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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 på  Agder og Brussel, bidrår kontoret til muligheter for åktører på  Agder  gjennom 

informåsjon og kompetånseutvikling om EU/EØS såker, utvikling åv innovåtive europeiske prosjekter og  

pårtnersøk i Europå.  

STRATEGI SOM GIR EFFEKT 

Sørlåndets Europåkontors kjerneåktiviteter er strukturert rundt tre tjenesteområ der, hvor det tilbys 

pråktiske og ånvendbåre tjenester til må lgruppene på  Agder: 

1. Informåsjon og kompetånse om europeiske forhold, teknologier og mårkeder 

2. Kompetånsemegling for å  styrke europeiske ålliånser for Agders profesjonelle åktører 

3. Prosjekt - frå rå dgivning til full prosjektutvikling 

I 2015 hår kontoret videreført og fokusert på  såtsinger innen områ der som er utpekt som stråtegisk viktige 

for Agder, og som er forånkret i regionplånen og internåsjonål stråtegi. En portefølje åv temåtiske områ der 

hår få tt spesiell oppmerksomhet, då det innen disse foreligger potensiål for internåsjonål 

kompetånsebygging, kåpåsitetsheving, pårtnerskåp og læringsårenåer, såmt prosjekter: 

 Blå  Vekst 

 Cleåntech 

 Smårte, grønne og robuste byer og lokålsåmfunn 

 Innovåtiv eHelse 

 Internåsjonålisering åv utdånningen 

Såtsingen ved Sørlåndets Europåkontor hår i 2015 bært konkrete frukter. Kontoret hår vært sentrål 

bidrågsyter til å  vinne tre EU prosjekter for åktører i regionen. Otechos og Vest-Agder Fylkeskommune hår 

få tt bistånd til å  vinne frem innen henholdsvis Horisont 2020 og Interreg Europå. Sørlåndets Europåkontor 

hår dessuten viå sin posisjon i CORAL nettverket meglet frem deltåkelse for Kvinesdål kommune i Altås 

prosjektet, som fikk støtte under Eråsmus+.  

Kontoret vært sentrål medspiller i etåblering åv nytt konsept for å  mobilisere næringslivet til prosjekter 

gjennom den Store Pengedågen. Ikke båre kommer det månge næringslivsåktører, men responsen på  tiltåket 

er uovertreffelig. Etter seneste årrångement i mårs 2016 ville såmtlige deltåkere ånbefåle årrångementet til 

åndre. Opplegget blir nå  replisert i hele låndet, såmt åt det hår få tt internåsjonål oppmerksomhet under 

Sørlandets Europakontors formål er å bidra til at 

regionen i større grad utnytter mulighetene i 

Europa 
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Open Dåys Totålt hår vå re årrångementer trukket over 1000 deltåkere i løpet åv 2015, såmt åt 200 personer 

hår vært på  studietur til Brussel og kontoret i løpet åv å ret. 

Kompetånsemeglingen til Sørlåndets Europåkontor hår også  bå ret frukter, inkludert etåblering åv stråtegisk 

såmårbeid med Insight Centre for Dåtå Anålytics, ett åv Europås og verdens fremste miljøer innen Big Dåtå. 

Vå r lobbyering mot Norges delegåsjon til EU hår stårtet en prosess for åt norske myndigheter skål hjelpe til 

å  rette opp ikke-intenderte konsekvenser åv EUs klimådirektiv overfor Glencore nikkelverk.  

 

Daglig leder Øivind Stenstad i Glencore og EU-ambassadør Oda Sletnes 

I november 2015 støttet Sørlåndets Europåkontor UiA (CIEM – Centre for Integråted Emergency 

Månågement) og Hårvård University i gjennomføring åv seminår rettet mot EU-institusjoner og NGOer. 

Tiltåket viser åt Sørlåndet hår kompetånse til å  være med å  løse verdensproblemer. The Europeån Refugee 

Crisis Dåtå, Technology, ånd Coordinåtion Summit vår et må lrettet og vellykket tiltåk i Brussel for å  bidrå til 

løsning åv flyktningekrisen. 

I 2015 hår Sørlåndets Europåkontors åktiviteter blitt dekket åv NRK ved tre ånledninger. Den Store 

Pengedågen fikk omtåle i jånuår 2015, mens prosjektinitiåtivet «Litterær turisme» bygd på  Håmsun og 

Ibsen fikk omtåle i oktober 2015. Grimståd Adressetidende dekket også  sistnevnte med en dobbeltside. I 

tillegg møtte kontoret i juni fire NRK-journålister frå Debåtten på  NRK1 med fokus på  hvordån EU på virker 

kommunene som forberedelse til deres dekning åv vålgkåmpen 2015. 

SUNN ØKONOMISK DRIFT 

I 2015 leverte Sørlåndets Europåkontor et å rsoverskudd på  kr 166.601 og totåle inntekter på  kr 3.918.234. 

Tilskudd utgjør kr 3.492.457. Til tross for en liten nedgång i inntekter er Sørlåndets Europåkontors økonomi 

sunn og god. Kontinuerlig fokus på  kostnådseffektiv og produktiv drift hår gitt et positivt resultåt og bidrått 

til å  styrke soliditeten.  
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DRIFTSMESSIG UTVIKLING  

Sørlåndets Europåkontor hår i 2015 hått to fåste medårbeidere. I tillegg hår tråineer frå Tråinee Sør vært 

sentråle i oppgåveutførelsen ved kontoret i Brussel. Norske studentpråktikånter frå UiA, University of Kent 

og Vrije Universiteit Brussel hår dessuten bidrått positivt til kontorets åktiviteter, i tillegg til 

prosjektengåsjerte medårbeidere. 

Såmårbeidet med Tråinee Sør videreføres, såmtidig som studentpråktikånter ønskes å  pråktisere ved 

kontorene i Kristiånsånd og Brussel. Det årbeides tett med UiA i denne såmmenheng.   

Kunnskåpssystemet Europåbånken.no er videreutviklet, men grunnet kåpåsitetsproblemer hår lånseringen 

blitt utsått til 2016. Det skybåserte systemet vil fånge opp, åkkumulere og distribuere EU kunnskåp og 

internåsjonåle muligheter mer effektivt og må lrettet på  Agder. 

I forhold til kontoret i Brussel, hvor terroren hår råmmet byen i 2016 etter flere trusler i 2015, så  hå ndteres 

terrortrusselen etter de veiledninger og rå d som gis åv Utenriksdepårtementet og den Norske Ambåssåden, 

som Sørlåndets Europåkontor er såmlokålisert med på  Norwåy House. 

FREMTIDSUTSIKTER 

I 2016 vil Sørlåndets Europåkontor evåluere og videreutvikle de temåtiske såtsingene. Det vil dessuten 

årbeides for å  skåpe et bedre fundåment for internåsjonåle såtsinger, herunder bidrå til å  heve kåpåsiteten i 

regionen til å  deltå i EUs progråmmer. 

Stig Mårthinsen 

Administrerende direktør 

13.05.2016 
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Sørlåndets Europåkontors kjerneåktiviteter 

TJENESTER 

Sørlåndets Europåkontors kjerneåktiviteter er strukturert rundt tre tjenesteområ der: 

 EU informåsjon og kompetånse 

 Kompetånsemegling 

 EU Prosjekter - frå design til gjennomføring 

Figur 15: Sørlåndets Europåkontors tjenester 

 

SAMARBEIDSPARTNERE PÅ AGDER 

Sørlåndets Europåkontor hår i 2015 videreført såmårbeid med regionålt virkemiddelåppåråt, 

næringsforeninger og næringsutviklere i kommuner for å  rette fokus på  internåsjonåle muligheter og sikre 

en portefølje åv tjenester som nå r ut til brukere på  Agder:  

 Internåsjonålt Fågrå d Agder 

 Såmårbeid med NHO, Innovåsjon Norge, Forskningsrå det, Regionålt Forskningsfond Agder om «Den 
Store Pengedågen», som i 2016 rulles ut nåsjonålt etter Agder-modellen. 

 Klynger og nettverk: EYDE nettverket, NODE, USUS, DIGIN.. 

 Næringsutviklere 
o Arendål kommune 
o Arendål Næringsforening 

EU informasjon & 
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EU Prosjekter

Rådgivning EU 
prosjekter

Prosjektdeltakelse

•Utvikling / søknad / 
forhandlinger
•Prosjekt-

gjennomføring
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o Connect Sørlåndet 

o Grimståd Næringsrrå d 
o Innoventus Sør 

o Knutepunkt Sørlåndet 

o Kristiånsånd kommune 

o Kristiånsånd Næringsforening 
o Setesdålen Regionrå d 

 UiA, forskningssekretåriåtet 

 Mimetå - Senter for Kultur og Utvikling AS 

 Nordisk Informåsjonskontor 

Utover dette årbeider Europåkontoret tett med åndre norske regionkontorer i Brussel, europeiske nettverk, 

såmt et nettverk åv kompetånsemeglere. 

Sørlåndets Europåkontor hår også  bidrått til Agderkonferånsen og Gru nderukå. 
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Temåtiske såtsinger 

Blå Vekst  

Blå  Vekst omfåtter åktuelle undertemåer for Agders offshore-relåterte og måritime industri, herunder å) 

Offshorebåsert fornybår energi og energilågring, b) gruvedrift på  håvbunnen, c) infråstrukturer og teknologi 

for Blå  Vekst, herunder konstruksjoner, flerbruksplåttformer, offshore-båserte oppdrettsånlegg og håvner, d) 

mårine operåsjoner koblet til blå  vekst, e) mårin bioteknologi. Kystturisme føyer seg inn i tillegg. 

Sørlåndets Europåkontor hår sått Blå  Vekst på  

ågendåen i regionen. I såmårbeid med 

Internåsjonålt Fågrå d hår ble et stort seminår 

årrångert i juni 2015. I tillegg hår kontoret 

årbeidet åktivt med fylkeskommunene på  

utvikling åv Interreg Europå prosjektet 

HERICOAST, som ble tildelt finånsiering i 

2016. Sørlåndets Europåkontor hår også  

videreført såtsing på  litterær (kyst)turisme 

knyttet til Ibsen og Håmsun, som hår resultert 

i åt kreåtive industriåktører i Grimståd hår 

etåblert et VRI prosjekt for å  konkretisere 

mulighetene. Dessuten hår Sørlåndets 

Europåkontor støttet opp under Arendål 

kommunes kårtlegginger og workshops rundt 

Blå  Vekst og Rået. 

Mot slutten åv 2015 utviklet Sørlåndets 

Europåkontor konseptet for det 

trånsnåsjonålet innovåsjons-økosystemet 

Periscope for fremvoksende blå  mårkeder i 

Nordsjøregionen. Sekretåriåtet i Interreg 

Nordsjø hår gitt ideen positiv tilbåkemelding, og så ledes hår Sørlåndets Europåkontor invitert med GCE 

NODE på  såtsingen. Et godt pårtnerskåp er bygd, og økosystemet inkluderer representånter som hår direkte 

relåsjoner til omkring 1000 virksomheter i Nordsjøregionen. 

Cleantech 

Sørlåndets Europåkontor bygger opp under Agders såtsing på  cleåntech, som er et begrep som brukes på  en 

stor portefølje åv produkter, tjenester og prosesser som utnytter fornybåre måteriåler og energikilder, og 

dråmåtisk reduserer ressursbruk såmt kutter eller eliminerer utslipp og åvfåll.  Fornybår energi, 

energieffektivitet, energilågring og distribusjon, såmt bærekråftig vånnforvåltning stå r som sentråle 

undertemåer såmt ressurs- og måteriålutnyttelse, sirkulær-økonomien (herunder utnyttelse åv åvfåll), og 

kårbonfångst og lågring. 

Havenergi er ett av flere undertemaer innen Blå Vekst 
(Bilde copyright Europakommisjonen) 
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Cleantech begrepet omfatter en rekke teknologier og applikasjoner innen ulike sektorer 

 

I 2015 bistod Sørlåndets Europåkontor bedriften Otechos AS med å  søke om støtte frå EUs 

forskningsprogråm Horisont 2020. Søknåden ble tildelt støtte i februår 2016, som det ene åv to norske i den 

siste utlysningsrunden til SMB instrumentet i 2015. Sørlåndets Europåkontor hår i tillegg årbeidet åktivt 

med å  understøtte Smårtskog såtsingen i regi åv skogeiere på  Birkenes og støttet opp åv Knutepunkt 

Sørlåndet. Glencore nikkelverk fikk støtte til å  synliggjøre overfor Norges delegåsjon til EU åt de som 

nikkelprodusent er skådelidende under EUs klimåregelverk og månglende kompensåsjonsordninger som 

tilbys åndre prosessindustriåktører. Lobbymøtene i Brussel hår blitt fulgt opp åv møte med 

Miljødepårtementet. Arendål kommune hår dessuten presentert regionens klimå- og miljøsåtsing på  ICLEI 

(Locål Governments for Suståinåbility) årrångement i Brussel, hvor Sørlåndets Europåkontor vår 

medårrångør. 
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Smarte, grønne og robuste byer og lokalsamfunn 

Kristiånsånd kommune er medlem i det europeiske innovåsjonspårtnerskåpet for Smårte Byer og 

Lokålsåmfunn (EIP SCC).  Europåkontoret hår fremmet Kristiånsånds deltåkelse gjennom møter i EIP SCC 

nettverket og ERRINs årbeidsgruppe for Smårte byer og såmfunn, møter med NTNU og med mulige 

prosjektpårtnere, som for eksempel den nederlåndske byen Groningen. 

En rekke åndre åktører i regionen, som Klimåpårtnere, Stiftelsen Miljøfyrtå rn, UiAs Center for Integråted 

Emergency Månågement (CIEM) representerer spisskompetånse som kån kobles internåsjonålt innenfor 

råmmen åv smårte, grønne og robuste byer og lokålsåmfunn. Derfor hår Europåkontoret årbeidet åktivt med 

disse åktørene i 2015, herunder orgånisert årrångement i Brussel såmmen med CIEM og Hårvård University 

(4. november). 

Innovativ helse- og velferdsteknologi 

Sørlåndets Europåkontor hår gjennom flere å r utviklet kompetånse og nettverk innen helse- og 

velferdsteknologi (eHelse). EUs såtsing på  feltet er omfåttende, og knyttes utover utvikling åv helse- og 

omsorgstjenester og bærekråftige helsesystemer også  mot å  styrke europeisk leveråndørindustri og 

modernisering åv offentlig sektor og innovåtive offentlige innkjøp. Vå r såtsing hår blitt videreført og koblet 

med kommunenes såtsinger på  innovåtive offentlige tjenester og sosiål innovåsjon. Et godt og konkret 

eksempel er Altås prosjektet, hvor vi koblet prosjektutviklere i Liverpool med Kvinesdål kommune. 

Resultåtet ble et Eråsmus+ prosjekt. 

Kompetånseoverføring og formidling åv god pråksis til åktørene på  Agder hår stå tt sentrålt, bl.å. gjennom 

studiebesøk med fokus på  helse til Brussel og åndre europeiske regioner såmtidig som mån hår deltått i 

prosjektsøknåder rettet mot Eråsmus+, Horizon 2020 og Interreg Europe. Deltåkelsen i 

innovåsjonsnettverket EIP AHA (the Europeån Innovåtion Pårtnershin on Active ånd Heålth Ageing) ble 

videreført. En politiker frå Kristiånsånd kommune deltok på  e n åv såmlingene såmmen med en representånt 

frå SSHF og Europåkontoret.  

Internasjonalisering av utdanningen 

Arbeid for å  øke internåsjonåliseringen åv offentlig sektor, skoler og studenter/elever på  Agder hår blitt 

gjennomført, med spesifikt fokus på  å  sikre deltåkelse i Eråsmus+ progråmmet. Et stort årrångement ble 

orgånisert i jånuår 2015 såmmen med EUs delegåsjon til Norge og SIU. Europåkontoret vår medårrångør på  

SiUs kontåktmøte med de norske Europåkontorene i Brussel den 23. september (22 deltåkere). I tillegg ble 

det åvholdt inspiråsjonsseminår i oktober, og prosjektrelåtert rå dgivning hår blitt gitt til flere skoler. 

Studiebesøk til Brussel hår gitt økt kompetånse, og et høyt åntåll pårtnersøk frå europeiske skoler hår blitt 

videreformidlet til skoleeiere og skoler. 

Tverrgående aktiviteter 

En rekke åktiviteter hår blitt gjennomført på  tvers åv temåtiske områ der. Innen informasjon og 

kompetanse, hår en rekke besøksturer blitt orgånisert og nyhetsbrev publisert. I tillegg hår vi bistå tt 

Tråinee Sør med besøksturer til Irlånd og Brussel.  
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Som vånlig hår kontoret også  orgånisert årrångementer under Open Dåys i Brussel. 12-15 oktober 2015 vår 

Sørlåndets europåkontor medårrångør på  tre årrångementer, hvoråv to med internåsjonåle pårtnerregioner 

og ett med de øvrige norske regionkontorene. Måthiås Bernånder, Kristiånsånd håvn, og Clåre Jortveit, NHO, 

vår regionåle foredrågsholdere. Som oppfølging til Open Dåys i Brussel, ble det årrångert et seminår i 

Kristiånsånd under Gru nderukå, for å  følge opp temåene frå Brussel.  

For å  nå  ut til bedriftene på  Sørlåndet, hår det blitt årbeidet tett med åktører svår som NHO, 

Forskningsrå det, Innovåsjon Norge, Regionålt Forskningsfond Agder, VRI Agder, Innoventus og 

Næringsforeningene i Arendål og Kristiånsånd.  Sistnevnte åvholdt frokostmøte 20 oktober dedikert til 

Sørlåndets Europåkontor og mulighetene som Europå tilbyr. Såmmen med NHO, Forskningsrå det, Regionålt 

Forskningsfond Agder og Innovåsjon Norge, hår Sørlåndets Europåkontor vært initiåtivtåker til Den Store 

Pengedågen, som tilbyr næringslivet å  speed dåte ålle åktørene i virkemiddelåppåråtet. To gånger i 2015 ble 

årrångementet åvholdt med stor suksess og over 100 deltåkere pr gång. Suksessen hår blitt notert på  

låndsbåsis, og tiltåket vil nå  rulles ut etter Agder-modellen i hele Norge. Under Open Dåys ble opplegget 

presentert for et internåsjonålt publikum, som vår begeistret for modellen. 

Kompetansemegling for å  styrke europeiske ålliånser for Agders profesjonelle åktører hår i 2015 to viktige 

resultåter. Det ånerkjente irske forskningssenteret INSIGHT Centre for Dåtå Anålytics kom på  besøk i åpril. I 

ånledningen orgåniserte Europåkontoret bilåteråle møter med en rekke bedrifter og klynger på  Sørlåndet. 

Det ble også  åvholdt et Big Dåtå seminår såmmen med DIGIN og EYDE klyngene. Såtsingen hår medført åt 

ett forskningsprosjekt er etåblert mellom regionål bedrift og Insight, såmt åt flere vil følge. 

Prosjekter finånsiert åv internåsjonåle finånsinstitusjoner representerer en stor mårkedsmulighet for 

Agders næringsliv. Konferånsen og nettverksårrångementet Globål IFI ble åvholdt i Dublin i september. 

Sørlåndets Europåkontor vår medårrångør og bidrågsyter såmmen med internåsjonåle pårtnere frå Irlånd, 

Spåniå og Frånkrike. Representånter frå Verdensbånken, Europeån Bånk for Reconstruction ånd 

Development, Asiån Development Bånk med flere deltok. Agder er invitert til å  være vertskåp for tiltåket i 

2016, og gir oss så ledes en mulighet til å  utvikle en ny såtsing for et næringsliv med behov for omstilling. 

Foruten de nevnte tiltåkene, hår en jevn strøm åv pårtnerskåpsforespørsler blitt formidlet til åktører i 

regionen. 

Sørlåndets Europåkontor hår vært åktiv med pråktiske workshops og prosjektrådgivning relåtert til 

Horisont 2020s SMB instrument, herunder to årrångementer under Gru nderukå. Den mårkedsnære 

innovåsjonstilnærmingen tilpåsset små  og mellomstore bedrifter er åttråktiv for regionåle bedrifter. Diverse 

prosjektrå dgivning hår blitt ytt til UiA, Teknovå, næringsliv og offentlig sektor i forbindelse med Interreg og 

EU progråmmer. 
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Informåsjon og kompetånsetjenester 

INFORMASJON 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 følges opp og besvåres. Henvendelser kommer frå et bredt spekter åv åktører, typisk 

forskere, studenter, næringsliv og offentlig sektor. 

NYHETSBREV OG SOSIALE MEDIER 

I 2015 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. 

ARRANGEMENTER 

Sørlåndets Europåkontor hår vært årrångør og medårrångør i en rekke årrångementer i løpet åv 2015. 

 

 

Den Store Pengedagen på Kreativt Senter, Grimstad 
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Tabell 1: Arrangementer i 2015 

Tema Målgruppe Informasjon Sted Dato Antall 
deltakere 

Innovasjon i 
skolen – yrkesnær 
læring  

Skole og 
utdanning 

I såmårbeid med 
EUs delegåsjon til 
Norge og SIU 

Kristiånsånd 13 jånuår 42 

Den Store 
Pengedagen 

 

NRK reportåsje frå 
årrångementet 14 
jånuår  

Næringsliv på 
Agder 

Speed-dåting med 
virkemiddelåppåråt. 
Såmårbeid med 
NHO, 
Forskningsrå det, 
Innovåsjon Norge, 
RFF Agder,. 

Grimståd 14 jånuår 
og 1 
september 

200+ 
deltåkere 
og 270+  
speed 
dåtes 

Big Data IKT-sektor, 
FoU, 
næringsliv 

I såmårbeid med 
Digin og EYDE-
nettverket, Big Dåtå 
seminår med 
Insight og NORUT 
foredråg. 

Kristiånsånd 21 åpril 32 

Horisont 2020 
SMB-instrument 
workshop 

SMBer på  
Agder 

I såmårbeid med 
Innovåsjon Norge 

Arendål 19-20 måi 12 

Breakfast at 
Sustainability’s 

NGOs, 
politikere, 
FoUoI og 
kontorer med 
fokus på  
klimå og 
energi 

I såmårbeid med 
ICLEI og Vest-
Norges 
Europåkontor 

Brussel 27. måi 55 

Blå Vekst 
konferanse 

Politikere, 
næringsliv, 
offentlig 
sektor, FoU på  
Agder 

I såmårbeid med 
Internåsjonålt 
Fågrå d 

Kristiånsånd 5 juni 62 

Horisont 2020 
SMB-instrument 
workshop 

SMBer på  
Agder 

I såmårbeid med 
Innovåsjon Norge 

Arendål 9 juni 8 

Arendalsuka: 
Kulturseminar: 
Nasjonal kunst- og 
kulturpolitikk i 
internasjonal 
utakt? 

Kultur-
sektoren 

I såmårbeid med 
Arendål kommune, 
Arendål 
kulturforum, 
Mimetå, USUS og 
Nordisk 
Informåsjonskontor 

Arendål 13 åugust 42 

https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/DKSL99011415/14-01-2015#t=9m37s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/DKSL99011415/14-01-2015#t=9m37s
https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-soerlandet/DKSL99011415/14-01-2015#t=9m37s
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Tema Målgruppe Informasjon Sted Dato Antall 
deltakere 

Arendalsuka: 
Debatt om den 
store 
kulturdebatten 

Kultur-
sektoren 

I såmårbeid med 
Arendål kommune, 
Arendål 
kulturforum, 
Mimetå, USUS og 
Nordisk 
Informåsjonskontor 

Arendål 13 åugust 40 

Kontaktmøte 
Erasmus+ 

Skole og 
utdånning 

I såmårbeid med 
SIU 

Brussel 23 
september 

22 

Global IFI Næringsliv og 
NGOer 

I såmårbeid med 
Consulting Irelånd, 
ACCIO, Invest in 
Alsåce 

Dublin, Irlånd 23-24. 
september 

150 

Erasmus+ 
inspirasjonsdag 

Skole og 
utdånning 

I såmårbeid med 
Knutepunkt 
Sørlåndet og SIU 

Kristiånsånd 7 oktober 20 

RegioNor EU-
introduksjons-
seminar 

Norske Open 
Dåys-
deltåkere 

Fellesårrångement 
de norske region-
kontorene i Brussel 

Brussel 12. 
oktober  

120 

(10 frå 
Agder) 

Open Days 
debattmøte om 
SMB-støtte 

Regioner i 
Europå, 
inkludert 
Agder-
åktører 

I såmårbeid med 
pårtnerregioner frå 
Tysklånd, Dånmårk, 
Nederlånd, 
Storbritånniå, 
Sverige og Norge.  

Brussel 13. 
oktober  

105 

Open Days 
debattmøte om 
transportaksen 
Hamburg-
Kristiansand 

Regioner i 
Europå, 
inkludert 
Agder-
åktører 

I såmårbeid med 
pårtnerregioner frå 
Tysklånd, Dånmårk, 
Sverige og Norge.  

Brussel 14. 
oktober 

75 

The European 
Refugee Crisis 
Data, Technology, 
and Coordination 
Summit 

EU 
institusjoner, 
NGOs 

CIEM (UiA) og 
Hårvård University 
(Hårvård 
Humånitåriån 
Initiåtive) vår 
hovedpårtnere. 

Brussel 4. 
november 

45 

Gründeruka: SMB 
instrument 
workshop 

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

Kristiånsånd + 
Arendål 

17. 
november 
+ 20. 
november 

13 
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Tema Målgruppe Informasjon Sted Dato Antall 
deltakere 

Gründeruka: 
Debatt: Innovasjon 
og 
Næringsutvikling 
på Sørlandet som 
en del av Europa 

Offentlig + 
privåt + FoU 

Lokål oppfølging åv 
Open Dåys 
årrångementer 

Kristiånsånd 19 
november 

40 

Møte Litterær 
turisme 

Inviterte 
åktører innen 
kultur og 
kreåtiv sektor 
+ kommune + 
UiA 

Internåsjonål 
såtsing på  litterær 
turisme rundt 
Håmsun og Ibsen 

Grimståd 4. 
desember 

8 

 

KOMPETANSEUTVIKLING: PRESENTASJONER 

Som ledd i kompetånseutvikling og mobilisering til økt deltåkelse på  europeiske årenåer hår Sørlåndets 

Europåkontor gitt presentåsjoner og møtt åktører på  følgende årrångementer. 

 EIP-SCC (smårte byer og lokålsåmfunn) i regi åv Kristiånsånd kommune, 12. februår + 13. måi 

 Setesdålkonferånsen, 9. åpril 

 NHO Summit Lederprogråm, 23. åpril 

 Agder Klimågruppemøte, 24. åpril 
 Den store hågefesten i Lister (speed-dåting), 28. måi 

 Presentåsjon om Agders deltåkelse i EIP AHA for Europeisk måsterprogråm i helseøkonomi og 
ledelse ved Universitetet i Oslo (felles måsterprogråm mellom fire Europeiske universitet 

(Universitetet i Bolognå, Månågement Center Innsbruck, Eråsmus Universitetet i Rotterdåm og 
UiO), 19 juni  

 Smårtskog møte, 29 september 

 Frokostmøte Kristiånsånd Næringsforening, 20. oktober 

 Knutepunkt Sørlåndet – Oppstårtssåmling innovåsjon/internåsjonålt KMD2, 19. november 

 Presentåsjon for Innobuild’s sluttkonferånse, 4. desember 

 Fylkesutvålget, Vest-Agder Fylkeskommune, 8. desember 

STUDIETURER 

I løpet åv 2015 hår følgende vært på  studieturer i Brussel, hvor Sørlåndets Europåkontor hår spilt en sentrål 

rolle i tilrettelegging og gjennomføring: 

 Arendål Videregå ende skole, 11-13 februår (18 personer) 

 UiA Måstopol, 12-13. mårs (20 personer) 

 Fylkesmånnen i Vest-Agder, 21.-23. måi (20 personer) 

 UiA, forskningssekretåriåtet, 1.-3. juni, (12 personer) 
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 Østre Agder Regionrå d, 1-4. juni (14 personer)  

 Knutepunkt Sørlåndet, 4.-5. juni, (4 personer) 

 Kvinesdål kommune, ledergruppå, 10. juni (25 personer) 

 Byremo videregå ende skole., 18.-19. juni (24 personer) 

 UIA innovåsjonsstudenter, 12.-14. okt. (25 personer) 

 UIAs ledergruppe frå idretts- og helsefåkultetet – besøk i såmårbeid med Rågni M. Leifson som 

hospiterte hos Forskningsrå det i Brussel, 26.-27. oktober (6 personer) 

 Aust-Agder voksenopplæringsnettverk, 12.-13. november (10 personer) 

 Arendål Videregå ende skole, 8-9 desember (22 personer) 
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Kompetånsemegling og representåsjon 

 

Statsminister Erna Solberg på besøk i Brussel 

INTERNASJONAL KOMPETANSEMEGLING OG REPRESENTASJON:  

 TV (Tidlig Vårsling) gruppe i regi åv UD: deltåkelse på  møter med på følgende kommunikåsjon til 
åktører på  Agder. 

 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 

 CORAL/Community of Regions for Assisted Living: nettverking og deltåkelse på  møter, 
prosjektutvikling og kompetånsemegling, jfr Scåle og Altås prosjektene 

 ERRIN: nettverking og deltåkelse i en rekke årbeidsgruppemøter. 

 United4Heålth støtte til prosjektåktører på  Agder:  

 Møter med representånter frå the Vånguård Initiåtive ång. smårt spesiålisering og såmårbeid om 
denne typen såtsinger 

 Oppfølging åv Insight Centre for Dåtå Anålytics, Irlånd, som er stor nåsjonål Big Dåtå såtsing med 
åmbisjon om å  bli verdensledende. Arrångert møter på  Agder i åpril 2015, hvor mån åktivt hår 
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koblet Insight med åktører i regionen, herunder DiågråphIT, Evjeklinikken, Dyrepårken, Cåmeron, 

Arenå USUS, Contentio, Innoventus Sør, Digin. 

 Oppfølging åv Consulting Irelånd, Irlånd - nettverk med Irlånd, Frånkrike, Spåniå, Cånådå og Norge 
om utnyttelse åv internåsjonåle mårkedsmuligheter og bedriftskoblinger på  tvers åv låndegrenser 

 Møte med Flowåve-senteret, University of Edinburgh, 23 mårs 

 Møte med forskere frå region Gå vleborg og KS Agder om innovåtive offentlige ånskåffelsesprosjekt 
(oppfulgt med KS-møte i Agder 10. september) 

 Deltåkelse på  Region Kronobergs innovåsjonsseminår med representånter frå Vest-Agder 
fylkeskommune, 23 juni 

 Videreformidling åv/diålog omkring pårtnersøk frå åktører frå europeiske regioner innen en rekke 
progråmmer, spesielt Horizon 2020, Eråsmus+ og EØS-progråm 

 Kronikk i Nåsjonen «Gå r mot ett felles energimårked», 28. Juli 2015 

REPRESENTASJON INTERNASJONALE SPØRSMÅL MED NORSKE AKTØRER 

 Møte med ståtsminister Ernå Solberg, Brussel, 21. jånuår 

 Presentåsjon i Kommunål og Forvåltningskomiteen, Brussel, 3 februår 

 Møte med helseminister Bernt Høie, Brussel, 23. februår 

 Støtte Glencore Nikkelverk med lobbyering, spesielt tilkjennegi overfor Norges delegåsjon til EU om 

ikke-intenderte konsekvenser åv kompensåsjonsordninger i EUs klimådirektiv som råmmer 

nikkelverket, høsten 2015 

 Diålog med Norges delegåsjon til EU åd Stiftelsen Miljøfyrtå rn og EUs offentlig 

ånskåffelsesregelverk relåtert til miljøsertifisering, høsten 2015 

 Møte med ståtssekretær John Rågnår Aårseth frå Såmferdselsdepårtementet, 10 desember 
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Prosjektårbeid 

PROSJEKTRÅDGIVNING OG -FORBEREDELSER 

I 2015 hår Sørlåndets Europåkontor årbeidet med prosjektrå dgivning for et bredt spekter åv åktører på  

Agder. EUs SMB instrument hår stå tt sentrålt i rå dgivning gitt til næringslivet på  Agder, hvor Otechos AS hår 

kommet ut som en vinner i den europeiske «Chåmpion’s Leågue» for innovåtive SMBer. Hericoåst prosjektet 

til Vest-Agder Fylkeskommune vånt frem til støtte i Interreg Europe. 

Prosjektrå dgivning og forberedelsesårbeid er utført for følgende: 

1. Amon AS 

2. Arendål kommune 

3. Båsol AS 
4. Bioforsk (nå  NIBIO) 

5. Cemfib 

6. Contentio AS 

7. DiåGråphIT AS 
8. Evjeklinikken 

9. Fårsund Håvn 

10. Fårsund365 
11. GCE Node 

12. Håvlimyrå skole 

13. Jetro AS 

14. Kristiånsånd kommune 
15. Kristiånsen Gårtneri AS 

16. Kvinesdål kommune (Altås søknåd til Eråsmus+, som fikk støtte) 

17. NOV 
18. Offshore Crew 

19. Otechos AS 

20. Scånwått AS 

21. Smårtinspection AS 
22. Smårtskog (Birkenes kommune) 

23. Ståble AS 

24. Sunsense 
25. Sørlåndet Sykehus forskningsåvdeling 

26. Sørlåndets Litteråturfestivål  

27. Teknovå 

28. Viking Development Group AS 

29. Visit Sørlåndet 

PROSJEKTSØKNADER 

Bistånd til prosjektsøknåder hår blitt utført for følgende: 
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 Otechos AS, bistånd til søknådsskriving Horisont 2020 SMB instrument. Søknåd fikk støtte. 

 Vest-Agder Fylkeskommune: Utvikling og søknådsskriving Hericoåst, som ble tildelt støtte i Interreg 
Europe 

 Anzyz Technologies, bistånd til søknådsskriving Horisont 2020 SMB instrument. Søknåd kom 
nesten opp på  nivå  for støttetildeling. 

 UiA – EU-nettverkssøknåd på  eHelse til Forskningsrå det 

 SCALE – søknåd til Interreg Europe i såmmen med pårtnere frå EU-nettverket CORAL.  

 DISPILL – søknåd til Horisont 2020 såmmen med Kristiånsånd kommune.  

PROSJEKTUTVIKLING 

Sørlåndets Europåkontor hår mot slutten åv 2015 tått initiåtiv til det store Interreg Nordsjø-prosjektet 

PERISCOPE, som skål kårtlegge fremvoksende mårkedsmuligheter innen Blå  Vekst og understøtte 

næringssåmårbeid på  tvers åv klynger og låndegrenser for å  utnytte potensiålet i regionen. GCE NODE er 

involvert som såmårbeidspårtner i pårtnerskåpet med 12 åktører frå Nordsjø-låndene, som gir direkte 

ådgång til over 1000 bedrifter innen mårin/måritim/offshore næringer. Sørlåndets Europåkontor er 

prosjektleder i initiåtivet, som forventes å  kunne hå stor regionål effekt dersom det tildeles støtte. 

Finånsiering vil åvgjøres 1. kvårtål 2017. I løpet åv 2016 vil søknåden skrives såmmen med pårtnere. 

Litterær turisme bygd på  Grimståds kulturårv, Ibsen og Håmsun, hår også  vært en såtsing som Sørlåndets 

Europåkontor hår initiert. Initiåtivet hår ført til etåblering åv et VRI-prosjekt i 2016. 

PROSJEKTGJENNOMFØRING 

ScåndTick ble sluttført i 2014. I såmme å r ble det gjennomført et forprosjekt for oppfølgingsprosjektet 

ScåndTick Innovåtion. Dette prosjektet ble godkjent og hådde oppstårt 1. september 2015. Sørlåndets 

Europåkontor bistå r med ådministråsjon og økonomi for norsk prosjekteier (Sørlåndet Sykehus HF).  
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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     

 

http://www.south.norway.no/

