
  
 

 
 
Unik indgang til det europæiske marked 
 
En eftermiddag med fokus på SMV’ers deltagelse i EU-projekter 

 
5. november 2014 kl. 12:30–17:00 

Syddjurs Udviklingspark, Mørke 
 

 
En virksomhed i Trustrup på Djursland fik åbnet en dør til Europa. Mindre 

virksomheder med gode idéer er mere end velkomne som deltagere i et 

EU-projekt. 

 

Arbejder du med et produkt eller en idé, du brænder for, kan din virksomhed få en 

enestående chance ved at være med i et EU-projekt. EU’s nye rammeprogram, 

Horizon 2020, prioriterer de små og mellemstore virksomheder højt, og din 

virksomhed behøver ikke at drukne i blanketter og procedurer. 

 

Mød en mindre lokal virksomhed, der bruger sine idéer og knowhow som partner i 

et EU-projekt og hør om deres erfaringer. Jens Ole Ladefoged fortæller om 

virksomheden Eglu’s deltagelse i projektet MEDiATE.  

 

To af de fødselshjælpere, SMV’erne ofte trækker på, bidrager også på mødet – det 

er EuroCenter (Uddannelses og Forskningsministeriet) og Enterprise Europe 

Network. De fortæller om mulighederne for SMV’er i Horizon 2020, om at finde 

projektpartnere, samt om mulighederne for gratis rådgivning og økonomisk tilskud i 

forberedelsesfasen. Desuden er der oplæg fra RESCOMM, som tog initiativ til dette 

møde og arbejder med netværk og kommunikation ifm. Horizon 2020.  

 

 

Arrangør: Syddjurs Erhverv & RESCOMM. 

 

 

Arrangementet er gratis, men der opkræves en no-show fee på 300 kr, hvis man 

som tilmeldt ikke møder op. 

 

Tilmelding til info@syddjurserhverv.dk eller 8880 9990, senest 31. oktober. 

 

Download denne invitation, program og kørselsvejledning på rescomm.dk/syddjurs 

– eller se mere på syddjurserhverv.dk/arrangementer 

 

Vel mødt til en spændende eftermiddag! 

 

 

Christian Gøthche  Jesper Odde Madsen 

Syddjurs Erhverv         RESCOMM 

 

 

 

 

mailto:info@syddjurserhverv.dk
http://www.rescomm.dk/syddjurs


  
 

 

 

 

 

 

 

 

Program for Onsdag d. 5. november 2014 

 

 

 

12:30 Let frokostbuffet.  

   

13:00 Velkomst v. Christian Gøthche og Jesper Odde Madsen.  

   

13:10 En unik indgang til det europæiske marked 

v/ Jens Ole Ladefoged, partner i Eglu.  

 

   

14:00 Sådan finder du EU-projektpartnere eller -

konsortier 

v/Anders Skeem, Enterprise Europe Network 

 

   

14:45 EU-café med networking – uformelle samtaler mellem 

deltagere og oplægsholdere. Kaffe og te. 

 

   

15:30 Muligheder for SMV’er i Horizon 2020 

v/Marlis Erichsen, EuroCenter. 

 

   

16:15 Om at komme ud over rampen: Kommunikation, 

faldgruber og gennemslagskraft.  

v/ Jesper Ode Madsen, RESCOMM. 

 

   

16:45 Opsamling & veje til information efter mødet.  

   

17:00 God tur hjem.  
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En unik indgang til det 

europæiske marked  
 

V/ Jens Ole Ladefoged, Eglu. 

”Vi er nu sammen med en udenlandsk partner i gang med et 

konkret projekt, som vi ved der er et marked for. De nye 

samarbejdsmuligheder er en unik chance, vi ellers aldrig havde 
fået” siger Jens Ole Ladefoged, partner i Eglu. 

 

Eglu er med i MEDiATE, et EU-projekt inden for Ambient Assisted Living-programmet. Målet er 

at lave software, som på tværs af systemer og landegrænser giver mulighed for at frivillige og 

pårørende via deres interesse for den ældre kan blive en større del af støtten og hjælpen for 
den ældre.   

”Takket være vores deltagelse i projektet har vi fået 

meget større føling med hvad der rører sig på det 

europæiske marked, og vi har i dag en helt anden 

selvtillid, fordi vi nu ved, at vi på nogle punkter ligger i 
front” siger Jens Ole Ladefoged. 

I projektet bidrager Eglu især med sin viden inden for systemudvikling, systemintegration og 

demonstration, samt servicedesign og implementering af identificerede brugerbehov i et 

samlet softwaresystem. Til det har virksomheden fået et budget på ca. 1,2 mio. kroner. 

Eglu er et softwareudviklingshus, der udvikler elektroniske platforme til videndeling mellem 

mennesker, styring af automatiserede handlinger som fx mediecentre i ”det intelligente hjem” 
og styring af velfærdsteknologi.  

MEDiATE startede i juni 2013 og løber over to år. De ni partnere kommer fra Schweiz, 
Luxemburg, Frankrig, Rumænien – og Danmark.  

www.eglu.net  

  

http://www.eglu.net/
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Sådan finder du EU-projektpartnere eller -konsortier 
v/Anders Skeem, Enterprise Europe Network 

 

Anders Skeem arbejder hos Agro Business Park, som er én af de 

danske partnere i Enterprise Europe Network: Et EU-netværk, der 

hjælper virksomheder og videnaktører med at finde nye partnere 

på tværs af landegrænser og har partnere i mere end 50 lande. 

Ud over at assistere med partnerskaber på b2b- og 

teknologiområder, bliver netværket også brugt til at assistere 

aktører, der leder efter partnere til deres EU-projekter, og 

aktører, der ønsker at tilbyde sig til EU-projektkonsortier. Anders 

Skeem og det danske Enterprise Europe Network-konsortium er 

aktive i ”EU-DK Support”, et initiativ under regeringens 

innovationsstrategi ”Danmark – løsningernes land”, som blev 

lanceret i december 2012. 

 

 

 

 

 

 Muligheder for SMV’er i Horizon 2020 
v/Marlis Erichsen, EuroCenter  

(Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og 

Innovation) 

 

 

 

 

 

 

Horizon 2020 er EU’s forsknings- og innovationsprogram for perioden 2014-2020. Der er 

skabt flere muligheder for virksomheder – både i større forskningsprojekter og i det 

særskilte SMV-instrument. SMV-instrumentet skal gøre det lettere for SMV’er at omsætte 

idéer til markedsparate kommercielle produkter. Vejen fra tegnebræt til marked skal 

være kortere og mere simpel for europæiske virksomheder. Det er dog vigtigt, at 

virksomhedens idé og projekt bidrager med merværdi til Europa, den såkaldt European 

Added Value. Men hvordan opnår man den? Præsentationen introducerer mulighederne i 

Horizon 2020, herunder SMV-instrumentet, hvor de tre faser og krav til ansøgeren 

beskrives. EU-Kommissionens erfaringer fra de foregående ansøgningsrunder 

præsenteres og der gives gode råd for ansøgningsprocessen.  

 

Marlis Erichsen arbejder som fuldmægtig i EuroCenter i Styrelsen for Forskning og 

Innovation. Arbejdet indbefatter rådgivning indenfor dele af EU’s forskningsprogram 

Horizon 2020. Marlis er NCP (National Contact Point) indenfor delprogrammerne 

Innovation i SMV’er, Marie S. Curie actions (Forskermobilitet og uddannelse) og Sikre 

samfund.  

 

EuroCenter hjælper ansøgere med at søge finansiering fra EU’s forskningsprogram 

Horizon 2020. EuroCenters EU-rådgivere hjælper både med at besvare spørgsmål og 

vejlede om ansøgninger eller projekter.  Via netværk, programkomitéer og 

referencegrupper arbejder vi for at styrke dansk deltagelse i H2020. Kontakt os ved 

spørgsmål eller aftal et gratis kundemøde for mere indgående vejledning.  
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Om at komme ud over rampen:  
Kommunikation, faldgruber og gennemslagskraft 
v/ Jesper Odde Madsen, RESCOMM 

 

RESCOMM er en kommunikationsvirksomhed med ekspertise i EU-

projekter, som siden 2009 har indhøstet erfaringer om 

kommunikationens rolle i projekterne, bl.a. via deltagelse i EU’s 

forrige rammeprogram, FP7 (www.CAMbrella.eu).  

 

RESCOMM er p.t. med som kommunikationspartner i to konsortier, 

som afventer svar på deres ansøgning hos Horizon 2020. I denne 

sammenhæng er RESCOMMs mission at sikre maksimalt udbytte af 

projektet via en kommunikationsindsats, der sikrer synliggørelse og 

udnyttelse af resultaterne.  

 

Også som SMV bør man interessere sig for kvaliteten af projektets 

kommunikation, da det jo er i egen interesse: Selv de bedste 

resultater og produkter får kun den eksponering, de fortjener, hvis 

kommunikationen fungerer optimalt og projektdeltagernes indsats 

derved slår igennem på markedet og i samfundet. 

 

Jesper Odde Madsen er uddannet i journalistik og kommunikation og har gennem mere end 25 

år samarbejdet med virksomheder i en lang række brancher, ikke mindst inden for forskning, 

IT og sundhed. Opgaverne har typisk drejet sig om tekst, strategi, presse, nyhedsbreve, 

hjemmesider, tryksager og radio/tv produktion.  

 

www.rescomm.dk har base i Lystrup.  

 

 

 

http://www.rescomm.dk/
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