
 

 

Udkast til NDEU-BRN Resultatkontrakt 2023 
Baseret på den hastige udvikling Nordjylland skal omstille sig til i de kommende år, ønsker NDEU ikke at 

udarbejde en 3-årig handlingsplan til sin strategi, men lægger i stedet op til 1-årige resultatkontrakter med 

BRN, således at indsatsområder og prioriteter løbende kan tilpasses, og NDEU kan sikre, at 

indsatsområderne stemmer overens med behovene hos ejerkredsen. Ligeledes giver det mulighed for at 

indtænke evt. nye fyrtårnsprojekter, strategiske satsninger og lignende.  

For 2023 lægger NDEU derfor op til en målbar resultatkontrakt med følgende måleparametre: 

Hjemtag:  
Der forventes 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. 

Kultur og Turisme: 4,5 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, ligesom hjemtag til egne 

projekter ikke er indregnet i beløbet. 

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 PCI på energi inden 2025 

Sundhed:  

• 2 indsendte ansøgninger indenfor det nære sundhedsvæsen 

• 2 indsendte ansøgninger indenfor innovations økosystemer 

• 2 ansøgninger indenfor sundhedsinnovation  



 

 

Fremtidens Arbejdskraft og mental sundhed:  

• 3 indsendte ansøgninger med tripple 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 

Kultur og Turisme  

• 3 ansøgninger med nordjyske aktører som koordinator,  

• 10 ansøgninger med nordjyske aktører som partner 

• 1 Ansøgninger til anerkendende priser til de nordjyske turisme og kulturaktører 

Individuelle Nordjyske virksomheder:  

• 6 ansøgninger hvor nordjyske virksomheder søger individuelle midler 

Virksomhedsfokus: 
Digital: virksomhedsaktiviteter udføres i regi af European Digital Innovation Hub 

Mobilitet:  

• 2 større matchmaking events med deltagelse af nordjyske virksomheder 

Sundhed:  

• 1 større matchmaking event med fokus på investeringer  

Kultur og Turisme  

• 5 nordjyske turismevirksomheder modtager vouchers til bæredygtig omstilling 

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  

Mobilitet:  

• 2 infomøder om strategiske indsatser indenfor mobilitet med udvalgte aktører 

• 2 infomøder om fundingmuligheder indenfor defence, det maritime, JTC 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 

Kultur og Turisme  

• 2 infomøder om året omhandlende fundingmuligheder indenfor kultur og turisme. 

Medlemsaktiviteter 
• 6 Fagligt tilpassede besøgs arrangementer i Bruxelles 

• 4 Informationsmøder om tilbud og aktiviteter til Norddanmark 

• Policy arbejde til understøttelse af funding arbejdet. 

Finansiering af EU-Kontoret 2023-25 
NDEU er en forening ejet af de 11 nordjyske kommuner og regioner 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:  

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.  

 


