
Regionens rådgiver- og konsulentrolle i 
forhold til EU-tilskud 

Støttemuligheder for havne i EU 



Kort om Norddanmarks EU-Kontor 

• Eksisteret siden 1990 med kontorer i Aalborg og 
Bruxelles 

• En del af Business Region North Denmark 
(BRN), en samlet nordjysk satsning på vækst og 
jobskabelse. Udvikling af de nordjyske havne 
har høj prioritet for BRN  

• Pt 13 medarbejdere 



Kort om Norddanmarks EU-Kontor 
• Nøglefunktioner 

• Sikre større udbytte fra EU’s støttekasser til regionens aktører (offentlige, 
private, uddannelser, klynger osv.) 

• Sikre højere grad af internationalisering gennem tættere forbindelse mellem 
aktørerne og Bruxelles/Europa 

• Sikre nordjyske interesser i forhold til EU 

 

• Services 
• Screening of støttemuligheder 
• Hjælp og vejledning til ansøgningsforløb 
• Partnersøgning i DK og EU 
• Informationsaktiviteter om mulighederne 



Hvad kan man få penge til?  

 

Havne 

IKT 

Miljø 

Energi 

Sikkerhed 

Transport 

Fødevarer 



Hvad kan man få penge til?  

• Forskning- og udvikling 

• Innovation 

• Demonstration 

• Forberedelse til markedet 

• Anlægsudgifter 

 

 

 

 

 



Hvad kan man få penge til?  

• Typisk internationale samarbejdsprojekter 
 

• Kan være medfinansiering (30-80%) 
• Visse er dog 100% støttet 

• Afhængig af pulje og projekttype 

 

 

 

 



Hvorfor er EU projekter attraktive?  

• Eksterne midler til at udføre aktiviteter man i forvejen har som del af 
sin udviklingsstrategi 

• Netværk med stærke R&D og kommercielle partnere man kan trække 
på post-projekt 

• Adgang til R&D som man ikke ellers ville kunne tilgå 

 

 



Relevante puljer for havne 
 

 



Horizon2020 



Transport – Port of the Future 

• To dele:  
• Forskning og innovation (3-5 mio.€/projekt) deadline: 26/01/2017 
• Internationalt samarbejde (1 mio.€/projekt) deadline: 01/02/2017 

• Indsatser:  
• Optimerede multi-modale løsninger med særligt fokus på IT systemer som 

værktøj 
• Reduktion af miljøpåvirkning, klimatilpasninger og fokus på cirkulær økonomi 
• Forbedring af logistik og forbindelse med jernbanenettet 
• Bæredygtig vedligehold og reparation 
• Bedre integration af havnen i den omkringliggende  
   socioøkonomiske område 
• Bedre kapacitetsadministration med reducerede omkostninger  
   og brug af land 

 

 

 



Blue Growth 
• Bæredygtig vækst og beskæftigelse i den maritime sektor. Tværfaglig pulje. 

• Tre underpuljer: Labs, Careers og Technology 
• Labs: Midler til projekter i spændet mellem R&D og marked til at sikre at de gode ideer 

ikke dør inden de kommercialiseres. 
• Carreers: Opgradering af arbejdsstyrken. Uddannelse og træning. Sprog og IT. Styrke 

samarbejde ml. industri og uddannelse. 
• Technology: Tværnationale partnerskaber til udvikling  af køreplaner for strategiske 

investeringer og køre demonstrationsprojekter i stilling 

• Støtteprocent 80% 

• Ansøgningsfrister 
• Labs: 31/05/2016 
• Carreers: 31/05/2016  
• Technology: 30/09/2016 

 
 
 

 
 
 



Connecting Europe Facility 



Transport, Energi og IT 

• Giver midler til infrastrukturinvesteringer til opgradering af logistik 

• Anlægsudgifter 

• Samlet puljebudget 600 mio.€ 

• Støtteprocent mellem 20-40% 

• Næste deadline: oktober 2016  

 



EIB 



Lån 
• Lånetyper 

• Projektlån 
• Lån i samarbejde med lokale pengeinstituter 
• Højrisiko lån 
• Projekt-obligationer 
• Med mere….. 

 

• Favorabel rente og mulighed for højrisiko lån som ofte afvises lokalt 

• Der kan følge  
 

• Områder 
• Nye havne 
• Nye terminaler i eksisterende havne 
• Opgradering og udvidelse af eksisterende infrastruktur (moler, adgangskanaler, navigation og 

‘maritime locks’) 

 



Projekter – hvad er blevet støttet? 



Mitigate 

• Horizon2020 - Sikkerhedsprogrammet 

• Sikkerhedsværktøjer til kritiske informationsinfrastrukture 

• Forbedring af havnes infrastrukturelle og risikobetonede 
kommunikation. Sikkerhedsvurdering af forsyningskæden. 

• Konsortium af 12 partnere med videnskabelig og industriel baggrund 
fra Østrig, Tyskland, Storbritannien, Grækenland, Italien, Rumænien 
og Spanien 

• Havne fra Livorno, Valencia, Bremen, Ravenna 

  

 



Nordic Maritime Hub 

• Connection Europe Facility 

• Konsortium: Frederikshavn Havn, Kosan Crisplant og  
Stena Line 

• Projektledelse: NTU International A/S 

• Connecting Europe Facility støtte: 2.9 mio EUR (samlet 
14,5 mio EUR) 

 

• Mål: 

 At styrke og forbedre havnefaciliteterne i Frederikshavn 

 Leve op til markedsbehov og efterspørgsel 

 Fortsætte havnens udvikling som ´key hub´ i Nordeuropa 

 Adressere udfordringerne i den maritime sektor 

 Understøtte det langsigtede mål med at styrke forbindelsen 
mellem Nordjylland og Vestsverige = add value til 
Scandinavia-Mediterranean korridoren 



Slovenian Adriatic Sea Port of Koper 

• EIB  

• Lån på EUR 35 million  

• Mål at øge kapaciteten og gøre 
det muligt at få større volume 
igennem som et svar på større 
efterspørgsel 

• Finansiere opgradering af 
infrastruktur  

• Udvidelse af containerterminal  
og erhvervelse af udstyr inkl. 
kraner 



Hvordan kommer man videre? 



• Kontakt mig efterfølgende her, pr mail eller telefon 

 

• Vend et evt. projekt med kapaciteter der kan koble det til 
støttemulighederne i EU 
• Regionalkontorerne i Bruxelles 

• EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation 

• Private konsulenter 

 

• Få info om mulighederne og hvordan man griber det an 

 



Tak! 
Spørgsmål? 

 

 

Niels Tudor-Vinther 

EU-konsulent – energi, klima og transport 

ntv@ndeu.dk 

+32 472 46 00 66 

mailto:ntv@ndeu.dk

