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Udkast til  
Resultatkontrakt imellem  

Business Region Nordjylland (BRN) 
& 

 NordDanmarks EU-Kontor(NDEU) 
2023-25 

 

NDEUs strategi for 2023-25 
NDEUs strategi tager udgangs punkt i de muligheder der stilles til rådighed fra EU Kommissionen og som 

matcher Nordjylland. For den nuværende budgetperiode 2021-2026 har EU-Kommissionen følgende 

overordnede strategier punkter:  

• European Green Deal (grøn omstilling) 

• A Europe fit for the Digital Age (digitalisering) 

• An economy that works for people (vækst, sundhed og Arbejdskraft) 

• A stronger Europe in the world (forsvar og konkurrencedygtighed)  

• Promoting our European Way of life (ligeværd og menneskerettigheder) 

• A new push for European Democracy (forståelsen af demokrati som et privilegie) 

• EU Recovery strategy – Next Generation EU (Et bæredygtigt, digitalt og modstandsdygtigt Europa, 

post covid) 

Et grønt og digital Nordjylland 
Den grønne omstilling og det Digitale står allerøverst på dagsordenen. Det akutte behov for at gøre EU 

uafhængig af gas fra Rusland har bragt EU ud i en større energikrise, der kombineret med behovet for et 

CO2 neutralt Europa i 2050 sætter store krav til den teknologiske udvikling, højnelse af digitaliseringen og 

adgangen til- og uddannelse af kvalificeret arbejdskraft indenfor området.  

Da en EU støtte skal indeholde elementer af Grøn og Digital ser NDEU sig selv som en aktiv spiller i 

understøttelse af den grønne omstilling i Nordjylland ved bl.a. at indgå som en aktiv del i den strategiske 

planlægning af konkrete indsatser, opsætning af fundingstrategi for den grønne omstilling samt hjemtag og 

understøttelse af EU-projekter til dette i tæt samarbejde med BRN, KKR, Erhvervshus Nordjylland, Green 

Hub og fyrtårnsprojektet CO2Vision.  

NDEU arbejder ud fra princippet om en ”fair share” tilgang til Europæiske tilskudsmidler og kigger derfor 

nøje efter, hvilke store strategiske indsatser, det er afgørende for regionen at deltage i samtidig med, at der 

søges efter mere lettilgængelige midler, der kan understøtte omstillingen hos den enkelte aktør.  

Der vil ligeledes i højere grad være fokus på at understøtte miljø og naturprojekter ligesom NDEU har valgt 

at tage en stor og aktiv udførende rolle i den nordjyske European Digital Innovation Hub, AddSmart via 
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medlemskab af Enterprise Europe Network. Det grønne og digitale skal derfor ses som en tværgående 

ramme i alle kontorets sektorspecifikke aktiviteter.  

Der er ligeledes taget udgangspunkt i indeværende Smart Specialisation strategi (den regionale strategi for 

decentral erhvervsfremme), der har udpeget følgende områder som områder indenfor hvilke, Nordjylland 

har en spidskompetence i europæisk kontekst:  

• Det smarte (IKT og Digitalisering) 

• Det grønne (Energi og grøn omstilling) 

• Det blå (Maritime erhverv og fiskeri)  

• Det attraktive (Turisme) 

Sundhed indgår ikke i den nordjyske Smart Specialisation Strategi, men er af afgørende betydning for 

Nordjyllands evne til at tiltrække såvel arbejdskraft som at sikre velfærdsniveauet og skabe vækst og 

udvikling. I samarbejde med Region Nordjylland har NDEU derfor valgt at sætte et særskilt fokus på 

sundhedsdagsordenen i Nordjylland gennem kontorets aktiviteter. Dette sker bl.a. ved den delvise 

finansiering af en sundhedsfundraiser på NDEU’s kontor i Bruxelles. 

Fokusområder 2023-25 
NDEU Ejerkredsen, tæller såvel offentlige som videns aktører og et strategisk fokus, båret af 

projektportefølje, der er fokuseret omkring små og mellemstore virksomheder, tager kontorets indsatser 

udgangspunkt i en ”triple helix” tilgang. Det vil i videst muligt omfang sikre samarbejdet mellem det 

offentlige og private, da det er via denne tilgang mulighederne for hjemtag af EU-midler er størst. Ligeledes 

er der foretaget en vurdering af indsatsområder ift. spektret mellem strategi, efterspørgsel og kontraktlige 

forpligtelser. Udover kontingentindtægter fra BRN’s medlemmer tæller det også Europa Kommissionen, 

Danmarks Erhvervsfremme Bestyrelse, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, m.fl. På baggrund af dette 

indeholder NDEU’s strategi for 2023-25 følgende fokusområder: 
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Baggrund og Formål for Resultatkontrakten 
BRN ser NDEU som en aktiv spiller/operatør i realiseringen af BRN’s strategi mht. at skabe betingelserne for 

at Nordjylland kan indfri sit vækst- og udviklingspotentiale. Resultatkontrakten mellem BRN og NDEU skal 

understøtte BRN’s strategi om at: 

• Skabe grobund for grøn omstilling og vækst i hele Nordjylland 

• Styrke vital infrastruktur, der forbinder Nordjylland med resten af landet og verden 

• Styrke erhvervets vækstbetingelser på strategiske nordjyske styrkepositioner  

• Øge Nordjyllands tiltrækningskraft for investeringer og midler 

• Udvikle, fastholde og tiltrække nødvendig kvalificeret arbejdskraft. 

Dette sker bl.a. ved at indgå som en aktiv del af den strategiske planlægning af konkrete indsatser, 

opsætning af fundingstrategi for disse, samt projekt understøttelse og hjemtag af EU-midler i tæt 

samarbejde med aktører, såsom Erhvervshus Nordjylland, Green hub Denmark, fyrtårnsprojektet 

CO2Vision.  

Under denne resultatkontrakt tager NDEU sit udgangspunkt i EU-Kommissionens strategier og tilgangen, at 

Nordj lland skal ha e sin ”fair share” af de godt 2.000 mia. € der uddeles i den inde ærende 7 års budget 

periode 2021- 0 6. Denne ”fair share” opnås  ed fokusere på de indsatser  der  nskes gennemf rt i 

Nordjylland og samtidig have øjne for muligheder for strategiske satsninger i det nordjyske.  

Resultatkontrakten skal desuden sikre  at NDEU har fokus på  RN’s prioriterede indsatser, og det er derfor 

aftalt at kontrakten  dækker følgende områder af NDEU’s strategi område: 

 

 
 

Kontrakten løber i perioden 2023-25, med en årlig mål- og evaluer bar handlingsplan. Rapportering 

foretages løbende på BRN’s møderække. 
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Samarbejde og partnernes Forpligtigelser 
Det er en forudsætning for resultatkontrakten, at BRN’s medlemmer har, eller arbejder på at opsætte, et 

modtagerapparat, der kan såvel udvikle som håndtere indkommende projektmuligheder i samarbejde med 

NDEU. Uden et aktivt modtagerapparat, er NDEU ikke i stand til at kunne levere på de nedenfor aftalte mål. 

Det er derfor af afgørende betydning, at hvert enkelt medlem sammen med NDEU opsætter en 

fundingstrategi, for på bedst mulig vis at sikre det optimale udbytte af resultatkontrakten for alle parter. 

Ligeså er det væsentligt at NDEU indtænkes i alle relevante strategiske overvejelser i BRN-regi, der tænkes 

at skulle gennemføres via hjemtag af midler.    

På samme vis skal NDEU sikre en indsigt i de kommunale og regionale strategier samt understøtte og 

synliggøre de kommunale og regionale satsninger – Herunder den regionale strategi for decentral 

erhvervsfremme. NDEU skal ligeledes arbejde aktivt for at opdyrke og vedligeholde et stærkt netværk med 

BRN’s medlemmer og være opsøgende ift. tværkommunale/regionale direktørfora på relevante 

fagområder. 

Leverancer dækket af medlemskontingent/resultatkontrakten 
Direkte Funding  

NDEU 

- identificerer finansieringsmuligheder, og leverer opdateret specifik viden om relevante tilskuds 

programmer, der matcher BRN’s prioriteter 

- tilbyder støtte til projekt formulering, ansøgningsskrivning og projekt administration.  

Grundet loven om konkurrenceforvridning, kan NDEU ikke udføre fuld ansøgningsskrivning.  

- Leverer information om relevante og konkrete projektpartnersøgninger til europæiske projekter, der 

kan støtte op omkring BRN aktørers ambitioner og fokusområder.  

- Spejder efter aktiviteter og Funding muligheder, der kan blive til fælles strategiske 

udviklingsprojekter, og arbejder for at få den forankret i Nordjylland. 

Netværks arbejde 

NDEU 

- deltager i relevante netværk og er lokalt til stede i Bruxelles indenfor fokusområderne specificeret i 

denne aftale 

- Promoverer BRN-medlemmer som attraktive projektpartnere ved deltagelse i events, konferencer 

og netværksmøder  

- Repræsenterer BRN-medlemmer til møder, konferencer og brokerage events rettet mod EU 

programmer i Bruxelles.  

- Repræsenterer BRN’s øvrige finansierede indsatser – Herunder Green Hub Danmark - via 

tilstedeværelse i Bruxelles i forhold til at skabe netværk indenfor relevante områder – f.eks. 

indenfor CCUS via deltagelse i netværket Hydrogen Europe. Information og highlight fra netværks 

møder fødes herefter tilbage til BRN’s medlemmer. 

- Repræsenterer BRN’s medlemmer i European Regions Research and Innovation Network – ERRIN 

el.lign. EU-netværk og sikrer, at partnersøgninger fra kontorets øvrige netværk anvendes til også at 

sikre BRN medlemmers interesser. 

- Afholder informationsmøder for BRN-medlemmer om relevante europæiske puljer 
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- Sikrer at BRN modtager rettidig information om og adgang til services tilgængelige via NDEU’s 

projektportefølje 

Interessevaretagelse  

NDEU 

- foretager interessevaretagelse i Bruxelles og Danmark i forhold til programmer, indkaldelser og 

aktiviteter, der kan understøtte arbejdet defineret i BRN’s strategi, som f.eks. European Digital 

Innovation Hubs, TEN-E, m.fl.  

- Planlægger og koordinerer fagspecifikke besøgsgrupper og studieture til Bruxelles i samarbejde med 

den/de relevante BRN-medlemmer 

Betalingsleverancer 
Udover de ovenfornævnte samarbejdsflader, får  RN’s akt rer via denne resultatkontrakt adgang til at 

anvende NDEU personale på konsulentbasis til en fast timepris på 750 kr. Opgaverne skal indeholde en 

tidsmæssig afgræsning og indholdet specificeres i en særskilt konsulentaftale. Relevante opgaver drøftes ad 

hoc på ledelses niveau. Opgaverne er f.eks. af typen ansøgningsskrivning, projekt administration, 

projektopstart, eller gennemførelsen af specifikke dele af den enkelte aktørs projekt.  

Disse elementer er karakteriseret som betalingsleverancer, da NDEU ikke må agere 

konkurrenceforvridende ift. det private konsulentmarked. 
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BRN-NDEU Handlingsplan 2023 
For 2023 er der opsat en målbar handlingsplan baseret på ovenstående indsatser og med nedenfor 

beskrevne måleparametre. Måleparametrene er baserede på følgende definitioner:  

Måltal 

Hjemtag:  
Der forventes i 2023 et samlet hjemtag til nordjyske aktører på 75 Millioner kr. med en forventet fordeling 

på følgende  

Grøn: 5 millioner kr. 

Digital: 5 millioner kr.  

Mobilitet: 20 millioner kr. 

Sundhed: 13 millioner kr.  

Fremtidens Arbejdskraft og mental sundhed: 6,5 Millioner kr. 

Individuelle Nordjyske virksomheder: 21 millioner kr. 

Da hjemtag altid er afhængig af aktørernes ressourcer, konkurrence på og udbuddet af konkrete 

indkaldelser, tages der forbehold for ændringer internt imellem kategorierne.  

Ansøgninger  
Grøn:  

• 5 indsendte ansøgninger med nordjyske aktører 

Digital:  

• 5 indsendte ansøgninger med nordjyske aktører   

Mobilitet:  

• 12 indsendte ansøgninger med nordjyske aktører  

• Opstart af proces om 1 Connecting Europe Facility– Trans European Network for Energy CEF-TEN-E  

på energi med mål om Project of Common Interest PCI ansøgning i 2024. 

Sundhed:  

• 2 indsendte ansøgninger indenfor det nære sundhedsvæsen 

• 2 indsendte ansøgninger indenfor innovations økosystemer 

• 2 indsendte ansøgninger indenfor sundhedsinnovation  

Fremtidens Arbejdskraft og mental sundhed:  

• 3 indsendte ansøgninger med triple helix approach 

• 1 indsendt ansøgning med fokus på democracy illiteracy 

• 1 indsendt ansøgning på mental sundhed 

• 3 ansøgninger med sektorkobling til andet Smart Specialisation område 
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Individuelle Nordjyske virksomheder:  

• 6 ansøgninger, hvor nordjyske virksomheder søger individuelle midler 

Virksomhedsfokus: 
Digital: virksomhedsaktiviteter udføres i regi af European Digital Innovation Hub – Addsmart. 

Mobilitet:  

• 2 større matchmaking events med deltagelse af nordjyske virksomheder 

Sundhed:  

• 1 større matchmaking event med fokus på investeringer  

Individuelle Nordjyske virksomheder:  

• 9 Nordjyske virksomheder finder samarbejdspartnere i udlandet 

• Genereret øget omsætning på 5 millioner kr. i nordjyske virksomheder 

Vidensdeling:  
Grøn:  

• 2 infomøder om fundingmuligheder indenfor hhv. LIFE og InterReg 

Digital:  

• Vidensdelings aktiviteter udføres via European Digital Innovation Hub – Addsmart. 

Mobilitet:  

• 2 infomøder om strategiske indsatser indenfor mobilitet med udvalgte aktører 

• 2 infomøder om fundingmuligheder indenfor defence, det maritime, FRO og byudvikling 

Sundhed:  

• 2 infomøder om funding muligheder indenfor sundhed 

• Løbende adhoc infomøder med udvalgte aktører 

Fremtidens Arbejdskraft og mental sundhed:  

• 2 infomøder om fundingmuligheder med relevante aktører 

BRN Medlemsaktiviteter 
• 6 Fagligt tilpassede besøgs arrangementer i Bruxelles 

• 4 Informationsmøder om tilbud og aktiviteter til Norddanmark 

• Interesse varetagelse (Policy) til understøttelse af EU Funding arbejdet. 

• Definitioner 
• Nordjyske aktører: Medlemmer af EU-kontoret samt virksomheder og organisationer placeret i 

Region Nordjylland eller aktører, hvor hjælpen er til gavn for Nordjylland. 
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• Pipeline: Liste af aktive mulige projekter hos nordjyske aktører  

En ansøgningsproces kan variere fra mellem 3 måneder og flere år, hvor der i perioden sker en 

projektudvikling med aktøren. Projektstørrelsen kan variere fra 50.000 kr. til 3 cifrede millionbeløb. 

Antallet af ansøgninger varierer derfor også meget fra område til område – Ofte kan mindre 

projektmidler søges og vindes af flere nordjyske aktører samtidig, mens større projektmidler har 

mindre sandsynlighed for at gå igennem. NDEU har derfor altid en aktiv Pipeline med projekter på 

flere niveauer uafhængigt af kontraktlige tidsrammer. 

 

• Indsendte Ansøgninger: Er et af de sidste trin i pipeline. Her registreres de projekter, hvor NDEU 

har ydet en forskel for indsendelsen af projektet. En forskel betyder, at sandsynligheden for at få et 

hjemtag 4-dobles for det enkelte projekt. Den normale sandsynlighed for et hjemtag ligger imellem 

4% og 60% for EU-projekter, afhængig af området, der søges indenfor – NDEU’s hjemtagsstatistik 

ligger pr. oktober 2022 på 11/14~78,5 %. 

 

• Hjemtag: Defineres som det beløb, der modtages i tilskud fra EU og som gives til en Nordjysk aktør. 

Aktørens egen finansiering samt penge, der går til partnere i projektet udenfor regionen 

medregnes ikke.  

 

• Måling: NDEU måler antallet af projekter og de tildelte penge (Hjemtag) og ikke effekten, da der 

typisk går mere end 2 år fra et projekt er gennemført og en effekt bliver synlig. For 

virksomhedsindsatsen måles effekten i op til 3 år efter hjemtag er opnået. 

 

• Infomøder: er møder arrangeret af NDEU eller med NDEU som en del af organiseringen, hvor der er 

deltagelse af mere end 15 personer fra forskellige aktører. 

 

• Matchmaking Events: I forbindelse med større internationale erhvervs- og investerings 

konferencer, faciliteres 1 til 1 møder imellem potentielle samhandelspartnere. Typisk 2-500 møder 

på en konference. 

 

• NDEUs egne projekter: NDEU dækker ca 1/3 af omsætningen via egne projekter. Disse benyttes til 

at geare aktiviteter specielt indenfor erhvervsområdet. NDEU deltager udelukkende i projekter, 

hvis aktiviteten vurderes at understøtte kontorets strategi eller ligger i forlængelse af de aktiviteter, 

der i øvrigt udføres af kontoret. 
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Bilag 1: Finansiering af EU-Kontoret 2023-25 
NDEU er en forening ejet af de 11 nordjyske kommuner og Region Nordjylland med Aalborg Universitet, 

University College Nordjylland og Sermersooq Kommune som medlemmer.  

2/3 af kontoret omsætning kommer fra medlemskontingenter og udgør dermed kontorets basisbevilling. 

Kontingentindtægterne er fordelt som følger: 

BRN: 

3 kr. pr indbygger fra hver Kommune, undtaget Aalborg Kommune, der betaler 6 kr. pr. indbygger 

3 kr. pr. indbygger fra Region Nordjylland  

Region Nordjylland: 

300.000 kr. til sundhedsindsatsen i Bruxelles 

Øvrige Kommuner (Sermersooq):  

3 kr. pr. kommune 

Vidensinstitutioner 

100.000 kr.  

Den sidste 1/3 af omsætningen kommer fra projektmidler fra egne projekter samt de serviceydelser 

kontoret sælger på konsulentbasis. Nuværende takster udgør 750 kr/time for medlemmer og 1.000 kr/time 

for øvrige.  


