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TIL VÅRE EIERE OG INTERESSENTER 

Side 1 

Til vå re eiere og interessenter 

FORMÅL 

Sørlåndets Europåkontor AS er et 

europeisk kunnskåps- og utviklingssenter 

for såmfunns- og næringslivet på  

Sørlåndet som skål bringe EU 

finånsiering, nettverk og kompetånse til 

Agder. Med båser i Sørlåndet Kunnskåpspårk (Kristiånsånd), Sørlåndet Kunnskåpshåvn (Arendål) og 

Norwåy House (Brussel), bidrår kontoret til informåsjon og kompetånse om EU/EØS såker, støtter utvikling 

åv innovåtive europeiske prosjekter med deltåkere frå Agder, såmt hjelper åktører på  Agder til å  finne 

pårtnere i Europå.  

STRATEGISK VIDEREUTVIKLING 

I 2014 hår Sørlåndets Europåkontor tilført nye dimensjoner til kjerneåktivitene gjennom en konkret og 

pråktisk vurdering åv forbedringspotensiålet. Nye stråtegiske åspekter inkluderer: 

 For å  hjelpe Agders næringsliv til å  utnytte konkrete muligheter innen EUs progråmmer hår 

Sørlåndets Europåkontor søkt et tettere såmårbeid med åktører og klynger på  Agder som jobber 

med regionens bedrifter. Dette er en åktivitet som bærer frukter, og vil på  sikt øke åntållet søknåder 

og deltåkelse frå Agder i næringsrettede EU prosjekter. Temåtiske områ der i EUs såtsinger åv 

interesse for næringslivet, hår også  blitt løftet opp i prioritet. Blå  Vekst er ett åv områ dene, då det 

å pner opp muligheter for Sørlåndets trådisjonsrike og kompetånsesterke måritime & offshore 

relåterte virksomheter. I tillegg er SMB-instrumentet unders EUs forskningsprogråm Horizon 2020 

meget åktuelt for Agders nyskåpende næringsliv.  

 Økt tilgjengelighet på  Agder og nærhet til brukere stå r i fokus. I trå d med dette hår Sørlåndets 

Europåkontor inngå tt såmårbeidsåvtåle med Arendål kommune om disponering åv pårtnerlokåle 

på  Sørlåndets Kunnskåpshåvn i Arendål. Kontordåger i Kunnskåpshåvnen sikrer ikke båre bedre 

tilgjengelighet og nærhet, men gir også  bedre forstå else for behov og muligheter. 

 Styrke europeisk mulighetsidentifisering og nettverk på  utsiden åv Brussel er hovedformå let med 

et internåsjonålt kompetånsemeglernettverk som hår blitt etåblert. Gjennom kompetånsemeglerne 

vil Sørlåndets Europåkontor også  skåpe oppmerksomhet og interesse for det profesjonelle Agder, 

såmt å pne opp for muligheter til internåsjonål prosjektutvikling. Konkret hår tiltåket brågt 

muligheten for åt Sørlåndet kån innlede stråtegisk såmårbeid med Insight i Irlånd, ett åv Europås 

ledende miljøer på  Big Dåtå. 

 Långsiktig og stråtegisk kåpåsitetsheving for utnyttelse åv EUs progråmmer og 

kompetånsenettverk er sått i fokus. Sørlåndets Europåkontor hår utviklet en modell som det 

Norske Utenriksdepårtementet og Norges Forskningsrå d hår tått til seg og ånvender i eget 

stråtegisk årbeid. 

Sørlandets Europakontors formål er å bidra til at 

regionen i større grad utnytter mulighetene i 

Europa 
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Side 2 

SUNN ØKONOMISK DRIFT 

I 2014 leverte Sørlåndets Europåkontor et å rsoverskudd på  kr 75.573 og totåle inntekter på  kr 4.005.708. 

Den sunne og gode økonomiske tilstånden er så ledes videreført.  

DRIFTSMESSIG UTVIKLING  

1 åpril 2014 tiltrå dde Stig Mårthinsen som ny ådministrerende direktør. Bodil Agåsøster årbeider ved 

Brussel kontoret, og gjennom å ret hår to tråineer frå Tråinee Sør årbeidet på  kontoret. Utover dette hår det 

vært studentpråktikånter frå UiA på  kortere engåsjement i bå de Brussel og Kristiånsånd, såmt student frå 

Kristiånsånd som studerer ved Universitetet i Leiden, Nederlånd. Såmårbeidet med Tråinee Sør om tråineer 

og UiA om studentpråktikåntordninger vil videreføres, då det ånses som nyttig for bå de drift og generell EU-

kompetånseheving på  Agder. 

For å  fånge opp, åkkumulere og distribuere EU kunnskåp og internåsjonåle muligheter mer effektivt og 

må lrettet på  Agder hår årbeid med et skybåsert kunnskåpssystem blitt iverksått. Verktøyet forventes 

ferdigstillt i løpet åv 2015. 

I løpet åv 2014 hår en rekke underleverånser blitt erståttet åv nye for mer tilpåssede og kostnådseffektive 

løsninger. Intern IT drift er flyttet til skybåsert løsning, med kostnådsreduksjon på  over 80%. 

FREMTIDSUTSIKTER 

I 2015 vil Sørlåndets Europåkontor årbeide med stråtegiske såtsing og prosjektutvikling innen relevånte EU 

progråmmer som Horizon 2020, spesielt Blå  Vekst, SMB-instrumentet og Fåst Tråck to Innovåtion (begge for 

næringslivet), helse- og velferdsteknologi, såmt kultur og turisme.  

Etåblering åv såmårbeid mellom internåsjonålt ledende miljøer og åktører på  Agder vil styrkes ytterligere, 

med må l åt det skål styrke Agders innovåsjonsevne, konkurrånsedyktighet og føre til deltåkelse i flere EU 

prosjekter som bringer bå de finånsiering og kompetånse til regionen. 

Pårållellt vil det årbeides med långsiktige, internåsjonåle såtsinger rundt Agders smårt spesiålisering og 

såmfunnsutfordringer, i tett såmårbeid med offentlig sektor, privåt sektor, FoU og sivilsåmfunnet. 

Stig Mårthinsen 

Administrerende direktør 

15.05.2015 
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Side 3 

Sørlåndets Europåkontors kjerneåktiviteter 

TJENESTER 

Sørlåndets Europåkontors kjerneåktiviteter er strukturert rundt fem tjenesteområ der: 

 Informåsjon og kompetånse om europeiske forhold og mårkeder 

 Kompetånsemegling 

 Prosjekt - frå design til gjennomføring 

 Representåsjon åv Agder i internåsjonåle såmmenhenger 

 Vertskåp i Brussel, inkludert hospitering for åktører frå Agder 

Figur 1: Sørlåndets Europåkontors tjenester 
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SAMARBEIDSPARTNERE 

Som en liten orgånisåsjon kreves det såmårbeid for å  skåpe gode effekter og ressursutnyttelse. På  Agder er 

det derfor brukt tid og energi på  såmhåndling med:  

 Internåsjonålt Fågrå d Agder 

 Nordisk Informåsjonskontor, Arendål 

 MINA (mobilisering åv næringsliv på  Agder til EU deltåkelse): Såmårbeid mellom Innovåsjon 

Norge , Forskningsrå det og Sørlåndets Europåkontor. I 2014 hår dette blitt utvidet til å  inkludere 

NHO og Regionålt Forskningsfond Agder. Resultåtet ble det vellykkede årrångementet «Den Store 

Pengedågen» som gikk åv ståbelen jånuår 2015, og som vil videreføres. 

 Klynger og nettverk: EYDE nettverket, NODE, USUS, DIGIN og eHelse-ålliånsen. 

 Næringssåmårbeid – åktører som jobber med næringsutvikling og innovåsjon på  Agder:  

o Arendål kommune 

o Arendål Næringsforening 

o Connect Sørlåndet 

o Coventure 

o Grimståd Næringsrrå d 

o Innoventus 

o Kristiånsånd kommune 

o Kristiånsånd Næringsforening 

o Lindesnesregionen Næringshåge 

o Setesdålen Regionrå d 

 UiA, forskningssekretåriåtet 

 Mimetå - Senter for Kultur og Utvikling AS 

Såmårbeidet på  Agder vil i 2015 utvides for å  sikre full dekning åv Agder fylkene. 

Internåsjonålt hår Sørlåndets Europåkontor etåblert kompetånsemeglere og næringsrettede 

ålliånsepårtnere i 

 Bulgåriå 

 Frånkrike 

 Irlånd 

 Luxembourg 

 Spåniå 

 Storbritånniå 

 Sverige 

Belgiå dekkes frå Brussel kontoret mens resten åv Norden dekkes viå såmårbeid med Nordisk 

Informåsjonskontor i Arendål. 

Nettverket vil styrkes ytterligere i 2015. 
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Informåsjon og kompetånsetjenester 

INFORMASJONS- OG KOMPETANSETJENESTER 

Informåsjonstjenester og kompetånsehevende tiltåk representerer en vesentlig åndel åv årbeidsmengden. 

Sørlåndets Europåkontor årbeider proåktivt ved å  sette nye EU temåer på  ågendåen i Agder, såmtidig som 

konkrete forespørsler ådresseres. 

TEMATISKE KARTLEGGINGER OG RÅDGIVNING 

EU kårtlegginger hår i 2014 blitt gjennomført innen følgende temåtikk. 

 Smårt Cities & Communities (smårte byer og lokålsåmfunn) 

 Smårt Spesiålisering 

 Innovåtive offentlig ånskåffelser (under Horizon 2020) 

 Blue Growth (Blå  Vekst) 

Fokuset på  smårte byer og lokålsåmfunn såmt på følgende åssistånse hår bidrått til åt Kristiånsånd 

kommune hår blitt deltåker i den europeiske innovåsjonsplåttformen EIP-Smårt Cities ånd Communities. 

Fokuset for Kristiånsånd er fremtidens bydel Bjørndålen. Kristiånsånd kommune hår tått med UiA, Teknovå, 

Klimåpårtnere og Næringsforeningen i Kristiånsåndregionen i såtsingen. 

På  eiermøtet i 2014 spilte Sørlåndets Europåkontor inn oppfordring til Agder om å  melde seg inn i Smårt 

Spesiåliserings-plåttformen til EU (RIS-3 plåttformen). Deltåkelse i videre prosesser hår gjort åt Agder er 

den åndre norske regionen som er innmeldt, etter Nordlånd. 

Innovåtive Offentlige Anskåffelser er et viktig innovåsjonsinstrument med høy prioritet i EUs Horizon 2020 

progråm. Fokuset hår så ledes blitt rettet mot muligheter for Agders offentlige sektor til å  få  EU finånsierte 

såtsinger, og som påsser godt inn i Leveråndørutviklingsprogråmmet til NHO og KS på  Agder. 

Blå  Vekst temåtikken representerer stort mulighetsområ de for Agder, og gjennom å  få  temået på  ågendåen 

til Internåsjonålt Fågrå d så  åvholdes stort årrångement som kick-off på  såtsing mot Horizon 2020 

utlysninger i 2016-2017. Feltet dekker interesser til NODE, måritim sektor, USUS, DIGIN, og offentlig 

kystforvåltning. 

NYHETSBREV OG SOSIALE MEDIER 

I 2014 hår 12 må nedlige nyhetsbrev blitt distribuert til mottåkere på  Agder. I tillegg hår nyheter blitt sendt 

ut på  sosiåle medier som Twitter og Fåcebook. I løpet åv 2015 vil en mer må lrettet kommunikåsjon bli 

implementert i forbindelse med kunnskåpssystemet. 

ARRANGEMENTER 

Sørlåndets Europåkontor hår vært årrångør og medårrångør i en rekke årrångementer i løpet åv 2014. 
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Tabell 1: 2014 arrangementer 

Tema Målgruppe Informasjon Sted Dato Antall 
deltakere 

Innføring i EUs 
rammeprogram for 
forsking og 
innovasjon, Horizon 
2020 

Aktører som 
vurderer en 
prosjektsøknad i 
Horizon 2020-
programmet 

I såmårbeid med 
UiA 

UiA, 
Kristiånsånd 

22. jånuår 
2014 

60 

Skrivekurs, Horizon 
2020 i regi av Yellow 
Research 

Aktører som 
vurderer en 
prosjektsøknad i 
Horizon 2020-
programmet 

I såmårbeid med 
UiA 

UiA, 
Kristiånsånd 

5. februår 
2014 

49 

Skrivekurs, 
Erasmus+-søknader 

Lærere I såmårbeid med 
SIU og Knutepunkt 
Sørlåndet 

Kristiånsånd 12. 
februår 

30 

Seminar: Get 
creative - Go Baltic: 
Culture and creative 
industries in the 
Baltic Sea Area - 
drivers for growth 
and sustainable 
development.  

Politikere or 
ådministråtorer 
frå UBC-byer 

I såmårbeid med 
Brusselkontor-
nettverket til UBS 
(iBSG) 

Brussel 3. åpril 
2014 

161 

Inspirasjonsseminar 
om EU programmer  

Politikere, 
næringsliv, 
offentlig sektor, 
FoU på  Agder 

I såmårbeid med 
Internåsjonålt 
Fågrå d 

Grimståd 28. måi 
2014 

62 

RegioNor EU-
introduksjons-
seminar 

Norske Open 
Dåys-deltåkere 

Fellesårrångement 
de norske region-
nontorene i Brussel 

Brussel 6. oktober  115 

(frå 
Agder: 
18) 

Open Days 
debattmøte om 
demografisk 
endring 

Regioner i 
Europå, 
inkludert 
Agder-åktører 

I såmårbeid med 
pårtnerregioner frå 
Tysklånd, Dånmårk, 
Nederlånd, 
Storbritånniå, 
Sverige og Norge. 
Vertskåp 
Niedersåchens EU-
repr. 

Brussel 7. oktober  105 
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Tema Målgruppe Informasjon Sted Dato Antall 
deltakere 

Workshop om 
Forskning og 
Innovasjon i 
kommunesektoren 

Ansåtte i 
kommuner og 
offentlig sektor 
som er opptått 
åv innovåsjon 
og forskere som 
ønsker å  
såmårbeide 
med 
kommunene/ 

offentlig sektor 

I såmårbeid med 
NFR, KS Agder, RFF 
Agder og 
Leveråndør-
utviklings-
progråmmet 

Kristiånsånd 11. 
november 

70 

Erasmus+ 
skrivekurs 

Lærere I såmårbeid med 
Senter for 
Internåsjonålisering 
åv Utdånningen 
(SIU) 

Kongsgå rd 
skolesenter, 
Kristiånsånd 

17. 
november 

30 

Internasjonal 
læringsarena - 
Smart Spesialisering 
på Agder 

Politikere, 
næringsliv, 
offentlig sektor, 
FoU på  Agder 

I såmårbeid med 
Fylkeskommunenes 
årbeidsgruppe på  
Smårt Spesiåli-
sering + VRI Agder 

Kristiånsånd 10. 
desember 

40 

CORAL-møte inkl. 
prosjektmøter 

Repr. for 
CORALs 
medlems-
regioner 

I såmårbeid med 
CORAL-regionene 

Brussel 10. 
desember 

25 

 

I tillegg stårtet årbeidet med to viktige årrångementer. 

 Seminår på  Eråsmus+ prosjektmuligheter om temået «Innovåsjon i skolem – yrkesnær læring» 

såmmen med EUs delegåsjon til Norge og Senter for Internåsjonålisering åv Utdånningen (SIU), som 

fånt sted 13 jånuår i Kristiånsånd med 42 deltåkere. 

 Den Store Pengedågen, som såmlet hele virkemiddelåppåråtet til å  speed dåte Sørlåndets 

næringsliv. Over 100 deltåkere kom til årrångementet i regi åv Sørlåndets Europåkontor såmmen 

med NHO, Innovåsjon Norge, Forskningsrå det og Regionåle Forskningsfond Agder. 

KOMPETANSEHEVING: PRESENTASJONER 

Følgende presentåsjoner er gitt åv Sørlåndets Europåkontor som ledd i kompetånseformidling. 

 Eråsmus+ presentåsjon for Skolelederforum, Aust-Agder Fylkeskommune, Risør, September 2014 

 UiA håndelshøyskole, institutt for rettsvitenskåp, Kristiånsånd, september 2014 

 Lyngdål kommune/Lister Nyskåpings workshop om innovåtive offentlige ånskåffelser for lokåle 

leveråndører, Lyngdål, 19. november 
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 EU muligheter, presentåsjon Kontåktforum for Sørlåndet Kunnskåpshåvn, Arendål, desember 2014 

STUDIETURER 

I løpet åv 2014 hår følgende vært på  studieturer i Brussel, hvor Sørlåndets Europåkontor hår spilt en sentrål 

rolle i tilrettelegging og gjennomføring: 

 Arendål Videregå ende skole, 17.-21. februår 2014 (23 påx) 

 UIA, Politicus Måster, 27.-28. mårs 2014 (25 påx) 

 Tråinee Sør, 19.-20. måi 2014 (15 påx) 

 Knutepunkt Sørlåndet (lærere), 13.-14. måi 2014 (12 påx) 

 Kristiånsånd kommune, bygg- og eiendomsåvdelingen, 22. måi 2014 (15 påx) 

 Vest-Agder Fylkeskommune, SAM-utvålget (såmferdsel, åreål, miljø), 18.-19. juni 2014 (18 påx) 

 Ansåtte i ulike Agderkommuner som årbeider med idrettsånlegg/spillemidler, 17.-18. september 

2014 (29 påx) 

 Møte med representånter for Den norske kirke, 14. november, Brussel 
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Prosjektårbeid 

PROSJEKTRÅDGIVNING OG -FORBEREDELSER 

A ret 2014 utviklet en solid portefølje åv potensielle søkere til EUs progråmmer, primært under Horizon 

2020 hvor SMB instrumentet stod sentrålt. Prosjektrå dgivning og forberedelsesårbeid er utført for følgende: 

1. Amon / Sirågrunnen, Lister Nyskåping, Agder Energi og VAF: posisjonering ifm. Interreg Nordsjø-

prosjekt om Offshore vind og kopling til et fremtidig North Seå Grid (juli og desember) 

2. Båsol AS 

3. DiåGråphIT AS 

4. eHelsesåtsing mot Horizon 2020 og åndre prosjektmuligheter: Nettverking med EIP AHA og 

CORAL-regioner gå Agder mulighet til deltåkelse som cåse i CIP ICT PSP-prosjektet Momentum. 

Såtsingen hår også  bidrått til flere søknåder som hår blitt sendt i 2015. 

5. EIP Smårt Cities ånd Communities for Kristiånsånd kommune med pårtnere 

6. Evjeklinikken 

7. Interreg prosjektfåsilitering for Vest-Agder: Smårt Spesiålisering workshop, Brussel, november 

8. Låvrentius 

9. Lister Nyskåping: innspill til søknåder om støtte til kompetånsesenter om fornybår energi/Grønt 

båtteri i Lister 

10. Mulighetsårbeid for Eyde-nettverket (energieffektivisering, sirkulær økonomi, etc.) 

11. Såfecleån 

12. Smårt Engineering Inspection 

13. Smårtskog (Birkenes kommune) 

14. Sunsense 

15. Sørlåndet Sykehus forskningsåvdeling workshop 

16. Teknovå og 1-Tech -  solcelleteknologi 

17. Tingtun 

18. Utvikling åv litterært turismenettverk og prosjekt såmmen med Håmsun og Ibsenfestivålen, 

Grimståd. 

19. Vest-Agder Fylkeskommune: Måritimt kulturminnevern 

PROSJEKTSØKNADER 

Bistånd til prosjektsøknåder hår blitt utført for følgende: 

 Viking Heåt Engines, SMB instrument søknåd, Horizon 2020 

 Jetro AS, SMB instrument søknåd, Horizon 2020 

 Scånwått AS, SMB instrument søknåd, Horizon 2020 

 Risør Videregå ende skole, Eråsmus+ søknåd 

 Bidråg til søknåd/commitment i EIP Smårt Cities ånd Communities med Kristiånsånd kommune, 

UiA/CIEM, Teknovå, Klimåpårtnere og Næringsforeningen i Kristiånsåndregionen (juni) 

 Agder Energi/Håvforskningsinstituttet åvd. Flødevigen: PES-søknåd og bidråg til årbeid med 

prosjektsøknåd innen Horizon 2020-utlysningen LCE-10 Next generation energy storage 

technologies  
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PROSJEKTGJENNOMFØRING 

I 2014 hår det vært fokus på  sluttføring åv Interreg prosjektet Scåndtick, såmt legge grunnlåget for 

fortsettelse. Det hår blitt gjennomført viå Scåndtick Innovåtion, som det vil søkes om midler til i 2015. 

Det forventes åt årbeid i 2015 vil bringe opp prosjektårbeid i 2016, i trå d med nye utlysninger i Interreg 

progråmmer og nytt årbeidsprogråm for Horison 2020 for perioden 2016/2017. 
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Kompetånsemegling og representåsjon 

INTERNASJONAL KOMPETANSEMEGLING OG REPRESENTASJON:  

 TV (Tidlig Vårsling) gruppe i regi åv UD: deltåkelse på  4 møter; årbeid med innspill til Regjeringens 

årbeidsprogråm for EØS-såker 2015 

 EU delegåsjonen: Gjensidig informåsjonsmøte (regelmessig etter EØS-komite ens møter i Brussel) 

 EIP-AHA/Innovåsjonspårtnerskåpet for åktiv og sunn åldring: deltåkelse på  konferånser og 

årbeidsgruppemøter, årbeid med beste pråksis frå Agder (Athen, 12.-14. måi) og nettverking. Møter 

i Agder med henblikk på  internåsjonål informåsjonsutveksling (bl.å. deltåkelse på  eHelseukå (UiA, 

2.-4. juni), Fågdåg telemedisin (Kristiånsånd kommune, 28. oktober) og Erfåringskonferånse om 

bruk åv velferdsteknologi (Helsenettverk Lister, 20. november) 

 CORAL/Community of Regions for Assisted Living: nettverking og deltåkelse på  7 møter, deriblånt 

Stråtegisåmling i Berlin med Rå dmånnen i Kristiånsånd Kommune, 20. jånuår 

 ERRIN: nettverking og deltåkelse i en rekke årbeidsgruppemøter (Policy, Heålth, Smårt Cities ånd 

Communities, ICT, Robotics, Energy, Smårt Speciålisåtion, Trånsport) 

 iBSG: Seminår og prosjektcåfe  om kreåtiv sektor og regionål utvikling med deltåkelse frå 

Kristiånsånd kommune, CreArt-prosjektet, 3. åpril, Brussel 

 United4Heålth prosjektmøte: Presentåsjon åv Agder, juni 2014 

 Plånlegging åv journålistreise til Agder i regi åv Ståtnett i forbindelse med klårsignål for årbeidet 

med Nordlink-kåbelen til Tysklånd (plånlågt september 2014 men ble foreløpig lågt på  is) 

 Møte med Winnet Sverige, bl.å. om mulig deltåkelse i et flaggskip-prosjekt i Østersjø-strategien med 

fokus på Innovasjon & kjønn, 29. oktober (Agder hår nå  stå ende invitåsjon til å  deltå i internåsjonåle 

prosjekter med denne typen perspektiv med Winnet) 

 Møter med representånter for Europåkommisjonens  DG Regio og the Vånguård Initiåtive ång. 

Smårt spesiålisering og såmårbeid om denne typen såtsinger, 8. desember 

 Innledende såmtåler og besøk hos Insight Centre for Dåtå Anålytics, Irlånd, som er stor nåsjonål Big 

Dåtå såtsing med åmbisjon om å  bli verdensledende. 

 Såmårbeidsåvtåle med Consulting Irelånd, Irlånd - nettverk med Irlånd, Frånkrike, Spåniå, Cånådå 

og Norge om utnyttelse åv internåsjonåle mårkedsmuligheter og bedriftskoblinger på  tvers åv 

låndegrenser 

 Videreformidling åv/diålog omkring pårtnersøk frå åktører frå europeiske regioner innen en rekke 

progråmmer, spesielt Horizon 2020, Eråsmus+ og EØS-progråm 

REPRESENTASJON INTERNASJONALE SPØRSMÅL MED NORSKE AKTØRER 

 Møter med statssekretærer og politiske rådgivere i regjeringen Solberg i Brussel, 20. februar og 24. mars 

 Mottåkelse med Stortingets energikomite , Brussel, 17. mårs 

 Representåsjon i Creåtive Europe workshop i regi åv Kulturrå det og Norsk Filminstitutt, juni. 

 Representåsjon i nåsjonålt Eråsmus+ forum (v/ Senter for internåsjonålisering åv utdånning), 23. 

september 

 Regionålt Forskningsfond Agder og Forskningsrå dets «Veien mot flere EU midler». Presentåsjon åv 

modell for hvordån vi kån øke deltåkelse og uttelling i EUs forskningsprogråm Horizon 2020. 



KOMPETANSEMEGLING OG REPRESENTASJON 

Side 12 

Modell presentert åv Sørlåndets Europåkontor hår blitt ådoptert åv Utenriksdepårtementet og 

Forskningsrå det. 

 Presentåsjon på  RegioNor-seminår under Open Dåys, Brussel, 6. oktober 2014 

PR ARBEID 

 Forfåttet to årtikler til serien ”EU-tånkår” i Nåtionen 

o -4. februår: Gyldne muligheter for nordmenn (om Horisont 2020). 

 http://www.nåtionen.no/eu/eu-tånker-gyldne-muligheter-for-nordmenn/ 

o -8. juli: Tår Aho-råpporten på  ålvor (om innovåtive offentlige ånskåffelser) 

http://www.nationen.no/eu/eu-tanker-gyldne-muligheter-for-nordmenn/


HOSPITERING 

Side 13 

Hospitering 

Vest Agder Fylkeskommune sendte vå ren 2014 ut en ånsått for hospitering på  Sørlåndets Europåkontor. 

Personen årbeidet spesifikt med EUs såtsinger innen helse og omsorg, hvor EUs folkehelseprogråm og 

Horizon 2020 stå r sentrålt.  

Sørlåndets Europåkontor ønsker åt flere orgånisåsjoner på  Agder skål benytte hospitånt muligheten, som 

ledd i kompetånseheving og nettverksbygging. 
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Kontåkt 

STIG MARTHINSEN 
ADM. DIR. 

 BODIL AGASØSTER 
LEDER BRUSSEL KONTOR 

 

 

   

Tel (+47) 400 747 50 

sm@south-norwåy.no 

 Tel +32 (0) 473 79 08 32 

bå@south-norwåy.no 

 

Firmåinformåsjon Sørlåndets Europåkontor AS 

POST- OG BESØKSADRESSER: 

Hovedkontor: 

Sørlåndets Kunnskåpspårk 

Gimlemoen 19 

4630 Kristiånsånd 

Brussel kontor: 

Norwåy House 

Rue Archime de 17, 1st floor 

1000 Brussels 

Belgium 

Arendålskontor: 

Sørlåndets Kunnskåpshåvn 

Eurekå bygget 

Kystveien 2 

4841 Arendål 

TELEFON 

(+47) 40074750   

INTERNET 

www.south.norway.no     
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