
Samverkansformer Bryssel

Likheter
• Budget
• Antal medarbetare
• Uppdrag

• Intressebevakning
• Påverkansarbete
• Kontaktskapande
• Kunskapshöjande
• Service

Skillnader
• SEO
• SBHSS –

samarbetsplattform
• Prioriteringar – många 

lika men också vissa 
skillnader



Idag samarbetar SEO och SBHSS 
på följande områden
• Inom ramen för Svereg: Konferenser, mötespart gentemot EU-

institutioner, svenska myndigheter så som Vinnova och svenska EU-
representationen samt möten i undergrupper t.ex.

• Forsknings- och Innovationsgruppen (FoI). Analyser och gemensamma 
seminarier

• Miljögruppen. Informationsutbyte och föredragningar med parter från 
nationell nivå och EU-institutionerna

• SEO och SBHSS bilateralt: 
• Morgonseminarier med tematik där vi har gemensamt intresse 
• Dagligt utbyte av information (analyser av dokument och reflektioner 

kring svar på EU-samråd)

Allt samarbete bygger på Brysselkontorens egna initiativ. Ett strukturerat 
utbyte med mandat hemifrån sker sällan. 



Vilka sakfrågor finns det 
utvecklingspotential för?
• De flesta! 
• Det handlar mindre om när EU har frågor som är intressant 

för två geografier, utan snarare om när ägarna vill 
samarbeta och ser mervärde av att agera tillsammans i 
förhållande till nationell och internationell nivå. 

• Hälsa
• Sammanhållningspolitik
• Kompetensutveckling i näringsliv
• Innovationsfrågor
• Miljöfrågor: Den gröna given, utsläppsrätter vid byggnation och 

transport, biodrivmedels framtid, dricksvatten (kvantitet och 
kvalitet)



Projektutveckling och ansökan

• Vare sig SEO eller SBHSS deltar i 
ansökningsprocessen eller projektutveckling

• Aktiv informationsspridning
• Partnersearch
• I Skåne pågår ett arbete med att se över den 

interna stödprocessen för ett aktivt deltagande i 
EU:s ramprogram – framförallt Horizon
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GCPHEU

GCPHEU repræsenterer
Fire universiteter: 
Københavns Universitet 
Danmarks Tekniske Universitet 
Copenhagen Business School 
og Roskilde Universitet

To regioner:
Region Hovedstaden
Region Sjælland 

Og de 46 kommuner i begge regioner
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GCPHEU

Om os

• Bestyrelse, styregruppe, én indgang til medlemmer

• 15 faste medarbejdere: 13 i Bruxelles + 2 i DK + 2 praktikanter

• En dansk repræsentation i Bruxelles (Nordic House)

• Årligt budget: 16 mio. DKK.

Fokusområder

• Klimatilpasning, miljø, cirkulær økonomi og energi

• Sundhed

• Udvikling og anvendelse af digitale teknologier

• Mobilitet og transport

• Bioøkonomi og fødevarer
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GCPHEU

• Interessevaretagelse

• Netværk 

• Indvirkning på EU's politik

• Projektudvikling
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GCPHEU

• Bidrage til EU-finansiering på mindst 80 mio. kr. til regioner, 
kommuner og virksomheder. 

• Facilitere mindst 10 EU-ansøgninger med deltagelse af 
medlemskredsens forskellige aktører 

• Varetage medlemmernes interesser og redegøre for effekt 
ved brug af cases. 

Mål
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Resultater 2017-2018 Copenhagen EU Office

EU-STØTTE TIL KOMMUNER, REGIONER OG 
VIRKSOMHEDER i 2017-18:

• Kommuner og region: 34,3 mio. kr.
• Virksomheder: 196,5 mio. kr.
• Universiteter i ovennævnte projekter: 17,5 mio. kr.

ØGET HJEMTAG TIL UNIVERSITETER:

• Gennemsnitligt hjemtag for universiteter i 2014-16: 
445 mio. kr./år

• Gennemsnitligt hjemtag for universiteter i 2017-
2018: 541,6 mio. kr./år (foreløbige tal)

Fremgang på 22% i forhold til gennemsnit for  2014-
2016 

EU-AKTIVITETER MED MEDLEMMER:

Alle kommuner har enten selv opnået EU-støtte, en 
virksomhed i kommunen har fået EU-støtte, haft en 
medarbejder på en EU-workshop eller haft en 
fundingplan med CPHEU

248 mio.kr.

+ 22%

100 %
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