Pressemeddelelse

Nordjylland styrker sit internationale samarbejde
BRN styrker nu sit internationale samarbejde ved at satse endnu mere
på samarbejdet med EU. Målet er større international gennemslagskraft og dermed bedre branding af Nordjylland.
Øget internationalt fokus i Region Nordjylland skal forbedre regionens muligheder for vækst og udvikling. Derfor styrker BRN nu sit internationale
samarbejde med især EU-kontoret. Blandt andet bliver det nemmere at
søge EU-midler og ekstern funding.
Det besluttede BRN’s bestyrelse på sit møde fredag den 27. november
2015.
Mikael Klitgaard, borgmester i Brønderslev Kommune og næstformand
for NordDanmarks EU-kontor:
- Vores virksomheder lever af og i det globale marked i dag. Derfor er det
ekstremt vigtigt, at vi gearer vores organisation til den virkelighed. Jeg synes, det er meget positivt, at vi kan tilbyde mere ekstern funding og en
hjælp til at søge om midler fra EU.
Jørgen Basballe, formand for tovholdergruppen Internationalt Samarbejde:
- Jo mere internationalisering vi tænker i BRN, desto flere muligheder åbner sig for vækst og udvikling. Jo flere forsknings- og udviklingsmuligheder vi kan tiltrække, desto større kompetenceløft opnår vi i Nordjylland.
Dermed skaber vi bedre muligheder for de nordjyske virksomheder, som
også indgår i den internationale konkurrence.

Bedre service i Nordjylland og Bruxelles
Det styrkede samarbejde med NordDanmarks EU-kontor (NDEU) skal understøtte BRN samt forbedre vilkårene for konkrete projekter inden for erhverv, vækst og kernevelfærd. Mest af alt via den forbedrede service i såvel
Nordjylland som Bruxelles. Her skal der arbejdes målrettet på mulighederne inden for de nordjyske styrkepositioner, herunder de klynger Vækstforum og BRN medfinansierer.
Der skal således laves mere benarbejde på konkrete projekter og oplyses
mere målrettet over for potentielle brugere – både virksomheder og det offentlige. I den forbindelse vil internationale støtteprogrammer og Interreg
indgå på lige fod med Bruxellesstyrede programmer.

BRN og EU-kontoret skal altså i større grad støtte projekter med regionen,
kommunerne og uddannelsesinstitutionerne.

Fokus på mere samarbejde med andre Business Regions
Med BRN’s skærpede internationale fokus satser BRN desuden på at øge og
styrke sit samarbejde med andre internationale Business Regions. Blandt
andet har BRN været på besøg i Business Region Gøteborg.
BRN’s forøgede fokus på internationalt samarbejde er en del af Strategi- og
Handlingsplanen for BRN.

Fakta
Business Region North Denmark
Business Region North Denmark (BRN) er et samarbejde mellem Nordjyllands 11 kommuner og Region Nordjylland. Sammen vil vi skabe fælles
vækst og udvikling for hele vores region.
www.businessregionnorthdenmark.dk
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