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CDEU får 1 million kroner til at hjælpe SMV'er
Små og mellemstore virksomheder i Midtjylland får endnu bedre muligheder for at vækste internationalt via 
EU-projektet Everywhere International SMEs (EIS)". CDEU og Region Midtjylland er blandt partnerne bag.

Fire stolte partnere i EIS-projektet. Fra venstre er det Sarah Eline 
Hansen, erhvervskonsulent på CDEU, John Fitzgibbon, leder af 
SELP, Laura Carniel, konsulent ved SELP, og Lars Holte Nielsen, 
direktør på CDEU. Pressefoto

Nyt fra EU leveret direkte 
til Erhverv+ Østjylland 
fra Midtjyllands kontor i 
Bruxelles, Central Denmark 
EU Office.

Kontoret er ejet af Region 
Midtjylland, regionens 19 
kommuner samt Aarhus 
Universitet.

Midtjyllands EU-kontor 
hjælper virksomheder, 
institutioner og offentlige 
myndigheder med 
internationalt samarbejde 
og internationale 
udviklingsprojekter.

Se mere på www.
centraldenmark.eu eller 
kontakt det midtjyske 
erhvervsteam i EU på 
erhverv@centraldenmark.
eu 

Fakta
NyT fra euNu skal der fokus på, hvordan 

små-og mellemstore virksom-
heder (SMV’er) i Midtjylland 
kan blive endnu bedre til at 
vækste internationalt. Det ar-
bejde vil et nyt projekt, ”Eve-
rywhere International SMEs 
(EIS)”, der har CDEU og Regi-
on Midtjylland som partnere, 
bane vejen for.

Målet er at drage nytte af en 
række landes forskellige er-
faringer på erhvervsområdet 
for derigennem at forbedre 
erhvervsfremmeklimaet for 
SMV’er.

Projektet er netop blevet 
skudt i gang, og der er i alt ni 
partnere fra syv forskellige re-
gioner med. Geografisk spæn-
der projektet helt fra Italien 
og Portugal over Kroatien, Po-
len og Irland til England og, 
altså, Danmark.

Det sydengelske amts-
råd i Hampshire, Hampshi-

NYt  
FRa EU

re County Council, er ho-
vedpartner bag projektet. 
Hampshire County Council 
repræsenteres i Bruxelles af 
South England Local Partners 
(SELP), som har deres kontor 
i samme bygning som CDEU. 
Det var derfor også her, at idé-
en til projektet opstod for år 
tilbage.

EU støtter projektet med 
godt 10 mio. kroner, hvoraf 
CDEU får 1 million til at kom-
munikere projektet ud. Dette 
vil i praksis betyde, at CDEU 
blandt andet har ansvaret for, 
at projektets resultater kom-
munikeres bredt ud i hele 
Europa.

For at opfylde dette for-
mål skal der udarbejdes bå-
de brochurer, nyhedsbreve 
og en hjemmeside, og så skal 
CDEU fungere som omdrej-
ningspunkt for en intern-eks-
tern dialog med interessenter 
og partnere om projektet. Det 
bliver desuden CDEU’s rolle at 
indsamle viden udviklet i lø-
bet af projektet og at formidle 
denne til partnerne, så frem-
driften sikres og opnået viden 
bevares. Hen mod slutningen 

af projektet skal CDEU også 
stå for en stor, europæisk kon-
ference, hvor alle interessere-
de inviteres med.

Fra rådgiver til deltager
Erhvervskonsulent hos CDEU, 
Sarah Eline Hansen, under-
streger vigtigheden af, at 
CDEU på denne måde får lov 
at træde ud af rådgiverrol-
len og ind i deltagerrollen i et 
europæisk projekt:

- Dette er en rigtig god mu-
lighed for CDEUs medarbej-
dere. Vi rådgiver hver dag 
midtjyske aktører i at deltage i 
projekter, så derfor er det ind-
imellem rigtig nyttigt for kon-
toret, at vi selv oplever at væ-
re partner i europæiske pro-
jekter, da vi derved sikrer, at 
vi kan give midtjyske aktører, 
der selv står i en lignende si-
tuation, den bedst mulige råd-
givning.

Everywhere International 
SMEs (EIS) -projektet tager 
udgangspunkt i en anerken-
delse af regionale og europæ-
iske behov for, at flere SMV’er 
internationaliserer, da det er 
bevist, at SMV’er har større 

chance for at overleve i et glo-
balt konkurrencedygtigt er-
hvervsklima, hvis de interna-
tionaliserer.

Skal lære af hinanden
Igennem de fire år, som pro-
jektet varer, skal de deltagen-
de regioner således lære af 
hinandens erhvervsfremme-
strukturer for derved at for-

bedre erhvervsfremmekli-
maet for SMV’er i regionerne. 
Der skal desuden arrangeres 
workshops i hver region, lige-
som alle relevante erhvervs-
fremmeaktører skal inddra-
ges. Som en del af projektet vil 
CDEU og Region Midtjylland 
derfor i den kommende tid 
arbejde hen imod at inddrage 
de vigtigste aktører i regionen.
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- vi er eksperter
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tilnæstenalle brancher
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i egenproduktion


