iFacilitator.

Der opleves en stigende aktivitet fra 
EU-finansierede projekter, som udbyder 
såkaldte Cascade-funds til virksomheder. 
Der vil i 2019 blive opbygget et operativt 
set-up, som via CDEUs kanaler til det 
midtjyske erhvervsfremmesystem vil brin-
ge disse muligheder i spil for midtjyske 
virksomheder. 

AKTIVITETER I 2019

Gennemføre 80-100 virksom-
hedsafklaringer

Indsende mindst 15-20 pro-
jektansøgninger fra midtjyske 
virksomheder, hvoraf mindst 8-10 
modtager EU-finansiering

Tiltrække cirka 15 etablerede 
SMV’er til indsatsen omkring 
Global Midt 2.0, hvor SMV’erne 
deltager i kompetenceopbyg-
ningsforløb eller individuelle 
vækstforløb

Operationalisere resultaterne 
af EIS-projektet over for danske 
SMV’er 

Sikre midtjyske SMV’ers deltagel-
se i europæiske Cascade-funds til 
teknologiimplementering. 

CDEU er parat til at deltage som partner 
i regionalfondsprogrammet Global Midt 
2.0. Programmet er godkendt, og Vækst-
hus Midtjylland har sat sin del i drift, mens 
partnerskabet med CDEU først forventes 
idriftsat i regi af det nye Erhvervshus i 
Midtjylland i løbet af 2019. Dette 3-årige 
program vil bl.a. involvere et kompetence-
opbygningsforløb for SMV’er.

CDEU vil efter Region Midtjyllands exit 
fra erhvervsfremmesystemet være den 
eneste midtjyske partner i EU-projektet 
EIS, der står for Everywhere International 
SME’s, og som søger at gøre SMV’er endnu 
bedre til at internationalisere. CDEU vil 
operationalisere EIS-projektet i det nye 
erhvervsfremmesystem. 
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Sporene passer godt ind i forhold til 
EU’s dagsorden omkring patientnære 
forløb, tværsektorielle samarbejder, mere 
sundhedsforskning på hospitalerne og den 
demografiske forskydning, hvor CDEU kan 
samle både lokale og nationale aktører i en 
europæisk kontekst. 

Sundhed
På sundhedsområdet er en stående 
udfordring at sikre sammenhæn-
gende forløb, både hvad angår 
patienter og strukturelle forhold. 
Udfordringen forstærkes i disse 
år, da udviklingen fordrer bære-
dygtige og effektive løsninger, der 
indebærer ændret samspil mellem 
kommuner, hospitaler og praksis-
sektoren. Netop CDEU kan bidrage 
med en EU-vinkel, der understøtter 
dette samspil. I lyset af de resultater 
og kontakter, som CDEU har skabt 
i 2017 og 2018, vil kontoret i 2019 
udbygge og konsolidere disse spor. 

I 2018 hjalp CDEU med 7 ansøgninger til 
EU-programmet Active and Assisted Living 
(AAL), som sikrer velfærdsteknologi for 
ældre. De midtjyske ansøgninger kom fra 
et felt af kommuner og virksomheder, og 
3 projekter blev godkendt. Ligeledes hjalp 
CDEU Aarhus kommune med at sikre vært-
skabet for AAL Forum til september 2019. 
I den sammenhæng er regionen blevet 
tilbudt en plads i AAL’s ekspertpanel, hvil-
ket yderligere vil synliggøre Midtjyllands 
styrkepositioner på den europæiske bane.

Projektet Motion på Recept under EU’s Fol-
kesundhedsprogram ved Randersklyngen 
skal implementeres i 2019. CDEU bidrager 
aktivt og i meget nært samarbejde med 
klyngen til projektopstart og implemen-
tering, da det er klyngens første EU-sam-
arbejde. Dette giver CDEU en enestående 
mulighed for at skabe nye, europæiske 
netværk, som kan bane vejen for fremtidi-
ge partnerskaber. 

I lyset af den kommende sundhedsreform 
vil CDEU opsøge muligheder, der afspejler 
det nye landskab. Midtjyske klyngesamar-
bejder har modtaget positiv bevågenhed 
blandt flere EU-netværk, og CDEU vil sikre, 
at et attraktivt, europæisk sundhedsvisit-
kort opretholdes over for nye samarbejds-
partnere.

Opbygning af samarbejdsrelationer til ho-
spitalsenhederne i regionen vil også være 
en central del af CDEU’s 2019-sundheds-
indsats, hvor vi bl.a. vil koble projekter med 
EU-finansiering op på implementering af 
relevante EU-forordninger.

CDEU vil på tværs af alle indsatserne 
arbejde for en stærkere kobling mellem 
nationale prioriteter og EU-programmer 
samt have bevågenhed på implementerin-
gen af EU-politikker på sundhedsområdet 
for at kunne oversætte disse til relevante 
programmuligheder. 

AKTIVITETER I 2019

Opbygge samarbejde med regi-
onens hospitalsenheder og andre 
relevante netværk og aktører, 
som har indflydelse på samar-
bejdet med hospitalerne, samt 
understøtte hospitalsenhederne i 
kommende EU-muligheder

Indgå i AAL-komiteen som 
medarrangør af AAL Forum 2019 
i Aarhus

Gennemføre 2-3 workshops og 
partnerevents med midtjyske 
aktører, herunder en AAL-informa-
tionsdag i Aarhus

Sikre en solid projektopstart og 
implementering af projektet Mo-
tion på Recept samt yde løbende 
sparring og projektstøtte hertil

Modne 2-3 projekter inden for 
relevante sundhedsprogrammer

Etablere kontakt til relevante 
patientforeninger og lignende

Fortsat sikre tidlig intelligence 
via relationspleje til nationale og 
europæiske myndigheder. 

5
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For at konsolidere og styrke den koordi-
nerede og strategiske indsats i hele regi-
onen og skabe grobund for flere EU-pro-
jekter på det grønne område vil CDEU 
opsøge og udbygge nye partnerskaber og 
netværk. Omstruktureringen af strategiske 
satsninger i Region Midtjylland til trods, så 
forbliver Regional Udvikling aktive inden 
for særligt områderne klima, energi, cir-
kulær økonomi og transport, hvor CDEU 
fortsat ser et stærkt samarbejde.

I 2019 ønsker CDEU at påbegynde etable-
ringen af et midtjysk, grønt netværk, der 
samler aktører på tværs, skærper indsigt, 
parathed og kompetencer til deltagelse i 
EU’s programmer. Ambitionen er at gøre 

Grøn 
omstilling
De overordnede, europæiske, politiske rammer i 2019 udgøres bl.a. 
af Kommissionens forslag til en skærpet klimastrategi, der skal opnå 
CO2-neutralitet inden 2050, FN’s 17 bæredygtighedsmål, Paris-Aftalen 
samt færdiggørelsen af cirkulær økonomi-pakken.

netværket relevant for AU, VIA, centrale 
klyngeorganisationer, m.fl. Målet med 
netværket er at øge succesraten for offent-
lige innovationsprojekter inden for grøn 
omstilling i kommuner, regionen og hos 
andre aktører.

Som partner i C2C CC fortsætter CDEU 
med at formidle best practices til andre 
europæiske regioner og med at arbejde 
for yderligere hjemtag af EU-midler. CDEU 
vil synliggøre midtjyske kompetencer 
inden for energi, klima og bæredygtighed 
i europæiske netværk.

Grøn interessevaretagelse sker også ved 
at varetage regionale interesser i det kom-
mende Horizon Europe-program samt 
ved at øge synligheden af de regionale 
styrkepositioner på cirkulær økonomi og 
digitalisering i bl.a. tænketanken Europe-
an Policy Centers (EPC’s) task force.

For at øge sandsynligheden for øget hjem-
tag af EU-midler forventer CDEU at blive 
involveret i konkret ansøgningsarbejde 
inden for cirkulær økonomi, ’smart cities’, 
natur/biodiversitet, fjernvarmeudvikling 
samt klimavenlig transport. 
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AKTIVITETER I 2019

Deltagelse i 5-6 konkrete ansøg-
ningsprocesser 

Udvikling af et grønt EU-net-
værk i Midtjylland med under-
støttende aktiviteter i form af 
kvartalsnyhedsbrev, informati-
onsdag, udarbejdelse af midtjysk 
partnerkatalog, m.v. 

Opbygning af en indsats på 
grøn mobilitet

Relationsopbygning til rele-
vante, europæiske netværk til 
promovering over for relevante 
midtjyske aktører og til brug for 
synliggørelse af midtjyske kom-
petencer

I C2C CC-regi vil CDEU bistå med 
international synlighed

Deltagelse i EPC’s taskforce 
og bistand til færdiggørelse af 
rapport til Kommissionen. 



Lidt over halvvejs inde i CDEU´s nuvæ-
rende strategiperiode synes de strate-
giske mål for bioøkonomi og fødevarer, 
herunder især målet om at udvikle den 
internationale dimension af klyngen og at 
profilere denne over for EU, at være godt 
på vej til at blive implementeret. 

AKTIVITETER I 2019

Løbende dialog og samarbejde 
med de væsentligste aktører på 
områderne, herunder afholdelse 
af 1-2 workshops i regionen med 
fokus på EU’s samarbejdsmulig-
heder 

Implementering af 2 allerede 
bevilligede, internationale projek-
ter i Midtjylland

Organisering af bioøkonomi-fø-
devarearbejdsgruppe i ERRIN

Indsamle og formidle ønsker 
til fokusområder fra midtjyske 
aktører til det kommende ramme-
program Horizon Europe

Udvikling af 1-2 større bioøko-
nomi- og fødevareprojektidéer 
med involvering fra flere midtjy-
ske aktører 

Udmønte aftalen med Danske 
Slagterier vedr. køds klimaaftryk 
samt relaterede bæredygtigheds-
dagsordener. 
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Fødevarer 
og bioøkonomi 

EU har et stærkt fokus på fødeva-
re- og bioøkonomiområdet, særligt 
rammesat af FOOD2030-strategien 
samt EU’s bioøkonomistrategi. 

Som konsekvens af det nye, erhvervspoliti-
ske landskab i Midtjylland vil CDEU i endnu 
højere grad søge at spille en samlende 
rolle for regionens førende bioøkonomi- og 
fødevareaktører, herunder AU, Business 
Regions, de midtjyske kommuner og klyn-
gerne. Målet er at samle partnerskaber om 
internationale projekter og samarbejder 
med henblik på at fremme midtjysk udvik-
ling, innovation og vækst. 

Samtidig vil CDEU videreføre igangsatte 
aktiviteter fra 2018, eksempelvis implemen-
teringen af vores bevilligede ansøgning til 
InterReg-Østersøprogrammet vedr. grønne, 
offentlige indkøb. 

Endelig vil CDEU identificere nye berø-
ringsflader for bioøkonomi- og fødevare-
området, der kan føre til projekter eller 
fungere som indspil til nye forsknings- og 
innovationsprioriteter efter 2020, herunder 
synergier til sundhedsområdet og cirkulær 
økonomi. 

7
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Aarhus Universitet
CDEU’s arbejde for Aarhus Univer-
sitet (AU) har udviklet sig til et inte-
greret samarbejde med såvel AU’s 
centrale forskningsstøtteenhed 
som de fire fakulteter. Der vil i 2019 
være fokus på udformningen af det 
næste forsknings- og innovations-
program, Horizon Europe, og dette 
programs konkrete muligheder 
for de enkelte forskningsområder. 
Dette kræver fokus på generering 
af tidlig intelligence og indflydelse, 
så AU’s styrkepositioner og ambi-
tioner bringes konkret i spil. Dette 
sker gennem indhentning af tidlig 
viden om nye udviklinger i det 
kommende forsknings- og innova-
tionsprogram, Horizon Europe, ved 
at arrangere møder og studieture 
for AU i Bruxelles, samt ved promo-
vering af relevante, internationale 
begivenheder på AU.  

Succesraterne for de konkurrence-
udsatte midler som Horizon 2020 er 
ekstremt lave, og for at klare sig i konkur-
rencen er der brug for yderst kompetente 
projektforslag, der i forberedelsen har 
adgang til den allerbedste assistance. 
CDEU vil derfor i 2019 sammen med 
Forskningsstøtteenheden fortsætte sit 
fokus på kompetenceopbygning i form af 
såvel håndholdt assistance til fakulteterne 
som studieture og uddannelsesdage i 
Bruxelles for forskningsstøttepersonale. 
Desuden vil CDEU også i samarbejde med 
Forskningsstøtteenheden sætte fokus på 
samarbejdet med Danske Universiteter og 
Dacob med henblik på at præsentere dan-
ske interesser stærkest muligt i Bruxelles.

Qua vigtigheden af adgang til tidlig viden 
og universitetssektorens fortolkning af 
nye EU-initiativer vil CDEU fortsat priori-
tere aktiv deltagelse i og understøttelse 
af universitetsnetværket UniLion, der 
repræsenterer flere end 120 universiteter 
i Bruxelles.
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AKTIVITETER I 2019

I regi af Danske Universiteter 
og Dacob mobilisere danske 
EU-Parlamentarikere ift. Hori-
zon Europe og forskningsdags-
ordenen

Arrangere besøg for 1-2 
delegationer i Bruxelles for at 
promovere AU-styrkepositioner

Arrangere 1-2 uddannelses-
dage og studieture i Bruxelles 
for AU med fokus på tekniske 
og nye elementer i Horizon

Sikring af High-Level møder 
i Bruxelles for AU-forskere og 
ledelse  

Sikre AU som omdrejnings-
punkt for projekter, der ind-
drager flere typer af partnere 
på udvalgte fagområder 
som f.eks. sundhed, energi 
og fødevarer

Aktiv understøttelse af uni-
versitetsnetværket UniLion i 
Bruxelles.
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AKTIVITETER I 2019

Understøtte 2-4 projekter i 
EU-programmer i tæt samspil 
med VIA’s forskere og fundraisere, 
bla. gennem udvikling af drejebø-
ger, m.v. 

Tilrettelæggelse af 2-3 studieture 
med henblik på at sætte VIA på 
landkortet i Bruxelles samt at sikre 
nære relationer til relevante aktører 

Tilrettelæggelse af 2-3 uddan-
nelsesdage om EU-programmer 
og projektudvikling for midtjyske 
uddannelsesinstitutioner.  Disse 
uddannelsesdage vil være åbne 
for VIA såvel som for øvrige ud-
dannelsesaktører i Midtjylland

Gennem systematisk opfølgning 
på konkrete temaer som f.eks. 
’Early Childhold’ at bringe VIA 
i spil og sikre synlighed og 
indflydelse omkring fremtidige 
netværk og indkaldelser  

Sikre tæt relation til nye, natio-
nale Erasmus+ referencegrup-
per, hvor en Dacob-repræsentant 
efter turnusordning vil opnå 
deltagelse fra 2019

Fortsat arbejde med at indsamle 
tidlig viden til VIA og midtjyske 
uddannelsesaktører.

Samarbejdet vil i 2019 fortsat have 
fokus på den gensidige relationsopbyg-
ning og læring, således at VIA og CDEU 
skræddersyer en samarbejdsform, der 
sikrer optimalt læringsudbytte og agilitet 
ift. den europæiske dimension. Konkret 
vil 2019 byde på studieture for udvalgte 
forskningsmiljøer samt udarbejdelse af 
særlige fundingkataloger og drejebøger 
med henblik på at sikre rettidig infor-
mation om konkrete EU-muligheder. 
Desuden vil der blive budt på tematiske 
uddannelsesdage i tæt samarbejde med 
fundraisere, ligesom CDEU vil arbejde for 
fortsat forankring af VIA i Bruxelles-base-
rede netværk. 

VIA University College udgør sammen 
med Aarhus Universitet stærke platforme 
ift. udviklingen af projekter med forskelli-

ge typer af samarbejdspartnere. CDEU vil i 
2019 sammen med VIA’s fundraisere sætte 
fokus på sådanne projektmuligheder, 
ligesom VIA’s rolle som uddannelsesanker 
vil blive brugt strategisk med de kommen-
de Platforms of Vocational Excellence, 
som Europa-Kommissionen lancerer med 
henblik på at sikre stærke match mellem 
erhvervssektorer, offentlige sektorer og 
uddannelsesinstitutioner. 

CDEU og Dacob vil være i tæt dialog med 
Uddannelses- og Forskningsministeriet i 
2019 således, at viden fra og deltagelse i 
nye nationale Erasmus+ referencegrupper 
sikres.  Gennem denne dialog, samt sam-
arbejdet med midtjyske uddannelsesak-
tører, understøtter CDEU kompetenceløft 
og internationaliseringsstrategier gennem 
konkret projektrådgivning.

VIA 
University 
College
I 2018 indgik VIA University 
College og CDEU en samar-
bejdsaftale, der skal under-
støtte VIA’s ambition om at øge 
tilstedeværelsen i Bruxelles 
samt tilgå flere EU-midler. Med 
henblik på at bidrage til dette 
arbejder CDEU og VIA sammen 
om at skabe synlighed omkring 
VIA’s forsknings- og uddannel-
sesmæssige styrker, identificere 
de rette EU-muligheder og sikre 
fortløbende kapacitetsopbyg-
ning hos VIA i forhold til EU og 
EU’s programmer. 
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Genvej til 
europa

For at nå denne vision arbejder Genvej 
til Europa som en aktiv del af Europæisk 
Kulturregion - den indsats, der er skabt 
i kølvandet på Aarhus 2017, og som ind-
drager alle 19 midtjyske kommuner – og 
Genvej til Europa vil konkret nå visionen 
ved at fortsætte sine kerneaktiviteter: 
Projektudvikling og -rådgivning samt 
synlighed for og kompetenceudvikling af 
kulturinstitutioner og kommuner. 

Kultur
Genvej til Europas vision er at 
arbejde for, at Midtjylland er en 
dynamisk og europæisk anerkendt 
kulturregion. En kulturregion, der 
er attraktiv både at samarbejde 
med og arbejde for. 

Der er en øget mængde af projekter, der 
søger rådgivning hos Genvej til Europa. 
Dette skyldes dels, at Genvej til Europa er 
blevet synlig og kendt blandt kulturaktø-
rer i regionen, men det skyldes også arven 
efter Aarhus 2017: Kulturaktører har fået 
større ambitioner, og Europa ligger i dag 
inden for rækkevidde. 

Indsatsen af workshops øges derfor 
til ansøgere, hvis projekter indgår i et 
forløb af typisk 3 forberedende works-
hops. Desuden arbejdes der på at styrke 
kulturforvaltningernes kompetencer, så 
de kan hjælpe lokale kulturinstitutioner i 
europæiske projekter. 

Europæisk Kulturregion skal stå stærkt 
på den europæiske dagsorden, og af den 
grund arbejder Genvej til Europa stra-
tegisk sammen med Aarhus Kommune 
og Region Midtjylland om at svare på et 
udbud om kapacitetsopbygning af euro-
pæiske kulturhovedstæder i samarbejde 
med disse. Ligeledes arbejdes der aktivt 
for, at European Culture Forum kommer 
til regionen i 2021.

AKTIVITETER I 2019

Projektrådgivning af 5-6 
EU-projekter og afholdelse af 
mindst 3 kompetencegivende 
workshops

Besvare et EU-udbud om kom-
petenceopbygning af europæiske 
kulturhovedstæder

Gennemføre 1-3 studierejser 
til Bruxelles for kulturaktører. 
Mindst 1 studietur vil inkludere et 
partnermøde.

Arbejde for, at European 
Culture Forum i 2021 kommer 
til Midtjylland, herunder invitere 
EU-nøgleaktører med 

Understøtte mindst 1 midtjysk 
kulturinstitution i et EU-forsk-
ningsprojekt

Fortsat sikre rettidig dialog 
og vidensdeling for midtjyske 
kulturaktører. 
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Kommunikation 
CDEU’s arbejde har et omfang og en dybde, der fordrer en 
solid og professionel kommunikationsindsats. Ikke alene qua 
CDEU’s egne, konkrete indsatser, men også i forhold til at over-
sætte og formidle EU og de muligheder, som Europa byder på, 
for de midtjyske aktører. I anerkendelsen af, at formidlingsop-
gaven er stor og nødvendig, har CDEU i sidste halvdel af 2018 
tilført kommunikationsområdet yderligere ressourcer. Dette 
er sket ud fra et ønske om at sikre et højt kvalificeret bidrag 
omhandlende den europæiske indsats på den hjemlige scene.

AKTIVITETER I 2019

Udarbejde konsolideret kom-
munikationsstrategi gældende 
for den restende del af strategi-
perioden 

Fortløbende sikre opkvalifice-
ring af og høj kvalitet i CDEU-ny-
hedsbreve, på kontorets hjemme-
side og i brug af sociale medier

Introducere en skræddersyet 
kommunikation til bestyrelsen

Understøtte CDEU’s projek-
timplementering via bl.a. 
udarbejdelse af casevideoer, her-
under til projektet Coast to Coast 
Climate Challenge (C2C CC)

Opbygge netværk med og 
afholde workshop for kommuni-
kationskonsulenter fra ejerkred-
sen mhp. oprettelse af fremtidigt 
kommunikationssamarbejde, 
herunder levering til 3-5 nyheds-
breve og øvrige kommunikations-
platforme

Afholde 2-3 møder med den 
lokale presse i regionen mhp. at 
oplyse om CDEU’s arbejde

Afholde 2-3  kommunikations-
workshops for kollegerne på 
CDEU om kanaler, metoder og 
modeller for at sikre en god og 
ensartet kommunikationsindsats 
for hele kontoret. 
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CDEU arbejder med kommunikation 
både ift. de eksterne og de interne linjer.  
Eksternt vil der i 2019 være særligt fokus 
på at komme endnu bredere ud med 
konkrete historier og vinkler på såvel ek-
sisterende som nye kanaler med henblik 
på at nå CDEU’s målgrupper effektivt og 
strategisk.  Internt har kontoret fokus på 
at løfte den samlede kommunikationsind-
sats, så alle kontorets medarbejdere kan 
bidrage på højt, professionelt niveau. Alle 
de aktiviteter, der kommer til at udfolde 
sig i forhold til ovenstående, vil udsprin-
ge af den kommunikationsstrategi, som 
CDEU i løbet af første halvdel af 2019 vil 
udarbejde. 

CDEU har traditionelt haft stort fokus på 
kommunikation af konkrete aktiviteter 
for og til sin ejerkreds, hvilket er sket via 
nyhedsbreve, skræddersyede artikler og 
indlæg samt en attraktiv og velbesøgt 
hjemmeside, m.v. Denne målrettede 
indsats vil fortsat blive prioriteret, ligesom 
nye initiativer forudses – eksempelvist 
skal CDEU’s bestyrelse i endnu højere 
grad end i dag klædes på til at være am-
bassadører for kontoret.  



Læs mere om Central Denmark EU Office 
på www.centraldenmark.eu
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