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Hvem er vi?
Jørn SanneWander

Jesper
Blaabjerg Holm

Biodiversitet, miljø

Klima
Miljø
Ressourceeffektivisering

jsw@cphoffice.eu

jbh@cphoffice.eu
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GCPHEU repræsenterer
To regioner:
Region Hovedstaden
Region Sjælland
Og de 46 kommuner i begge regioner
Fire universiteter:
Københavns Universitet
Danmarks Tekniske Universitet
Copenhagen Business School
og Roskilde Universitet
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Hvem hjælper GCPHEU med EU-støtte?
• Vi hjælper kommuner og regioner med at opnå EU-støtte til
deres største og mest ambitiøse udviklingsprojekter
• Vi hjælper forskere på medlemsuniversiteter i gang med
ansøgningsforløb med kommunale partnere
• Vi hjælper forsyningsselskaber, udviklingsorganisationer og
andre aktører, som er ejet af kommuner eller regioner med at
opnå EU-støtte til projekter, som medlemmerne bakker op om
• Vi faciliterer samarbejde mellem kommuner, regioner og
universiteter gennem EU-projekter, der kan skabe større værdi
for borgerne og samfundet
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Tematiske fokusområder

Klimatilpasning, miljø, cirkulær økonomi og energi

Sundhed
Udvikling og anvendelse af digitale teknologier

Mobilitet og transport
Bioøkonomi og fødevarer

Innovative små og mellemstore virksomheder
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Hvad laver vi?
•

Rådgiver vores medlemmer om
mulighederne for EU-støtte, der
matcher deres efterspørgsel og
udviklingsdagsordener

•

Analyserer og formidler viden om
EU’s politikker og initiativer for at
kunne kvalificere medlemmernes
projektansøgninger

•

Engagerer og kompetenceudvikler
medlemmer

•

Arrangerer besøgsprogrammer for
medlemmer i Bruxelles

•

Opbygger netværk i Bruxelles for at
indsamle viden om
projektmuligheder og skabe
attraktive partnerskaber
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Forprojektordningen er en økonomisk støttemulighed til vores
medlemmer, der skal gøre det muligt for flere at udarbejde ansøgninger
om EU-midler.
Vores støttebeløb til region, kommuner og universiteter er:
Projektkoordinator: 100.000 kr.
Projektpartner: 30.000 kr.
Støtten udbetales efter indsendt valid EU-ansøgning.
Der gives max. 300.000 kr. om året til regioner, kommuner og
universiteter.
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CopenVirk – Sådan hjælper vi
CopenVirk er en service for
innovative virksomheder i

Østdanmark, så de har bedre
mulighed for at få støtte fra EU’s
virksomhedsrettede programmer:
1. Afklaring
– 30 minutters tlf./skype-møde

2. Validering
– En times møde + opfølgning
3. Ansøgningsskrivning
– En mandemåned
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Mere liv i Susåen
Næstved Kommune er ansvarlig
for projektet, der skal forbedre
forholdene i åen og udsætte
værtsfisk.
Formålet er at sikre
overlevelsen af den tykskallede
malermusling og skabe øget
biodiversitet og mere turisme.
EU-støtten gennem LIFEprogrammet er på 9,29 millioner
kroner for perioden 2016-2021.
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Bølgeenergi
WavePiston er en
bølgeenergivirksomhed i
Helsingør, der udvikler en stabil
energikilde med lave
omkostninger. Teknologien er
særligt interessant for øer, hvor
andre energiformer er dyre.
Udover at omdanne bølgeenergi
til elektricitet, renser
WavePiston også havvand, så
de producerer drikkevand til
konkurrencedygtige priser.
WavePiston har modtager EUstøtte på 18,6 mio. kr. fra SMV
instrument.
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Kontakt til Greater Copenhagen EU Office
Kontakt os på mail info@cphoffice.eu
eller ring til os på +45 45 11 02 98
Tilmeld dig vores nyhedsbrev her.
Læs mere om vores ydelser på hjemmesiden.

Følg os på sociale medier:
Twitter: @GCPHEU

LinkedIn: Greater Copenhagen EU Office
Greater Copenhagen EU Office
Facebook: Greater Copenhagen EU Office
Greater Copenhagen EU Office
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Capital Region of Denmark / Region Zealand / University of Copenhagen
/ Technical University of Denmark / Copenhagen Business School /
Roskilde University / Albertslund / Allerød / Ballerup / Bornholm
/ Brøndby / Dragør / Egedal / Faxe / Fredensborg / Frederiksberg /
Frederikssund / Furesø / Gentofte / Gladsaxe / Glostrup / Greve
/ Gribskov / Guldborgsund / Halsnæs / Helsingør / Herlev / Hillerød /
Holbæk / Hvidovre / Høje-Taastrup / Hørsholm / Ishøj / Kalundborg
/ København / Køge / Lejre / Lolland / Lyngby-Taarbæk / Næstved /
Odsherred / Ringsted / Roskilde / Rudersdal / Rødovre / Slagelse /
Solrød / Sorø / Stevns / Tårnby / Vallensbæk / Vordingborg

– Eastern Denmark in Brussels
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