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TIL	VÅRE	EIERE	OG	INTERESSENTER  

REGIONAL UTVIKLING GJENNOM INTERNASJONALISERING 

Sørlandets Europakontor AS er Agders 
internasjonale kunnskaps- og 
utviklingssenter, som skal sikre økt 
regional deltakelse i EU-programmer og 
internasjonale nettverk. 
 
Sørlandets Europakontors kjerneaktiviteter er strukturert rundt tre tjenesteområder, hvor det 
tilbys praktiske og anvendbare tjenester til målgruppene på Agder: 

• Informasjon og kompetanse om europeiske forhold, teknologier og markeder. 
• Kompetansemegling og nettverksbygging for å styrke europeiske allianser for Agders 

profesjonelle aktører. 
• Prosjekt - fra rådgivning til full prosjektutvikling og gjennomføring. 

 
Kontoret nådde gjennom arbeidet i 2018 en milepæl på å generere prosjekter med et samlet 
budsjett på over 100 millioner kroner siden 2015. Av dette har 29 millioner blitt gitt i tilskudd til 
aktører i vår region fra kilder utenfor Agder. Dette viser at Sørlandets Europakontor gir et positivt 
bidrag til regional utvikling. 
 
Gjennom året fokuserte Sørlandets Europakontor på tematiske områder som er strategisk viktige 
for Agder, og forankret i regionplanen og internasjonal strategi. Innen rammen av PERISCOPE 
prosjektet har Sørlandets Europakontor etablert en sentral posisjon innen Blå Vekst, og som er 
styrket gjennom lederansvar i nettverket ERRIN’s Blå Vekst arbeidsgruppe. I dette store nettverket, 
med over 130 europeiske regioner som medlemmer, er administrende direktør Stig Marthinsen 
valgt inn som styremedlem. Periscope gjennomførte et stort prestisjefylt Periscope Forum under 
European Week of Regions and Cities på Norway House i Brussels, som markerte Agders offshore 
kompetanser og GCE Node klyngen på det europeiske kartet.  
 
I rammen av Horizon South Norway nettverket, som ledes av Sørlandets Europakontor, arbeider 
man for økt regional deltakelse i EUs FoUoI program Horizon 2020. Arendalsuka har blitt en viktig 
arena for nettverket, og styrker kontakten med offentlig sektor målgrupper på linje med Den Store 
Pengedagen for næringslivet.  
 
Kompetansemegling og prosjektrådgivning for næringsliv og offentlig sektor har gitt resultater. 
Flere EU søknader er levert, og to av disse ble tildelt finansiering. I det ene er Kristiansand 
kommune prosjektleder, mens i det andre er Setesdalen Regionråd partner. 
 
 

Sørlandets Europakontors formål er å bidra til at 
regionen i større grad utnytter mulighetene i Europa 
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Bilde 1: Agder ordførere på studietur i Brussel 

 
Ordførere fra hele Agder har samlet besøkt kontoret i Brussel for å få tilgang på nyeste informasjon 
fra EU. Besøk fra fylkeskommuner, klynger og andre aktører på Agder har vært en viktig del av 
kompetanseformidlingen, samtidig som tjenesten europabanken.no står sentralt i virksomhetens 
informasjonsspredning. 
 
Sørlandets Europakontor utfører sitt virke i tett samarbeid med det norske virkemiddelapparatet 
på Agder og i Brussel, samt ERRIN nettverket og norske regionkontorer i Brussel. 
  

SUNN OG SOLID ØKONOMI 

I 2018 økte inntektene med i overkant av en halv million kroner, hvilket førte totalinntektene over 
5 millioner for første gang i selskapets historie. I 2018 var inntektene 5,078 millioner, opp fra 4,557 
millioner i 2017 og 4,159 millioner i 2016. Periscope prosjektet står bak inntektsveksten fra 2017. 
Prosjektinntekter utgjorde totalt 1,352 millioner, mens oppdragsinntekter utgjorde 0,256 millioner. 

Den økte aktiviteten gav et positivt årsresultat på kr 71.255. Den totale egenkapitalen i selskapet er 
kr 1.947.246. 

DRIFTSMESSIG UTVIKLING 

Ved slutten av 2018 arbeidet det 7 personer ved kontoret, inkludert Trainee Sør medarbeider og 4 
prosjektmedarbeidere på Periscope og Horizon South Norway.  Totalt representerer de 7 
personene 5,4 årsverk. Studentpraktikanter har dessuten bidratt positivt til kontorets aktiviteter i 
Brussel, samtidig som de har fått en spennende og utfordrende praksisperiode.  
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FREMTIDSUTSIKTER 

I 2019 vil Sørlandets Europakontor konsolidere posisjonen som er skapt innen Blå Vekst på 
europeisk nivå. Bygge allianser og starte en målrettet, langsiktig satsing mot EUs kommende 
programmer fra 2021 blir viktig både innen Blå Vekst og generelt. Sirkulær økonomien og 
digitalisering vokser dessuten hurtig frem som to av EUs viktigste prioriteter. Kontoret vil målrettet 
arbeide med disse temaene for å sikre kompetanseoverføring og nettverksbygging. 

 

Bilde 2: Periscope Forum 2018 – paneldebatt med representant fra Europakommisjonen og Periscope 
partnere 

Horizon South Norway nettverket vil videreføres med spesifikt fokus på å sikre deltakelse innen de 
resterende Horisont 2020 utlysningene som er aktuelle for aktører fra regionen.  

Aktivitetsnivået i 2019 vil fortsette å være høyt, med inntekter som nok en gang går over 5 
millioner kroner. Denne situasjonen vil vedvare ut 2020. Det arbeides aktivt med å utvikle nye 
prosjekter som kan opprettholde aktivitetsnivået etter 2020. 

Stig Marthinsen 

Administrerende direktør 
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SØRLANDETS	EUROPAKONTORS	KJERNEAKTIVITETER  

TJENESTER 

Figur 15: Sørlandets Europakontors tjenester 

 

Sørlandets Europakontors aktiviteter er sentrert rundt tre praktiske tjeneste-områder:  

1. EU-Informasjon og -kompetanse:  
Vi tilbyr tematisk kartlegging av EU-satsinger, relevante europeiske aktører, og god praksis 
og innsikt innen aktuelle markeder, innovasjoner, teknologiutvikling og forvaltning. 
Kunnskapen formidles direkte til brukere og via Europabanken. Sørlandets Europakontor 
formidler også innsikt og kompetanse til brukere på Agder via seminarer, foredrag, kurs og 
konferanser og workshops, hvor vi typisk arbeider tett sammen med regionale aktører. 
Samtidig er det fortsatt en viktig del av vår tjenesteyting å koordinere studie- og 
besøksturer til relevante miljøer i Brussel og Europa.  

2. Kompetansemegling: 
En viktig tjeneste er strategiske partnersøk innen marked, innovasjon og teknologiutvikling. 
Sørlandets Europakontor har et stort nettverk som dekker et vidt spekter av fagfelt. 
Samtidig representerer vi Agder i internasjonale nettverk og overfor EU-institusjoner og 
miljøer aktive på den europeiske arena.  

3. Finansiering gjennom EU-prosjekter: 
Sørlandets Europakontor tilbyr rådgivning og veiledning om EU-prosjekter og andre 
internasjonale finansieringsmuligheter. Her bistår vi våre brukere med kompetanse innen 
søknadsutforming, søknadsprosess, regelverk, utlysninger og forhandlinger. I tillegg 
utvikler vi prosjekter sammen med partnere på Agder, hvor vi selv deltar i 
prosjektgjennomføringen.  

EU-informasjon &	
-kompetanse

Europabanken
•Tematiske	EU-
kartlegginger	
•God	praksis	i	Europa
•Nyhetsbrev

Kompetanseheving
•Arrangementer
•Studieturer
•Hospitering	og	
traineer/praktikant

Kompetanse-
megling

EU-institusjoner,	
EU-fora	&	nettverk

Partnere	til	
prosjekter/nettverk

/marked

EU-prosjekter

Rådgivning
EU-prosjekter

Prosjektdeltakelse
•Utvikling/søknad/
forhandlinger
•Prosjekt-
gjennomføring
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SAMARBEIDSPARTNERE PÅ AGDER 

Sørlandets Europakontor samarbeider tett med det regionale virkemiddelapparatet, 
næringsforeninger og næringsutviklere i kommuner, klynger og FoUoI institusjoner. Det bidrar til å 
rette fokus på internasjonale muligheter og sikre en portefølje av tjenester som når ut til brukere 
på Agder:  

• Internasjonalt Forum Agder, inkludert eiere og Nordisk Informasjonskontor 
• Horizon South Norway nettverket: Forskningsaktører, herunder Universitetet i Agder, Niva, 

NIBIO, NORCE. Sørlandets Europakontor er sekretariat. 
• Virkemiddelapparatet: Samarbeid med NHO Agder, Innovasjon Norge, Norges 

forskningsråd, Regionale forskningsfond Agder, Forskningsmobilisering Agder om Den 
Store Pengedagen 

• Klynger og nettverk, spesielt GCE Node, Digin, InnAkva. 
• Nærings- og regionale utviklere: Arendal kommune, Kristiansand kommune og Business 

Region Kristiansand, Grimstad Næringsforening, Innoventus Sør, Lindesnesregionens 
Næringshage, Lister Nyskaping, NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, 
Setesdal Regionråd 

Utover dette arbeider Europakontoret tett med andre norske regionkontorer i Brussel, KS i Brussel, 
europeiske nettverk som ERRIN, samt et nettverk av kompetansemeglere. 

 

 

Bilde 3: Siren Marcussen Neset, Forskningsrådet Agder, presenterer på Den Store Pengedagen 
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TEMATISKE SATSINGER 

BLÅ VEKST  

Blå Vekst er et satsingsområde som 
vektlegger bærekraftige 
fremtidsmuligheter for den marine og den 
maritime sektor som helhet. Sørlandets 
Europakontor har arbeidet med temaet 
siden 2014. Den målrettede satsingen 
gjorde at Sørlandets Europakontor 1 
oktober 2017 kunne starte Interreg 
Nordsjø prosjektet Periscope. Gjennom det 
første driftsåret har grunnlaget blitt lagt 
for å rulle ut et sett med aktiviteter og 
tjenester som skal bringe næringsliv og 
kompetanseinstitusjoner nærmere 
hverandre på tvers av landegrenser.  

I 2018 har nettjenesten www.periscope-
network.eu blitt lansert, samtidig som 
partnere har fått tilgang på verktøy for å 1) 
fange opp innovative idéer blant 
målgruppene i Nordsjø-regionen, 2) 
akselerere idéer til konkrete 
prosjektsatsinger. Den åpne 
innovasjonsmetoden skal videreutvikles 
gjennom prosjektet og skape fundamentet 
for videreføring av satsingen etter 2020. 

I september 2018 ble to områder løftet 
frem som spesielt interessante blant 
aktørene, hvor det i etterkant har blitt 
arbeidet med å konkretisere mulighetene 
og mobilisere aktører: 

1. Offshore-baserte ladestasjoner 
til fartøyer og droner, som muliggjør dekarbonisering av Nordsjøen og andre 
havområder 

2. Smart inspeksjon og vedlikehold i maritim og offshore sektorer, inkludert offshore vind 

Innovation Hub Visits er også en integrert del av Periscope. Storbritannias største satsing på 
offshore robotikk, ORCA-Hub, var målet for første besøk. Egde Consulting, Kitron, MacGregor, GCE 
Node fulgte med Sørlandets Europakontor til Edinburgh for å lære om satsingen samt gjennomføre 
hackathon rundt havbaserte muligheter sammen med Scottish Enterprise. 

Periscope tar mål av seg å skape møteplasser for offentlig og privat sektor hvor man kan diskutere 
rammebetingelser og tiltak for å sikre bærekraftig blå vekst i Nordsjø-regionen.  I den anledning 
gjennomførte partnerskapet det store prestisjefylte Periscope Forum under European Week of 
Regions and Cities på Norway House i Brussels, oktober 2018. GCE Nodes leder, Anne Grete 

 

Periscope nøkkelinformasjon: 

• Periscope = Platform for Expanding Regional 
Innovation SCOPE for blue growth . 

• Formål å etablere innovasjonsøkosystem for 
Blå Vekst i Nordsjø-regionen. 

• 3-årig prosjekt 1.10.2017-30.9.2020 
• GCE NODE og klynger fra Danmark, Sverige, 

Skottland, Tyskland og Nederland deltar i 
prosjektet. 

• Partnerskapet har direkte og indirekte linker til 
over 2500 næringsaktører. 

• Skal hjelpe aktører til å etablere  
transnasjonale innovasjonsprosjekter innen 
havøkonomien. 

• Totalbudsjett 4,1 mill euro, hvorav Interreg 
Nordsjø dekker 50% av kostnadene. 

• Sørlandets Europakontor er iverksetter og 
prosjektleder. 
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Ellingsen, modererte seminaret, og fikk 
således god anledning til å markere 
Agders offshore kompetanser og GCE 
Node klyngen på det europeiske kartet. 
Europakommisjonen stilte med key note 
speaker, mens presidenten av 
Nordsjøkommisjonen oppsummerte 
sammen med Ellingsen. 

Sørlandets Europakontor jobber parallelt 
til Periscope med havbaserte muligheter 
i Brussel. Kontorets faste medarbeider i 
Brussel er med i lederteamet på ERRINs 
arbeidsgruppe for Blå Vekst. Gjennom 
2018 har det blitt organisert 
arrangementer og møter for blant annet 
å koble seg tettere på 
Europakommisjonen og deres satsinger. 

GRØNN VEKST 

Sørlandets Europakontor skrev i 2018 to 
prosjektsøknader til Interreg på vegne av 
aktører i regionen. Begge gikk igjennom 
med finansiering. GRESS (GREen Startup 
Support) bygger på Kristiansand 
kommunes grønne 

forretningsidékonkurranse og satsinger innen grønt entreprenørskap. Prosjektet skal gjennom 
samarbeid mellom 5 regioner utvikle nye planer og verktøy for å støtte opp under grønt 
entreprenørskap. Interreg Europa delfinansierer prosjektet, som starter september 2019.  

Setesdalen Regionråd har via Sørlandets Europakontor kommet med i prosjektet MARA (Mobility 
and Accessibility in Rural Areas). Prosjektet søker å finne nye måter å forbedre tilgjengelighet og 
mobilitet i distrikter som typisk er turistområder. MARA undersøker og piloterer ulike lokale 
mobilitetsløsninger, inkludert en mobilitetsmonitor for befolkning basert på mobiltelefondata, e-
sykkeldeling, sanntidsinformasjon for call-a-buss-systemer og vannveier for transport. Interreg 
Østersjø finansierer prosjektet, som startet i januar 2019. 

TVERRGÅENDE AKTIVITETER 

Sørlandets Europakontor gjennomfører en rekke aktiviteter på tvers av sektorer og tematikk. 
Sammen med KS og øvrige norske regionkontorer i Brussel har Lynkurset for Folkevalgte blitt 
gjennomført i september 2018. Ordfører-kollegiet på Agder deltok på dette 2-dagers 
arrangementet for å få en oppdatering på EU spørsmål samt benytte anledningen til å treffe 
Sørlandets Europakontor og Agder Energis representant i Brussel.  

Bilde 4: ORCA-Hub besøk oktober 2018 
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Bilde 5: Agder-ordførere på Lynkurs for folkevalgte 

For å mobilisere til økt internasjonalisering og deltakelse i EU programmer, samt øke kompetansen 
om EU og dets policy og innsatsområder, har kontoret organisert alene og sammen med partnere 
en rekke arrangementer i 2017. Disse omfatter alt fra små, spesialiserte arrangementer til store, 
brede arrangementer som REGIONOR under European Week of Regions and Cities i Brussel. 

Fokuset på regional utvikling har vært et gjennomgangstema. Det har vært en rekke konsultasjoner 
og møter med kommuner i regionen, og det merkes økt interesse for EU. Utfordringen i 2019 og 
2020 er at det er begrenset med midler til EU prosjekter hvor norske kommuner kan delta. I 
Interreg programmene er stort sett de norske budsjettene brukt opp, hvilket betyr at man må 
vente helt til 2021 for prosjektsatsinger. For næringslivet er det bedre muligheter, og en rekke 
bedrifter har mottatt prosjektrådgivning.  

Sørlandets Europakontor iverksatte et initiativ sammen med Arendal Fossekompani for å se på 
regionale drone-satsinger, etter en studietur til Nord-Nederland som har etablert dronesenter. Det 
har åpnet dører for Arendal Fossekompani, som gjennom prosessen har fått innspill til hvordan 
Gullknapp flyplass kan utvikle aktiviteter på feltet. 

Kompetansemegling og representasjon har vært en viktig aktivitet. Foruten deltakelse på kjente 
arenaer i Brussel, så har kontoret aktivt bistått privat, offentlig og frivillig sektor med partnersøk og 
relasjonsbygging.  

Mobilisering til EØS-midlene har vært en prioritet i 2018. Målet er at vi skal få prosjekter med 
deltakelse fra Sørlandet. 
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INFORMASJON	OG	KOMPETANSETJENESTER  

INFORMASJON OG KOMPETANSETJENESTER 

En vesentlig del av arbeidsmengden til kontoret representeres av informasjonstjenester og 
kompetansehevende tiltak. Vi jobber aktivt med å sette EU-temaer på dagsorden i Agder, samtidig 
som at konkrete spørsmål følges opp. Kontoret får henvendelser fra et bredt spekter av aktører, 
deriblant forskere, studenter, næringsliv og offentlig sektor. 

 

Bilde 6: Professor Dag Ingvar Jakobsen, UIA, på «Kan Naboen Låne Hjernen Din», Arendalsuka 2018 

NYHETSBREV OG SOSIALE MEDIER 

Nyhetsbrev og sosiale medier som Facebook, LinkedIn og Twitter brukes i en målrettet tiltaksplan, 
for å informere om vårt daglige virke og fremvise hvorfor internasjonal orientering kan lønne seg i 
sammenheng med bedriftsutvikling, nye markeder, offentlig forvaltning og prosjektdeltakelse og –
utvikling.  

EUROPABANKEN 

316 artikler med god praksis og tematisk innsikt, innovative prosjekter og internasjonale aktører 
ble publisert i kunnskapssystemet Europabanken i løpet av 2018. Dette underbygger visjonen om å 
sikre praktisk innsikt i EU ved å dekke programmer, strategier, policies, prosjekter og nye 
innovasjoner, teknologier og markedsmuligheter.  
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ARRANGEMENTER 

Sørlandets Europakontor har vært arrangør og medarrangør i en rekke arrangementer i løpet av 
året som gikk. Aktivitetene har inkludert alt fra små workshops til store, prestisjefylte 
arrangementer, med nesten 900 deltakere til sammen. 

Tabell 1: Arrangementer i 2018 

Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

Horizon South Norway: 
Ideverksted helse og 
velferd 

Helse og omsorg Ideverksted  #2 som 
bygger på første fra 
2017. 

Kristiansand, 
februar 2018 

19 

Informasjonsseminarer om 
EØS-midlene 

Alle I samarbeid med 
Innovasjon Norge og 
Business Region 
Kristiansand 

Kristiansand, 
Arendal, mars 
2018 

20 

Horizon South Norway: 
SMB-instrument workshop 

Næringsliv Sammen med GCE 
NODE 

Kristiansand, 
mars 2018 

6 

Horizon South Norway: 
Arbeidsverksted 

Alle Sammen med 
Forskningsrådet 

Kristiansand, 
mars 2018 

40 

Virkemiddeldagen Alle I samarbeid med 
Forskningsmobilisering 
Agder, Innovasjon 
Norge, Norges 
Forskningsråd og RFF 
Agder 

April, 2018 40 

Jean Monnet Chair (UiA 
sommerskole) 

Alle Åpningsseminar UiA 
sommerskole 

Juni 2018 65 

Horizon South Norway: 
Kan naboen låne hjernen 
din? 

Alle Sammen med 
Forskningsrådet 

Arendalsuka, 
August 2018 

50 

Horizon South Norway: 
Hvorfor EU-midler gjør 
Norge til et bedre samfunn 

Alle Sammen med 
Forskningsrådet 

Arendalsuka, 
August 2018 

100 

Den store pengedagen Privat næringsliv I samarbeid med NHO 
Agder, Innovasjon 
Norge, Norges 
Forskningsråd, 
Forskningsmobilisering 
Agder og RFF Agder 

Grimstad, 
oktober 2018 

88 

Lynkurs for folkevalgte Offentlig sektor Kurs om EU og EØS i 
samarbeid med KS og 
de andre 
regionskontorene 

Brussel, 
september 

100 

Regionor seminar 
(European Week of 
Regions and Cities - EWRC) 

Offentlig sektor 
og privat 
næringsliv 

Norske 
regionkontorenes 
medlemsseminar 
under EWRC (tidligere 
Open Days) 

Brussel, oktober 100 
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Tema Målgruppe Informasjon Sted og dato Antall 
deltakere 

Periscope Forum 
(European Week of 
Regions and Cities - EWRC) 

Offentlig sektor, 
privat næringsliv 
og FoU 

Vi som medarrangør 
på dette seminaret 
under EWRC. Anne 
Grete Ellingsen, GCE 
NODE, moderator 

Brussel, oktober 100 

Periscope hackathon Næringsliv i 
Nordsjøregionen 

Sammen med Scottish 
Enterprise 

Edinburgh, 
oktober 2018 

70 

Ny Vekst ideworkshop Digin 
medlemmer 

Sammen med Digin og 
Egde Consulting 

Kristiansand, 
oktober 2018 

30 

Blue Cloud Pilot ERRIN 
medlemmer 

Sammen med ERRIN 
Blue Growth Working 
Group. 

Brussel, oktober 
2018 

42 

KOMPETANSEUTVIKLING: PRESENTASJONER 

Som ledd i kompetanseutvikling og mobilisering til økt deltakelse på europeiske arenaer har 
Sørlandets Europakontor gitt presentasjoner og møtt aktører på følgende arrangementer. 

• Presentasjon for Grimstad Næringsforening, mars 2018 
• Ungt Entreprenørskap: Gjesteforelesning om internasjonalisering for Tangen VGS og 

Kristiansand Katedralskole, April 2018 
• Presentasjon for NCE Seafood, NCE Maritime Cleantech, GCE Subsea, Bergen, mai 2018 
• Presentasjon for Sentral-Danmark region om Periscope, Brussel, mai 2018 
• Presentasjon i Brussel for representanter fra Knutepunkt Sørlandet, Vennesla og Songdalen 

kommune, mai 2018 
• Presentasjon for Internasjonalt Fylkesnettverk, Brussel, juni 2018 
• Presentasjon for Europapolitisk Forum, Kristiansand, juni 2018 
• Presentasjon for Arkivet venneforening om Sørlandets Europakontor, august 2018 
• Presentasjon for Sparebanken Sør om EØS-midlene, oktober 2018 

STUDIETURER 

I løpet av 2018 har følgende aktører vært på studieturer, hvor Sørlandets Europakontor har spilt en 
sentral rolle i tilrettelegging og gjennomføring: 

• GCE Node, Brussel, februar og desember 2018 
• Stiftelsen Miljøfyrtårn, Gent og Brussel, juni 2018 
• Internasjonal gruppe i Vest-Agder Fylkeskommune, Brussel, juni 2018 
• Stiftelsen arkivet, Brussel, august 2018 
• KS Agder (Ordfører-kollegiet), Brussel, september 2018 (deltok også på Lynkurs 

Folkevalgte) 
• Periscope ORCA-Hub, oktober 2018 
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KOMPETANSEMEGLING OG REPRESENTASJON 

Kompetansemegling og representasjon har inkludert følgende aktiviteter: 

• TV (Tidlig Varsling) gruppe i regi av UD: deltakelse på møter med påfølgende 
kommunikasjon til aktører på Agder. 

• EU delegasjonen: Gjensidig informasjonsmøter (regelmessig etter EØS-komitéens møter i 
Brussel) 

• CORAL/Community of Regions for Assisted Living: nettverking og deltakelse på møter, 
prosjektutvikling og kompetansemegling 

• ERRIN: nettverking og deltakelse i en rekke arbeidsgruppemøter og bilaterale møter med 
regionkontorer, herunder Nord-Nederland, Kreta, Pomorskie, Skottland med flere 

• Representert i nettverksmøter for norske regionkontorer, forsknings- og 
innovasjonsinstitusjoner i Brussel, i regi av Den norske delegasjonen til EU og NORCORE. 

• Deltakelse i European Parliament SEARICA - North Sea Preparatory Action in practice 
• Representert fylkeskommunene på CPMR-møter 
• Financial Mechanism Office (FMO), diverse møter gjennom 2018, for å sikre informasjon 

om EØS midlene til Agder-aktører 
• Styremedlem, Grimstad Næringsforening 
• Etablert samarbeid med  

o Scottish Enterprise, Storbritannia 
o Marine South East, Storbritannia 
o BISER, Gdansk, Polen 

• Arendal kommune inn i European Coastal Tourism network 
• Agapedia Romania koblet med foreningen Batteriet 
• NOROFF – Insight 
• PortXL – Kristiansand havn 
• E-crew – Vikarius 
• Arendal Fossekompani – Gullknapp dronesenter – kobling med Europeisk Dronesenter i 

Groningen 
• Dronesatsing på Agder - gjennomført to møter på Agder for å kartlegg og initiere 

dronesatsing på Agder sammen med Arendal Fossekompani. Koblet inn NHO Luftfart, UIA, 
NORCE med flere. 

• Maritime Cluster Fyn, som ønsker samarbeid på Blå Vekst og droner 
• Kobra prosjektet: deltakelse på workshop i Danmark sammen med Arendal kommune, 

august 2018 
• Presentasjon for Stortinget, kommunal & konstitusjonskomiteen, februar 2018 
• Europakommisjonens informasjonsdager for Energisystemer. 
• Næringsdepartement i Schleswig-Holstein, Kiel, 14.02.2018 
• Smart Blue Regions klyngemøte (10 klynger), Kiel, 14.03.2018 
• HSN presentasjon av Idéverksted konseptet under EARMA konferansen, Brussel, 

16.04.2018 
• Møte med næringssjef i Pomorskie regionen, Gdansk, 10.09.2018 
• BSSSC konferanse, Gdansk, 11.09.2018 
• Presentasjon for Pomorskie om EØS-midlene på kultur, Brussel, 19.09.2018 
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• Gjennomført en serie møter på Agder i forbindelse med kartlegging av interesse for 
deltakelse på Hannover Messe, verdens største industrimesse. Samarbeid med Norsk-Tysk 
Handelskammer.  

• Møte mellom EUs ambassadør til Norge og Nye Veier AS, 26.06.2018 
• Styretur, møte med Port of Gdansk, TU Gdansk, Gdansk Maritimt Institutt, Gdansk, 

28/29.11.2018 

 

 

Bilde 7: Styretur til Gdansk med fokus på samarbeid med polske partnere 
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PROSJEKTARBEID 

PROSJEKTRÅDGIVNING OG -FORBEREDELSER 

I 2018 har Sørlandets Europakontor arbeidet med prosjektrådgivning for et bredt spekter av 
aktører i Agder.  Nedenfor er et utvalg av aktører som har benyttet seg av kontorets tjenester, og 
som illustrerer mangfoldet i oppdragsgivere:

Air Products 

Always Cargo AS 

Åmli kommune 

Business Region Kristiansand 

Bygland kommune 

Eco Trawl AS 

Elise Sijthof (eier av Agderposten og 
Childpress.org) 

Elkem 

Grimstad kommune 

iBox AS 

Indico Systems 

Kitron 

Klassisk I Sentrum 

Kristiansand kommune 

KRNC Coaching AS 

Lillesand kommune 

Lillesand Vekst 

Machine Prognostics 

McGregor 

Millenniumhus AS 

MOSO AS 

NAV 

Norac 

NORCE 

Oisann AS 

PE Reefs 

Ripple Aerospace 

Safeway 

Seamless 

SevenSeas 

Skagerak Dynamics 

Sørlandets Sykehus 

Tradewinds AS 

UiA 

Wireless Power & Communication 

PROSJEKTUTVIKLING OG -GJENNOMFØRING 

Sørlandets Europakontor nådde i 2018 en milepæl på å generere vellykkede prosjekter med et 
samlet budsjett på over 100 millioner kroner siden 2015. 29 millioner kroner har blitt gitt i tilskudd 
til Agder-aktører fra kilder utenfor Agder. 
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Sørlandets Europakontor har i løpet av 2018 jobbet med åtte prosjektsøknader sammen med 
følgende aktører: 

• Setesdalen Regionråd / Evje kommune (MARA - Interreg Østersjø) 
• Kristiansand kommune (GRESS, Interreg Europa) 
• RKG representert ved Farsund kommune (Keystone, Horisont 2020) 
• UiA, (LIBMAR, Horisont 2020, under evaluering) 
• KKG og Ungt Entreprenørskap (InDigiSE, Erasmus+, under evaluering) 
• GCE NODE, Aker Solutions (Horizon 2020) 
• Lister Nyskaping og InnAkva (Blue Forest - Interreg Østersjø) 
• Miljøfyrtårn og Kristiansand kommune (STEP – Interreg Nordsjøen)  

De to førstnevnte har blitt tildelt finansiering, mens de tre påfølgende er under evaluering. 

 

Bilde 8: MARA prosjektets hjemmeside 

 

Periscope prosjektet ledes av Sørlandets Europakontor, som også har en viktig rolle i den praktiske 
gjennomføringen av aktiviteter. Prosjektet har pågått hele året. 

Sørlandets Europakontor har deltatt i arbeidet på «Ny Vekst» prosjektet til Digin og Egde 
Consulting.  
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KONTAKT 

 

 

  

STIG MARTHINSEN 
ADMINISTRERENDE 
DIREKTØR 

 MARTINE ELISE 
FARSTAD 
EU-KONSULENT 
BRUSSEL 

 

 

 
Tel	(+47) 400 747 50 
sm@south-norway.no 
 

 Tel	(+47) 932 880 49 
mef@south-norway.no 
 

KARSTEN AUST, 
EU-KONSULENT 

 ANNA LYGRE SOLVANG 
TRAINEE 

 

 

 

Tel	(+47) 474 619 00 
ka@south-norway.no 
	

 Tel (+47) 913 751 67 
ts@south-norway.no 
 

POST- OG 
BESØKSADRESSER 

HOVEDKONTOR: 

Sørlandets Kunnskapspark 
Universitetsveien 19 
4630 Kristiansand 

BRUSSEL-KONTOR: 

Norway House 
Rue Archimède 17, 1st floor 
BE-1000 Brussels 

ARENDALSKONTOR: 

Sørlandets 
Kunnskapshavn 
Kystveien 2 
4841 Arendal 

NETTSIDER 

www.south-norway.no 

www.europabanken.no 

periscope-network.eu 

E-POST 

post@south-norway.no 


