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Aktivitetsplan 2022
Her er CDEU’s aktivitetsplan for 2022. Den baserer sig på CDEU’s strategi 
og på dialog med vores ejerkreds samt andre partnere, og den beskriver 
vores vej til at udfylde vores rolle og realisere vores målsætninger.

Mere faste rammer, en ny bestyrelse og 
en ny strategi
2022 indleder en periode med forventeligt 
mere faste og langsigtede rammer om 
CDEU’s virke. Dette sker efter en periode 
med omstilling, der dels kom som følge 
af afslutningen af EU’s budgetperiode og 
indledning af en ny med dertilhørende 
forhandlinger og udvikling af nye prioriteter 
og programmer, dels en proces med at fast-
lægge CDEU’s eget langsigtede økonomiske 
fundament  Samtidig indledes i 2022 en 
ny valgperiode og dermed en ny bestyrel-
sesperiode for CDEU. Disse anledninger 
benytter vi til i 2022 at igangsætte arbejdet 
med en ny strategi for CDEU, som tager 
udgangspunkt i, at EU’s nye prioriteter og 
muligheder sammen med CDEU’s ram-
mebetingelser skal definere ejerkredsens 
ambitioner med kontoret.

Bæredygtighed og digitalisering 
er gennemgående prioriteter
Aktivitetsplanen for 2022 baserer sig på de 
store erfaringer og gode resultater, som 
CDEU har opnået i de seneste år, og den 
er en naturlig forlængelse af de aktiviteter, 
som CDEU er kendt for. EU’s altoverskyggen-
de og gensidigt forbundne prioriteter for de 
kommende år er bæredygtighed og digitali-
sering, både betragtet som de væsentligste 
samfundsmæssige udfordringer, værktøjer 
til forandring og kilde til fremtidens vækst 
og velfærd i Europa. Midtjylland står, såvel i 
den private som offentlige sektor, stærkt på 
både bæredygtighed og digitalisering, og 
CDEU’s aktiviteter i 2022 er gennemsyret af 
disse to tilgange.

Relationer er afgørende 
for at opnå værdi og resultater 
Samarbejde, kritisk masse og gensidig 
inspiration til nytænkning har aldrig været 
vigtigere, når det gælder om at opnå resul-
tater og skabe værdi af europæisk samar-
bejde - dette understreges også af konse-
kvenserne af coronapandemien. Derfor 
prioriterer CDEU at række meget bredt ud 
blandt partnere i Midtjylland, og kontoret 
baserer i høj grad sit arbejde i Bruxelles på 
stærke, produktive relationer til europæiske 
partnere og netværk. 

Stærkt samarbejde med de øvrige 
danske, regionale EU-kontorer (Dacob) 
Danmark er et lille land i en EU-sammen-
hæng, og derfor er et stærkt dansk samar-
bejde i Bruxelles afgørende. På det lokale 
og regionale niveau bliver samarbejdet 
mellem de danske kontorer i Dacob stadigt 
mere integreret og resultatskabende, og vi 
oplever en tydelig politisk opbakning til 
dette samarbejde. Den fælles ambition er 
til stadighed at udvikle samarbejdet uden 
at miste det tydelig regionale og lokale 
fundament med de tilhørende prioriteter 
for de enkelte partnere. CDEU overtager 
formandsposten for samarbejdet i 2022 og 
vil arbejde for, at vi bringer samarbejdet 
i Bruxelles endnu videre og forankrer det 
endnu tydeligere i Danmark.

CDEU med i spidsen 
for det stærkeste innovations- 
og forskningsnetværk i Bruxelles 
Selvom Danmark er et lille land, står 
CDEU og de øvrige danske, regionale 
repræsentationer meget stærkt i Bruxelles. 
Forudsætningen for dette er den stærke 
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politiske opbakning og høje prioritering af 
Bruxelles-arbejdet hjemmefra kombineret 
med kontorernes stærke organisationer og 
evner til at skabe værdi ud af EU og Europa. 
Vores status i Bruxelles illustreres af, at 
CDEU gennem fem år er valgt til at indgå 
i formandskabet for det stærkeste inno-
vations- og forskningsnetværk i Bruxelles, 
nemlig ERRIN, som består af 120 regionale 
parter fra 20 europæiske lande. 

De fem faglige prioritetsområder 
i aktivitetsplanen
Aktivitetsplanen for 2022 tager udgangs-
punkt i de fem faglige prioritetsområder, 
som er fremhævet i CDEU’s strategi, nemlig:

• Erhverv og Vækst
• Forskning og Uddannelse, herunder 

samarbejdet med AU og VIA
• Grøn omstilling og Bioøkonomi
• Kultur
• Sundhed

Selvom de faglige områder er beskrevet 
hver for sig, er der mange grænseflader 
mellem områderne, og CDEU arbejder i 
udpræget grad tværfagligt. 

Vi håber, at aktivitetsplanen giver et godt 
indblik i CDEU’s arbejde og i de muligheder, 
som EU og europæisk samarbejde tilbyder 
vores lokale og regionale aktører. Vi glæder 
os til at fortsætte samarbejdet med alle 
vores partnere i Midtjylland om at realisere 
aktiviteterne.

Lars Holte Nielsen
Direktør 
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Erhver
og vækst
EU’s implementering af de 
erhvervsrettede programmer er 
nu i vid udstrækning gennemført 
efter den opdatering, som pro-
grammerne har gennemgået i de 
seneste år. Selv om der fortsat er 
fokus på at understøtte industriel 
innovation, ses et pres på pro-
grammerne i retning mod tunge-
re, teknologisk innovation. Denne 
ændring imødegår CDEU gennem 
et stadigt tættere samarbejde 
med regionens vækstmiljøer for 
universitets-spinouts fra Aarhus 
Universitet og VIA University 
College. Der vil fortsat findes re-
levante kandidatvirksomheder til 
programmerne bredt fordelt over 
den midtjyske geografi, men det 
må forventes, at der er længere 
mellem de gode cases. 

Erhvervshuset og de lokale erhvervsråd 
udgør sammen med klyngerne kernen i 
det danske erhvervsfremmesystem, og 
dette ser vi fortsat som nøglen til at opnå 
god geografisk bredde i formidling af vores 
service til virksomhederne. Vi erkender 
samtidig at måtte justere vores engage-
ment her for at kunne servicere den vir-
kelighed, som de reviderede programmer 
skaber. Herunder ønskes det at styrke både 
nøgleaktørernes kendskab til iFacilitator og 
diskussionen af, hvordan servicen passer 
til disse aktørers behov. Derfor oprettes en 
følgegruppe til iFacilitator. Desuden styrkes 
fokus på at bringe mindre og mere forskel-
ligartede programtilbud (Cascade-funds) 
ud til virksomhederne i regionen. Dette 
gøres i tæt samarbejde med kontorets 

AKTIVITETER

Driftsaktiviteter: 

• Gennemføre 80 - 100 konkretiserings-
forløb med virksomheder

• Tiltrække 8 - 10 virksomheder, der 
søger EU-midler til projekter

• Afholde 2 - 4 informationsarrange-
menter for vores virksomheder og 
øvrige erhvervsaktører

• Fastholde samarbejdsrelationen med 
erhvervsfremmesystemet

• Løbende præsentere midtjyske SMV’er 
for mulighederne i europæiske Casca-
de-funds

• Drive og afslutte EIS-opfølgningspro-
jektet

eksisterende samarbejdspartnere, der 
benyttes som kanaler til at identificere de 
relevante virksomheder.  

I 2022 styrkes fokus på initiativer, som kan 
understøtte finansieringen af lokale ud-
viklingsaktiviteter i relation til erhvervsud-
vikling. Det kan f.eks. være aktiviteter, som 
bidrager til omstilling i erhvervslivets inno-
vations- eller digitaliseringskompetencer. 
Det er målet at hjælpe Business Regions, 
kommuner, erhvervsfremmeaktører m.fl. 
med at internalisere deres rammevilkårs-
fremmende initiativer gennem program-
mer som Interreg og Erasmus+.

Udviklingsaktiviteter:

• Der initieres og supporteres 1-2 
ansøgningsprocesser omkring regio-
nale og lokale udviklingsprojekter 

• Arbejde mod at integrere vores 
erhvervsrelaterede services på AU 
og VIA University College gennem 
fælles aktiviteter og vedholdende 
dialog

• iFacilitator følgegruppe etableres og 
drives med to årlige møder

• Udbygge samarbejdet med de 
klynger, der har kontor i Midtjylland, 
i samarbejde med de øvrige EU-kon-
torer, herunder styrke platformen 
for national udbredelse, som Dacob 
giver.

Som respons til konsolideringen af de 
danske klynger vil vi i 2022 fortsat styrke 
samarbejdet med disse i regi af Dacob. 
Vi ser i klyngerne potentialet for skabelse 
af miljøer med tilstrækkelig teknologisk 
tyngde til, at tilknyttede virksomheders 
innovation kan have glæde af de EU-pro-
grammer, vi formidler. 

Covid-19 medfører fortsat en del brug af 
vores digitale rådgiverservice, men der op-
leves øget aktivitet i perioder, hvor corona 
slipper sit greb, og det derfor er muligt med 
fysiske møder. 



Forskning
EU’s forsknings- og innovationsrammeprogram, Horizon Europe, blev 
formelt lanceret i juni 2021. Efter indgående at have fulgt forberedelser-
ne og bidraget til lanceringen af Horizon Europe i Midtjylland, så bliver 
der i 2022 fokus på den fulde implementering af programmet. CDEU 
ønsker at styrke de midtjyske aktørers deltagelse i Horizon Europe, og 
dette gøres blandt andet med rettidig information og konkret under-
støttelse af de midtjyske aktører. 

Horizon Europe-arbejdet retter sig, som 
tidligere, særligt intensivt mod Aarhus Uni-
versitet (AU), VIA University College (VIA) og 
virksomhederne. Under Horizon Europe 
er der dog også, qua de nye EU-missioner 
inden for de fem temaer: Klimatilpasning, 
Smart cities, Vand, Jord og Kræft samt de 
to kommende Knowledge and Innovation 
Communities på kultur og vand, konkrete 
muligheder for et langt bredere aktørfelt i 
Midtjylland. Derfor vil  CDEU’s forsknings-
medarbejdere også i 2022 bistå CDEU’s 
øvrige teams ift. relevant vidensdeling og 
læring omkring disse. Dette vurderes rele-
vant, da der under Horizon Europe er langt 
større fokus på ’multi actor approach’ for at 
sikre størst mulig effekt af rammeprogram-
met i samfundet.  

Under Horizon Europe ser vi også den 
fulde udrulning af European Innovation 
Council, der får til opgave i endnu større 
udstrækning at underbygge Europa’s inno-
vationsevne med dedikeret støtte til deep 
tech-forskning og innovation, herunder 
til forskere, spin-outs, start-ups og SMV’er. 
CDEU vil fortsætte sit fokus på European 
Innovation Council, herunder sit samarbej-
de med AU The Kitchen, herom.  

Aarhus Universitet (AU) er som et stærkt 
internationalt og multidisciplinært uni-
versitet dagsordenssættende i Europa. AU 
hjemtog under Horizon 2020 mere end 
1,5 milliarder kr. alene i forsknings- og 
innovationsprogrammet, og AU ønsker 
at fortsætte sin rejse som en excellent, 
international, forskningsbaseret uddan-
nelsesinstitution. Dette understøttes også 
af AU’s arbejde i Kommissionens initiativ 
European Universities, og AU’s alliance 
inden for dette initiativ, Circle U, er nu en 

integreret del af CDEU’s kontor set-up i 
Bruxelles. AU forbliver aktiv i associationer 
som The Guild, Coimbra, EASSH og Euro-
pean University Association. 

CDEU’s arbejde er således en del af AU’s 
internationale indsats og udføres i tæt dia-
log med såvel AU’s Forskningsstøtteenhed 
som med specifikke faglige miljøer på AU. 
Arbejdet centrerer sig om løbende, tidlig 
intelligence på implementeringen af Ho-
rizon Europe og European Research Area 
samt håndholdte tiltag over for specifikke, 
faglige miljøer og ledelseslag på AU. CDEU 
har i denne sammenhæng et bredt fokus 
på at levere til de enkelte dele af AU samt 
at etablere operationelle og stærke bånd til 
alle niveauer af organisationen. 

Under Covid har det været nødvendigt at 
gentænke EU-indsatsen sammen med AU, 
og en række initiativer, særligt informati-
onsarrangementer, er med succes blevet 
afviklet online. Det er hensigten fortsat at 
implementere et godt miks mellem online 
sessioner og fysiske  events. 

VIA University College (VIA) udbygger i 
disse år sin profil som en stærk europæisk 
professionshøjskole. CDEU’s samarbejde 
med VIA bygger på en fælles forståelse af 
VIA som en anerkendt, praksisorienteret 
forsknings- og uddannelsesinstitution.  
CDEU bidrager til udbygningen af dette i 
europæisk kontekst gennem både Horizon 
Europe og Erasmus+.  

Europa-Kommissionen er for nuværende 
særdeles aktiv mhp. at tegne konturerne til 
fremtidens europæiske lærings- og forsk-
ningslandskab, hvor der vægtes fleksibilitet 
ift. studieophold, anerkendelse af kompe-
tencer og kvalitet. CDEU vil fortsat forfølge 
disse initiativer og sætte dem i spil på 
tværs af VIA’s forsknings- og uddannelses-
programmer. Konkret betyder det bl.a. fo-
kus på Erasmus+ excellence-indkaldelser-
ne i 2022 med særligt fokus på at sikre VIA’s 
deltagelse i European University Initiative 
og Teacher Academies. Sidstnævnte har til 
formål at udvikle en europæisk dimension 
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AU AKTIVITETER

AU tegner sig som et toneangivende, multidisciplinært universitet, der 
leverer excellent forskning og uddannelse. Denne DNA er i fokus i CDEU’s 
arbejde for AU. CDEU er forankret hos AU’s centrale Forskningsstøtteen-
hed, og i samarbejde hermed arbejdes der målrettet for AU’s europæiske 
interesser samt med AU’s fakulteters styrkepositioner og behov. I forhold til 
CDEU’s ejerrepræsentantskab sidder TECH-fakultetets dekan Eskild Holm 
Nielsen i CDEU’s bestyrelse. 

I 2022 er der fokus på Horizon Europe-implementering og på synlighed for 
AU i Bruxelles. 

Der vil således være fokus på at pleje nære relationer til Europa-Kommissi-
onen og Europa-Parlamentet på vegne af AU og på at sætte disse relationer 
i spil via bilaterale interaktioner, arrangementer og delegationsbesøg. 

• 2-3 delegationsbesøg, herunder afvikling af Nordic University Days og et 
arrangement i Bruxelles for et AU-fagmiljø 

• 1-2 synlighedsarrangementer i Bruxelles eller på AU med danske MEP’ere

• Aktiv understøttelse af internt Horizon Europe-forløb for udvalgte forske-
re sammen med Forskningsstøtteenheden

• Aktiv understøttelse af TECH-fakultetets satsning på et nationalt center 
for bæredygtigt landbrug

• Bidrag til BSS’s indsats omkring concours træning

• Bidrag til 8-10 programtekniske sessioner på AU.

VIA AKTIVITETER

VIA’s arbejde i krydsfeltet mellem uddannelse 
og praksisnær forskning bliver brugt til at po-
sitionere VIA som en toneangivende professi-
onshøjskole i Europa, der kan levere løsnings-
orienteret forskning til såvel den digitale og 
grønne transformation som til innovation af 
den offentlige sektor gennem VIA’s velfærdsud-
dannelser. 

CDEU’s daglige arbejde med VIA er forankret 
hos VIA’s centrale Projektstøtteenhed. VIA er 
den eneste professionshøjskole, som har fast 
repræsentation i Bruxelles, og det gør VIA til en 
toneangivende, praksisnær forskningsinstituti-
on på nationalt såvel som på europæisk plan.

• 3 - 6 modningsforløb for forskere i regi af Ho-
rizon Europe-forskerforløb, der i 2022 går ind 
i en forankringsproces på tværs af forsknings-
programmerne

• 1 - 2 delegationsbesøg til Bruxelles

• 1 - 4 konkrete projektudviklingsforløb

• 1 - 3 informationsarrangementer, enten på VIA 
eller i Bruxelles i regi af UAS4Europe og/eller 
Danske Professionshøjskoler.

i læreruddannelsen samt at sikre rekrut-
tering og kvalitet i uddannelsen. Det er et 
område, som har stor bevågenhed politisk 
i både Danmark og på europæisk plan, og 
vi ønsker, at arbejdet med disse udfor-
dringer gøres med relevante nationale og 
europæiske netværk. 

I 2022 vil CDEU fortsat understøtte VIA’s 
arbejde med at styrke sin position ift. 
Horizon Europe gennem vores fælles 
forskerforløb, som har til hensigt at skabe 
bevågenhed om konkrete indkaldelser, 

at matche individuelle forskere med 
europæiske netværk og kontakter, samt at 
understøtte konsortiedannelser, indsende 
projektforslag og implementere projekt-
delene. Ligeledes vil vi have fokus på at 
støtte VIA og sektorens medlemskab af den 
europæiske sammenslutning af Universiti-
es of Applied Science, UAS4EUROPE.

For både AU og VIA er arbejdet i Dacob 
ligeledes et vigtigt element, da vi også 
herigennem målretter det Bruxelles-base-
rede netværksarbejde til gavn for danske 

interessenter. I R&I-gruppen i Dacob-regi 
er der således fokus på fælles møder med 
Kommissionen. I Uddannelsesgruppen i 
Dacob-regi er der fokus på at udrulle såvel 
de velkendte mobilitetsprojekter som de 
nye projekttyper lanceret med det nye pro-
gram i 2021, der fokuserer på erhvervsfag-
lig excellence, europæiske lærerakademier 
og innovationsalliancer.
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På folkeskole- og dagtilbudsområdet vil vi 
belyse de europæiske samarbejdsmulighe-
der og stille håndholdt projektrådgivning 
til rådighed. Det er et område, som på 
europæisk plan har stor bevågenhed med 
tilskudsmuligheder i Erasmus+ til følge. 
Erhvervsskoleområdet er fortsat et område 
med stor bevågenhed på europæisk 
plan, hvor man i disse måneder og år er 
ved at definere og implementere fremti-
dens europæiske læringsområde. Her er 
fleksibilitet (digitale, fysiske og hybride 
læringsrum), kompetencevurdering og 

kompetencematch i fremtidens grønne 
og digitale samfund byggestenene. I 2022 
vil CDEU fortsat have fokus på at positio-
nere de midtjyske erhvervsuddannelser i 
Erasmus+’s excellence-indkaldelser ved at 
sikre nær understøttelse til de uddannel-
sesinstitutioner, som har ambitioner om 
at indgå i de europæiske, erhvervsfaglige 
økosystemer. 

EU’s uddannelses- og læringsprogram 
Erasmus+ vil fortsat være den vigtigste 
løftestang blandt EU’s programmer til at 

uddannelse

• CDEU vil med afsæt i Erasmus+ 
bistå 3-6 projektudviklingsprocesser, 
herunder sikre tidlig vidensdeling, for 
konkrete aktører inden for bl.a.  skole-
området, erhvervsuddannelserne og 
de gymnasiale ungdomsuddannelser

• CDEU vil udvikle og organisere 2-4 
konkrete formidlings- og kompeten-
cegivende aktiviteter (både virtuelt, 
hybrid og fysiske) for uddannelses-
aktører med afsæt i EU-programmet 
Erasmus+, herunder i samarbejde 
med Region Midtjylland

• CDEU vil være opsøgende over for 
midtjyske kommuner på folkeskole- 
og dagtilbudsområdet med henblik 
på at formidle de EU-muligheder i 
Erasmus+-programmet, som aktører-
ne kan benytte sig af 

• CDEU vil arbejde tværfagligt med 
CDEU’s andre fagområder og sikre 
synergier mellem uddannelsesaktivi-
teter i forhold til VIA og AU. 

uddanne nuværende og fremtidige gene-
rationer. Politisk arbejdes der i EU med 
European Education Area, Digital Educa-
tion Action Plan, Skills Agenda, med flere, 
og vi ønsker på CDEU at forfølge, hvordan 
disse kan implementeres i Danmark og 
i konkrete projekter. På CDEU ønsker vi 
fortsat at have tæt kontakt til Styrelsen for 
Forskning og Uddannelse gennem vores 
Dacob-samarbejde med de regionale 
EU-kontorer i Bruxelles. 

Aktiviteter

I uddannelsesteamet har vi et veletableret samarbejde med Region 
Midtjyllands uddannelses- og kompetenceteam samt med de midt-
jyske gymnasier og erhvervsskoler, som vi i det seneste år har haft 
tætte projektrådgivningsprocesser med. I 2022 vil vi fortsat opdyrke 
relationer og viden om vores 19 kommuner med henblik på at under-
søge, hvordan europæisk samarbejde og efter- og videreuddannelse i 
Europa kan være en løftestang for folkeskole- og dagtilbudsområdet. 
Det regionale projekt ”EU i Midt,” som er ledet af CDEU, fortsætter i 
2022 med at udvikle europæiske studieture til midtjyske gymnasier. 
Året byder også på Det Europæiske Ungdomsår, og CDEU´s opgave 
bliver at kommunikere og matche initiativer inden for ungdom, hvor 
der måtte opstå EU- og samarbejdsmuligheder for midtjyske uddan-
nelsesaktører. 
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Grøn
Med en efterhånden veletableret 
ny Europa-Kommission og nye 
programmer vil 2022 byde på 
mange projektmuligheder og 
samarbejder, der navnlig vil ud-
springe af de politiske rammer 
omkring European Green Deal. 
Udfordringen bliver at engage-
re og mobilisere de midtjyske 
aktører i tide, så de kan indgå i 
meningsfulde, faglige partner-
skaber i Europa.

2022 er kendetegnet ved, at en række åre-
lange EU-projekter, hvori CDEU har været 
partner og fået egenfinansiering, afslut-
tes (StratKIT samt Life IP Coast to Coast 
Climate Challenge, C2C CC), mens et andet 
stort projekt startes (Life IP Circular Eco-
nomy Beyond Waste, CE Beyond Waste). 
Det grønne team afsøger i stigende grad 
EU-projekter, hvor vi kan indgå som part-
nere mhp. at opnå finansiering og erfaring 
samt for at varetage midtjyske interesser.

AKTIVITETER

• Kompetenceopbygning af CDEU’s 
ejerkreds gennem infomails, fun-
dingkataloger og webinarer.

• Skræddersyede og målrettede for-
løb med interviews af og dialog med
hver af de 19 kommuner om disses 
muligheder inden for den grønne 
omstilling – herunder deltagelse i 
projekter og europæiske netværk 
samt håndholdt og, ved behov, 
Bruxelles-baseret medarbejder-
kompetenceudvikling.

• Bistand i 5-6 ansøgningsprocesser.

• Gennemførelse af et tværfagligt 
grønt-sundt workshopforløb for 
kommunerne med fokus på sund 
ernæring og grønne indkøb inden 

for rammerne af EU’s Jord til 
Bord-strategi. Workshop-rækken 
har til formål at afdække synergier, 
der kan danne ramme om fremtidi-
ge projekter på området. 

• Være engageret i CE Beyond Waste 
og C2CCC for at sikre europæisk dis-
semination, netværk og inspiration 
(partnerskabsstudietur til Belgien).

• Følge - og bistå, hvor relevant - i 
opstarten af Life BioScape-projek-
tet mhp. europæisk netværk og 
synlighed.

• Overvågning af lovgivning inden for 
European Green Deal med fokus på 
vidensdeling og input til påvirk-
ningsmuligheder med de midtjyske 
kommuner og Regional Udvikling

• Bistå Regional Udvikling i afdæk-
ning af projektmuligheder for et 

nyt klimatilpasningsprojekt med 
opstart i 2023. Særligt fokus på 
implementeringsprojekter. 

• Bistå Regional Udvikling med afdæk-
ning af projektmuligheder inden for 
de prioriterede, strategiske områder, 
som Region Midtjylland identificerer 
i sin aktivitetsplan på det grønne 
område. Særligt fokus på en frem-
adrettet mere strategisk tilgang til 
projektmuligheder og timing. Fokus 
på Interreg-programmerne. 

• Bistand til symbioserne GreenLab 
og Klimafonden Skive mhp. at sikre 
viden om EU-muligheder og euro-
pæisk interessevaretagelse.

• Deltagelse i opbygningen af et EIT 
på vandområdet og engagement i 
det midtjyske fyrtårn inden for ram-
merne af den midtjyske prioritering 
af vandområdet.

CDEU og Regional Udvikling har, som 
konsekvens af samskabelsesprocessen 
og det gode samarbejde med Kontoret 
for Klima, Ressourcer og Grøn Omstilling, 
aftalt, at der skal sættes yderligere skub i et 
langsigtet og mere fokuseret samarbejde 
med Regionen. Derfor vil det grønne team 
fra 2022 også jævnligt indgå på Regionens 
teammøder mhp. at sikre den kontinuerli-
ge dialog. På nuværende tidspunkt kredser 
samarbejdstematikkerne primært omkring 
klimatilpasning, biodiversitet, bæredygtige 
hospitaler og strategisk energiplanlægning.

Transportområdet forfølges fortsat i 2022 
efter et 2021, hvor CDEU fik sat gang i nogle 
vigtige mobilitetsprojekter, herunder på 
el-ladestandere og kollektiv transport i 
landdistrikter.

CDEU styrker samarbejdet med kommu-
nerne om at mobilisere til flere EU-pro-
jekter – bl.a. inden for rammerne af de 
midtjyske kommuners arbejde i DK2020 
og kommunernes bredere indsats for den 
grønne omstilling. Vurderingen er, at kom-

munerne har behov for kompetenceopbyg-
ning for at søge EU’s programmer, hvorfor 
der i regi af DACOB-samarbejdet i foråret er 
planlagt et Life-kompetenceforløb, der skal 
ruste regioner og kommuner til at klare sig 
i konkurrencen om de konkurrenceudsatte 
midler til klima og miljø. Der er ligeledes 
planlagt en intensiv interview-runde med 
alle kommuner.  

På grund af det generelt øgede fokus på 
klima oplever det grønne team en stigende 
efterspørgsel efter teamets kompetencer, 
herunder ønsker om dybere involvering i 
konkrete projekter og stadigt mere tvær-
faglig aktivitet inden for CDEU. Historisk 
har teamet kunne respondere på denne 
stigende efterspørgsel gennem ansættelse 
af midlertidigt ansatte i løntilskud, men 
en sådan ordning er både krævende, 
kompleks og, ikke mindst, sårbar i forhold 
til ændrede politiske prioriteter. CDEU 
tager løbende bestik af mulighederne, men 
vi udelukker ikke, at det kan blive nødven-
digt at fravælge visse ydelser, hvis der sker 
ændringer i løntilskudsordningen. 

omstilling
og bioøkonomi
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CDEU´s kulturindsats er kendt i regionen og bruges flittigt af kulturaktører og 
kommuner - det samme var tilfældet under corona-nedlukningen, som ellers har 
præget det seneste år. EU’s syvårige programmer er i 2021 blevet lanceret, og der 
ligger fortsat en opgave i at formidle den gode historie om, at EU´s programmer 
er blevet administrativt lettere at tilgå, hvilket er ny viden for mange aktører. 

CDEU har god erfaring med at åbne døren for nye 
aktører, der ønsker at træde ud på den europæ-
iske scene, ved, at vi arbejder inden for en given 
sektor. Med den erfaring i ryggen vil CDEU i 2022 
lave en opsøgende indsats over for musik- og 
kulturskoler. Skolerne dækker et bredt kulturelt 
udbud og er lokalt forankret i kommunerne. De er 
det primære kulturtilbud til børn og unge, og så er 
de en gruppe, som både region og kommuner har 
stor fokus på, og som de ønsker at arbejde strate-
gisk med. Enkelte musik- og kulturskoler har god 
erfaring med europæisk projektsamarbejde, og i 
2022 vil vi fokusere på at dele de gode erfaringer 
og muligheder med resten af regionens musik- og 
kulturskoler. Erasmus+, Nordisk Kulturkontakt og 
Nordplus bliver de primære programværktøjer, vi 
vil præsentere. 

Løbende vil vi dele tidlig information og net-
værksmuligheder med både store og små kultur-
institutioner for at rekruttere og klargøre dem til 
at udnytte de EU-muligheder, der findes. CDEU´s 
kulturindsats vil her gøre brug af nordiske kultur-
programmer samt EU-programmerne Creative 
Europe, Erasmus+ og Horizon Europe. 

CDEU er blevet projektkoordinator på et projekt, 
der har modtaget en halv million kroner fra Nordisk 
Kulturfond, og hvori Europæisk Kulturregion (EKR) 
samt teatrene Svalegangen og Secret Hotel fra 
Midtjylland deltager. Projektet har til formål at 
undersøge, hvad kulturens unikke rolle i en bære-
dygtig og grøn dagsorden er. Særligt den grønne 
dagsorden og inklusionsdagsordenen vil være 
fokusområder for CDEU, og viden fra projektet vil 
kunne komme alle kulturaktører i regionen til gode. 

AKTIVITETER

• Projektrådgive 5-8 kulturaktører i 
konkrete EU-ansøgninger

• Afholde 30-50 projektmøder om 
EU-muligheder, herunder opsøgen-
de kontakt til musik- og kulturskoler 

• Afholde 1-3 informationsmøder med 
tematisk fokus, herunder i samar-
bejde med Dacob, og 1 studietur for 
kulturaktører og -konsulenter

Strategisk vil vi fokusere på tre indsatser: For det 
første vil vi sikre, at EKR får en nem adgang til EU’s 
store indsatsområde på kultur, kaldet Knowled-
ge and Innovation Community på Culture and 
Creative Industries, såfremt EKR får en rolle i det 
nyetablerede, europæiske konsortium. Ligeledes 
arbejdes der på at sikre den bedst mulige adgang 
for kulturaktører til forskningsprogrammet 
Horizon Europe med et fokus på, hvordan citizen 
science forener kulturaktørers brug af frivillige 
med forskningsverdenens efterspørgsel på bor-
gerinddragende dataindsamling. For det tredje 
spiller CDEU en fortsat aktiv rolle i at tiltrække 
europæiske kulturarrangementer til Midtjylland, 
herunder scenekunstnetværket IETM og museer-
nes europæiske medlemsorganisation NEMO´s 
årlige konferencer i henholdsvis 2023 og 2025. 

CDEU vil fortsat bruge EKR’s mikropulje til strate-
gisk at sikre, at de kulturprojekter, der har størst 
europæisk potentiale, rekrutteres og hjælpes i 
gang. Det skal ske i samarbejde og dialog med 
de kommunale kulturkonsulenter gennem en 
konsulentopgave, der har til formål at synliggøre 
(og skriftliggøre) den viden og de muligheder, der 
allerede findes hos kulturaktører og i forvaltnin-
gerne, og blive et godt praksisnært værktøj i den 
videre dialog om europæiske muligheder. 

For at kunne skabe de bedste grundvilkår for 
det regionale og kommunale samarbejde i EKR 
vil GTE fortsætte succesen med at have kontor-
dage ude i kommunerne. Dette skal gøres for at 
fastholde interesse og for at imødekomme behov 
for både førstegangsansøgere og de mere øvede 
kulturinstitutioner i internationalt arbejde.  

• Afholde kontordage i 3-5 kommuner 

• Afvikle 8-12 opfølgende møder med 
mikropulje-bevilgede projekter for 
at identificere konkrete EU-mu-
ligheder på baggrund af det givne 
mikropuljeprojekt 

• Lede det nordiske kulturfondspro-
jekt `Kulturens unikke rolle i en grøn 
og bæredygtig dagsorden’

´ 
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• Arbejde for, at EKR kan deltage i 
CCSI KIC’en og sikre, at EKR får så 
meget ud af sin deltagelse som 
muligt

• Styrke dialog mellem kulturaktører 
og forskningsinstitutioner med fo-
kus på frivillige og på citizen science. 
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Sundhed 
COVID-19 krisen har sat sundhed og behov for øget samarbejde på tværs 
på både europæiske, nationale og regionale sundhedsdagsordener, hvilket 
også afspejles i øgede midler til sundhedssamarbejder i det europæiske 
budget for perioden 2021-2027. CDEU arbejder løbende på at sikre, at Midt-
jylland drager nytte af disse budgetmæssigt øgede europæiske muligheder 
til at optimere sine sundhedsindsatser ud fra prioriterede fokusområder. 

CDEU fortsætter den tætte dialog med ud-
viklingsenheder på alle regionens hospita-
ler,  sundhedsklynger (dvs. samarbejdsind-
satser mellem kommuner og hospitaler) og 
- hvor relevant i samarbejde med VIA eller 
AU - med fokus på sundhedsdata, som er en 
stor, bærende fællesnævner. Med afsæt i Re-
gion Midtjyllands 2030-strategi ønsker CDEU 
at bidrage til, at Midtjylland fortsat sidder 
stærkt på både den nationale, men også på 
den europæiske politiske dagsorden om-
kring sundheds-it via netværk, synlighed og 
deltagelse i indflydelsesrige ekspertgrupper. 

CDEU bidrager også til at understøtte et 
stærkt midtjysk sundhedsøkosystem, hvor 
der etableres dialog og samarbejde mel-
lem Region Midtjyllands uddannelsesinsti-
tutioner, kommuner, hospitaler, patient-
foreninger og virksomheder. Et stærkt og 
samarbejdende sundhedsøkosystem skal 
være med til at skabe kvalitet og effektivi-
tet i sundhedsvæsenet, sammenhæng for 
patienten og lighed i sundhed, som er ind-

lysende fællesnævnere, der giver genklang 
på alle sundhedsdagsordener på tværs af 
alle sektorer og lag (EU, nordisk, nationalt, 
regionalt og kommunalt). 

CDEU arbejder med i fælles, kommunale 
udfordringer knyttet til sundhedsklyn-
gesamarbejder, aftalt i den midtjyske 
sundhedsaftale. Her er fokus primært på 
at skabe bedre sammenhæng for borgere 
med kroniske sygdomme, herunder med 
særligt fokus på cancer-området. 

CDEU samtænker også snitflader ind til 
sundhed ift. kultur, uddannelse, forsk-
ning og grøn omstilling, således at øvrige 
fagområder kan understøtte hjemtag på 
sundhedsområdet. Dette skal også bidra-
ge til at styrke den tværfaglige kvalitet af 
regionens sundhedsydelser. F.eks. kom-
mer samarbejdet med uddannelsesom-
rådet til at have fokus på tiltrækning og 
fastholdelse af sundhedsfagligt personale 
i region og kommuner. 

CDEU vil fortsat arbejde med at under-
støtte Sundhedsinnovationsteamet (TSI) 
under Regional Udvikling i at bidrage til et 
bæredygtigt og effektivt sundhedsvæsen 
og til at sikre stærkere samarbejder om in-
novation inden for sundhed og life science.

Arbejdet op mod regionens hospitaler 
koordineres via TSI og AU’s Forsknings-
støtteenhed (FSE), således at indsatserne 
aktivt kan understøttes af de respek-
tive stabe, hvor og når det er relevant. 
Gennem hospitalernes forskningsklinik-
ker, Defactum og Steno Diabetescenter 
bidrager CDEU’s sundhedsteam sammen 
med CDEU’s forskningteam til AU Health’s 
internationale projektportefølje. Indsatser 
målrettet kommunale sundhedsklynger 
og kommuner drøftes og aftales i løbende 
dialog med KOSO, klyngerne og gennem 
bilaterale dialoger med kommunerne.  
Indsatser i relation til arbejdskraftudfor-
dringer på sundhedsområdet koordineres 
i tæt samarbejde med CDEU’s uddannel-
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AKTIVITETER

• Understøtte tværfaglige samarbejder 
med kultur, forskning, erhverv og 
grøn omstilling, der styrker kvalite-
ten af Midtjyllands sundhedsydelser

• Løbende dialog med KOSO, sund-
hedsklynger og kommuner for at 
afstemme prioriteringer og indsatser 
i det kommunale regi

• Bidrage med relevante aktiviteter i 
form af intelligence og projektud-
vikling for kommuner, regionale 
sundhedsenheder, virksomheder 
og uddannelsesinstitutioner i det 
midtjyske sundhedsøkosystem

• Gennemføre 1-2 infoevents/ works-
hops om europæiske programmer 
eller europæiske temaer, der skal 
sikre ny viden og inspiration til 
kommuner, hospitaler, forsknings- 
og uddannelsesinstitutioner samt 
virksomheder i Midtjylland

sesteam, VIA og andre relevante uddan-
nelsesinstitutioner i regionen.  

CDEU indtrådte som den danske aktør i et 
30 måneders europæisk myndighedsam-
arbejde omkring bedre spredning af det 
nye folkesundhedsprogram EU4Health, 
hvilket giver styrket netværk til øvrige lan-
des sundhedsforvaltninger og europæiske 
regioner samt tidlig intelligence og mulig-
hed for at positionere en stærkere dansk 
og derfor også midtjysk indflydelse på 
programmets governance og inddragelse 
af regionale og kommunale aktører.

Region Midtjylland startede i 2021 det nye 
europæiske sundhedsdatasamarbejde 
’Towards a European Health Data Space 
(TEHDAS)’ op, hvilket har åbnet for nye 
samarbejdsmuligheder ind i EU-projekter 
mellem nationale aktører såsom Sund-
hedsdatastyrelsen. 

CDEU benytter Region Midtjyllands delta-
gelse i European Reference Site Network, 

Coral og Errin-netværkene til at markeds-
føre midtjyske styrkepositioner og til at 
sikre regionale aktørers, herunder uddan-
nelsesinsitutioners, kommuners, hospita-
lers, patientforeningers og virksomheders, 
adgang til europæiske fondsmidler i form 
af netværksbaserede lobbyindsatser ift.  
endnu ikke-øremærkede EU-midler. 

Der arbejdes løbende frem mod at bidra-
ge til Region Midtjyllands synlighed over 
for Europas stærkeste aktører i relation 
til store EU-projekter og i den forbindelse 
udnytte etablerede samarbejder med 
nationale aktører som f.eks. Trial Nation 
og Danish Life Science Clusters RM-hub 
ift. hospitalsindsatsen.  

CDEU deltager i Dacob’s sundhedsgruppe 
for at indhente intelligence af fælles inte-
resse og ifm. samarbejder med nationale 
myndigheder mhp. at brande nationa-
le styrkeområder eller for at formidle 
relevant EU-information i det danske 
landskab.  

• Fortsat samarbejde med hospitaler, 
sundhedsklynger og kommuner og 
yde støtte og vejledning til europæ-
iske ansøgninger med afsæt i 3-4 
projektudviklingsforløb i 2022, hvor 
cancer og data, digitalisering og ar-
bejdskraftudfordringer er fokusom-
råder. CDEU vejleder og understøtter 
fortsat Randers Regionshospital 
ift. projektudvikling indenfor EU’s 
Cancer Mission.  CDEU har ligele-
des også særlig bevågenhed med 
Gødstrup ift. projekter, der kan 
styrke og vedligeholde kvalificeret 
arbejdskraft. 

• Tiltrække og understøtte særligt 
udvalgte europæiske delegationer til 
Midtjylland. 

• Bidrage til at understøtte en stærk 
midtjysk sundhedsdatahub via intel-
ligence, projektunderstøttelse samt 
deltagelse og formidling af invitatio-

ner til relevante partnerskaber med 
europæiske aktører

• Løbende understøttelse af TSI-arbej-
de med Aarhus Universitetshospitals 
(AUH’s) invitation ind i den europæi-
ske universitetshospitalsalliance

• Løbende understøtte AUHs deltagel-
se i europæiske netværk og projekter 
inden for data, digitalisering, kunstig 
intelligens og 3D-print. 
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