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CDEU og Region Midtjylland klimasikrer regionen med 52 EU-millioner 
 

EU-Kommissionen har netop givet 52 millioner kroner i støtte til projektet Coast to Coast Climate Challenge, 

der er et storstilet midtjysk klimatilpasningsprojekt. Midtjyllands EU Kontor, Central Denmark EU Office (CDEU) 

har, sammen med Region Midtjylland, spillet en hovedrolle i, at de mange millioner nu er blevet hentet hjem. 

 

For et par år siden fik Birgitte Karnøe Frederiksen en idé. Gennem sit arbejde som EU-konsulent for CDEU i Bruxelles 

fik hun nys om en ny, stor EU-pulje, som kunne søges til klimatilpasning. Det er den idé, der siden er blevet udviklet 

kraftigt, og som netop har fået tilsagn om EU-støtte for 52 millioner kroner.  

 

- Vi er så glade, og vi er rævestolte over samarbejdet med kollegerne, regionen og alle kommunerne, 

fortæller Birgitte Karnøe Frederiksen glædestrålende. 

 

Nærhed tæller  

Netop tilstedeværelsen i Bruxelles er en hjørnesten i CDEU’s arbejde, og derfor bekræfter nyheden om det store 

støttebeløb tesen om, at regionen har ramt rigtigt ved at satse på et kontor i EU’s hovedstad.  

  

- Det gør virkelig en forskel, at vi er til stede i Bruxelles, hvor hele regionens fælles kontor kan opfange og 

formidle de muligheder, som EU tilbyder, udtaler formand for CDEU og 1. næstformand i Regionsrådet, 

Bente Nielsen (SF), som fortsætter: 

- Uden den funktion ville vi gå glip af nyheder, som kan få enorm betydning for Midtjylland, og derfor er jeg 

ekstra glad for, at det store støttebeløb nu er opnået. 

 

Klimasikring for fremtiden 

Meget er sket, siden Birgitte Karnøe Frederiksen fik den gode idé. I dag har Coast to Coast Climate Challenge 31 

midtjyske partnere, der er gået sammen om at klimasikre hele regionen for fremtiden.  

 

- Det, vi skal opnå med projektet, er, at vi skal lave en langsigtet planlægning, sådan at folk i Region 

Midtjylland kan være trygge ved, at deres kommuner tager hånd om klimaudfordringerne, og især at de 

samarbejder med hinanden på tværs af kommunegrænser, siger Birgitte Karnøe Frederiksen og fortsætter:  

- Det er meget, meget vigtigt, for man kan ikke løse de her problemer alene.  

 

CDEU skal fortsætte i aktiv rolle 

Igennem hele den lange ansøgningsfase har CDEU sammen med Region Midtjylland været tovholder på projektet, og 

det er planen, at CDEU fortsat skal spille en aktiv rolle i de seks år, som projektet vil vare.  

 

- Det er vores opgave at sikre den europæiske forankring og at sørge for, at vi kan lære af EU, ligesom de kan 

lære af os. Vi skal udbrede kendskabet, vi skal tage kontakt til virksomheder, som har interessante 

projekter, og vi skal i det hele taget følge projektet, så vi er sikre på og hjælper til, at det bliver 

gennemført på den måde, som vi har lovet Kommissionen, siger Birgitte Karnøe Frederiksen. 

Slutteligt understreger Birgitte Karnøe Frederiksen, at Region Midtjylland med dette projekt vil være en 

foregangsregion inden for klimatilpasning på både dansk og internationalt niveau.  

 

For yderligere kommentarer, kontakt:  

Direktør ved Central Denmark EU Office, Lars Holte Nielsen, på (0032) 486 176 958 eller lhn@centraldenmark.eu.  
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