
 

 
 

 

 
 

Central Denmark EU Office  
(CDEU) er Midtjyllands  
EU-kontor i Bruxelles.  
Kontoret drives i fællesskab 
af Region Midtjylland og de 
19 midtjyske kommuner.

– Vi eksisterer for at sikre, at EU 
kan skabe vækst i hele Midtjylland

HVEM  
ER VI?

VIDSTE DU AT
Vi sikrer adgang for Midtjylland 

til EU og skaber forbindelser 
til andre europæiske regioner 

gennem netværk og 
partnersøgninger.

Følg med via 
WWW.FACEBOOK.COM/CENTRALDENMARK

eller tilmeld dig nyhedsbrevet EU-fokus på 
WWW.CENTRALDENMARK.EU



+32 22 30 87 32
VI STÅR ALTID KLAR MED RÅDGIVNING 
OG INFORMATION OM EU-FORHOLD

CENTRALDENMARK.EU



TIL DIG SOM VIL HAVE MERE UD AF EU 

HVAD LAVER 
MIDTJYLLAND 
I EU?
FIND SVARENE 
LIGE HER



SEJE STRØMPER
Et projekt mellem regionale uddannelsesinstitution-
er og virksomheder fik over 3 mio. kr. til udvikling af 
en intelligent kompressions-strømpe til ældre.

GULD I GYLLE 
Et biogas-projekt i Ringkøbing-Skjern fik 15 mio. kr. til at ud-
vikle en ny type biogas-net, som vil styrke vækst og beskæf-
tigelse og øge kommunens andel af vedvarende energi.

HVAD LAVER CDEU?

Via vores proaktive iFacilitator-indsats, arbejder i 
med lokale og regionale erhvervsaktører om at finde 
frem til virksomheder, der er parate til at søge EU-
støtte. Vi hjælper naturligvis også dem der hen-
vender sig til os.

  Det handler om penge! For 
Danmark behøver ikke være 
nettobidragsyder i EU.

  Vi skaber stærke netværk og 
masser af know how til  
Midtjylland gennem EU. 

  Vi forbinder Midtjylland og  
andre regioner i hele EU og  
til EU-systemet

  Som medlem af EU, har danske 
virksomheder, institutioner og 
organisationer adgang til de 
960.000.000.000 kroner i de 
kommende 7 år. Det er støtte,  
som kan hjælpe til at øge:

VIDSTE DU AT
Vi sikrer adgang for Midtjylland i EU og skaber 
forbindelser til andre europæiske regioner 
gennem netværk og partnersøgninger.

Og derfor hjælper vi midtjyske aktører med at få mest muligt 
ud af EU i form af både økonomisk støtte, partnerskaber og 
viden inden for:

EKSEMPLER PÅ PROJEKTER

DANMARK ER IKKE BEDST TIL ALT!

VIDSTE DU AT

 960.000.000.000 KR. 
Det beløb, som det er muligt at søge til projekter i de næste 7 år!

HVORFOR ET KONTOR I EU?

VÆKST I MIDTJYLLAND

BESKÆFTIGELSE I MIDTJYLLAND

KONKURRENCEEVNE I MIDTJYLLAND

✓
✓
✓

iFACILITATOR 
HAR SIKRET MIDTJYSKE VIRKSOMHEDER

170.000.000KR. 

VIDSTE DU AT

VIDSTE DU AT
Hvis du har brug for lokal viden eller bare har 
behov for et sted at sidde, arbejde og få en 
kop kaffe, kan vi hjælpe næste gang du er I 
Bruxelles.

– DER FINDES 350
REGIONALE KONTORER FRA ANDRE EU-LANDE I BRUXELLES

FREMTIDENS FISKERI
Fiskeriskolen i Thyborøn fik 3 mio. kr. fra EU og har 
sammen med fiskeriskoler i andre lande skabt et 
bredere vækstgrundlag for fiskerierhvervet.

	 Vi varetager Region Midtjyl-
       lands EU-politiske interesser

	 Vi skaffer specialiseret  viden       
       på udvalgte policy områder

	 Vi arrangerer møder og besøg i 
     Bruxelles

	 Vi sikrer synlighed for Midtjyl-
     land.

37.480.833 KR. 403.379.143 KR.
Vi er med til at sikre Midtjyllands andel i EU’s tilskudspujler. Med en proaktiv ind-
sats i Bruxelles, har CDEU været med til at sikre midtjyske aktører over 10 gange så 
mange penge, som det har kostet at drive CDEU i kontorets levetid.


