Status på det internationale samarbejde i Køge Kommune
januar 2018 – juni 2018.
Økonomiudvalget modtager 2 gange om året en redegørelse for det internationale samarbejde
i Køge Kommune.
Nedenstående er en oversigt over de internationale projekter hvor international koordinator
deltager, hvor international koordinator på forskellige stadier i projekternes forløb har været
inddraget eller som international koordinator har kendskab til.

1) Eksisterende projekter
Rest til ressourcer – grønne forretningsmodeller for SMV’er (små og mellemstore
virksomheder) – støttet af den Europæiske Fond for Regionaludvikling
"Rest til Ressource" hjælper små og mellemstore virksomheder med at optimere deres
ressourceforbrug og forretningsmodel, så de bruger mindre vand, energi og færre materialer. I
dette projekt screener 6 kommuner i Region Sjælland, herunder Køge Kommune, om relevante
virksomheder har potentiale for at bruge færre ressourcer eller indgå i et symbiosesamarbejde
med andre virksomheder. For at tilføre projektet national kompetence og erfaring med
symbioser deltager Dansk SymbioseCenter. DTU (Danmarks Tekniske Universitet) bidrager
med forskningsbaseret innovation.
I Køge Kommune er 17 virksomheder blevet screenet for potentialer til ressourcebesparelser –
dvs. potentialer for at optimere udnyttelsen af energi, vand, materialer og affald og dermed
spare både ressourcer og penge. 7 virksomheder har fået rådgivermidler til udarbejdelse af en
teknisk udviklingsplan, som skal sætte konkrete ord og tal på den enkelte virksomheds
besparelsespotentiale, samt hvordan det kan opnås. De tekniske udviklingsplaner tager
udgangspunkt i screeningernes konklusioner og besluttes endeligt i samarbejde mellem den
enkelte virksomhed, Dansk Symbiosecenter, kommunen og rådgiveren. 6 virksomheder har
fået lavet en grøn forretningsmodel.
Projektet har Kalundborg Kommune som leadpartner og kører fra juli 2015 – juni 2018.
Projektets maksimale tilskud på 5.772.818 mio. DKK fra Den Europæiske Fond for
Regionaludvikling er bevilget igennem Vækstforum Sjælland og Erhvervsstyrelsen. Køge
Kommune indgår i projektet med 475.000 DKK i medfinansiering igennem medarbejdertimer
fra Køge Erhvervsservice og TMF.
SBPIN (South Baltic Public Innovators Network) – støttet af Interreg South Baltic
Køge Kommune indgik i juni 2016 i ansøgningen SBPIN (South Baltic Public Innovators
Network), med Skåne Nordost som leadpartner. Kommuneforeningen Skåne Nordost
repræsenter 9 skånske kommuner. Herudover indgår Næstved kommune, en polsk
kommuneforening, som repræsenterer 38 polske kommuner, og Krinova Incubator og Science
Park i Skåne. Ansøgningen blev godkendt i oktober 2016. Der er et samlet EU tilskud på
380.573 Euro (ca. 2,9 mio DKK) og EU tilskud til Køge’s projektaktiviteter bliver på ca.
550.000 DKK. Formålet med dette projekt er at forøge kommunernes og andre lokale
organisationers internationale viden og aktiviteter indenfor kommunale kerneområder.
Igennem en række netværk og workshops vil parterne arbejde med ”green growth”, ”blue
growth”, og ”sustainable urban growth, elderly care and age friendly cities”. Køge var
hovedansvarlig for at afholde to workshops indenfor Green Growth, som blev afholdt i
september 17 og januar 18 med deltagelse af 25 svenske og polske deltagere. I april var en

gruppe på 7 deltagere i Gdynia Polen for at diskutere emner som sund aldring og social
inklusion. Den 2. workshop i Polen afholdes i september. Indenfor alle 3 hovedområder vil der
blive udarbejdet handlingsplaner som peger på mulige samarbejdsprojekter mellem lokale
aktører fra Danmark, Sverige og Polen. Projektet kører fra januar 17 – december 18.
A Student Engaged is a Student Retained - støttet af Erasmus +
Køge Kommune udarbejdede i januar 2017 en ansøgning indenfor Erasmus + mobilitet.
Projektet er et samarbejde mellem Køge Kommune, som er leadpartner, Køge Handelsskole,
EUC Sjælland, SOSU Sjælland og UUV Køge Bugt. Projektet er et kompetenceudviklingsprojekt
som skal give ledere, undervisere og administrativt personale blandt de 5 institutioner i
CAMPUS Køge redskaber til at tackle frafaldsproblematikken og redskaber til at stimulere unge
mennesker til at gennemføre deres uddannelser. Projektet er støttet under ”Mobility of
learners and staff”, og projektets tilskud anvendes til at personale fra de 5 institutioner kan
besøge institutioner i udlandet eller tage på kursus i udlandet for at lære om
frafaldsproblematikken og hvordan man kan stimulere unge mennesker til at gennemføre
deres uddannelser. Der er indtil videre gennemført to studieture; i oktober 17 besøgtes en
række institutioner i den østlige del af London og i maj 18 besøgtes en række institutioner i
Finland. I oktober deltager 10 personer på et undervisningsforløb i Holland; “The eight methods
of fighting early school leaving”. Projektet kører i to år fra August 2017 – Juli 2019 og har et
budget og maksimalt tilskud på 64.614 Euro.
Belongingness in a 21st century skills setting – støttet af Nordplus junior
Dette projekt er et klasseudvekslingsprojekt mellem Sct. Nicolai skole som er leadpartner og
Hvaleyrarskoli i Hafnarfjörður, Island. To skoleklasser med 14-16 årige elever skal samarbejde
og besøge hinanden. Formålet med projektet er at styrke den kulturelle forståelse ved at
fokusere på hvordan eleverne kan arbejde med de udfordringer som findes ved at integrere
andre i ens egen kultur og ved at blive integreret i andre kulturer samt elevernes evne til at
blive kritiske, tolerante og kompetente kommunikatører i dette projekt og i mødet med andre
kulturer i fremtiden. Projektet kører i et år fra August 2017 – August 2018 og har et budget og
maksimalt tilskud på 25.625 Euro fra Mobility Class Exchange under Nordplus junior
programmet. Tilskuddet finansierer rejserne for de involverede lærere og elever i forbindelse
med besøget i det andet land.

2) Nye projekter - godkendt
SB YCGN (South Baltic Youth Core Groups Network) – støttet af Interreg South Baltic
Køge Kommune indgik i juni 2017 i ansøgningen SB YCGN (South Baltic Youth Core Groups
Network) med Association of Polish Communes in Euroregion Baltic som leadpartner og i alt 8
partnere fra Danmark, Sverige, Tyskland, Polen og Litauen. Ansøgningen blev godkendt i
november 17. Der er et samlet EU tilskud på 468.640,70 Euro (ca. 3,5 mio DKK), i en toårig
periode. EU tilskud til Køge’s projektaktiviteter er på ca. 450.000 DKK. Projektet er et
samarbejde på ungdomsområdet, hvor medarbejdere fra de respektive partnere vil udveksle
erfaringer om, hvordan man lokalt arbejder med unge mennesker og hvordan man kan
inddrage unge mennesker i forskellige beslutningsprocesser. Projektet er fagligt forankret hos
Tapperiet.
Parking Gets Smart – støttet af Interreg South Baltic

Køge Kommune blev i juni 2017 kontaktet i forbindelse med en ”parkerings” ansøgning som en
række partnere fra Denmark, Sverige, Tyskland, Polen og Litauen ønskede at udarbejde.
Ansøgningen blev godkendt i april 2018, med start i september. I ansøgningen ønsker man at
se på hvordan man kan forbedre og anvende IT løsninger som del af parkeringsforvaltningen.
Køge viste interessere for ansøgningen og evt. indsatser relateret til den kommende
parkeringsmulighed ved Køge Nord. Det besluttedes dog, at Køge ikke indgår som partner i
projektet med sit eget budget, men som ”Associated Partner”, hvilket betyder at man bliver
inviteret til projektets konferencer og modtager de parkeringsrapporter som projektet
udarbejder.
EABIC (Education and Business in Cooperation) – støttet af Erasmus +
Efter de positive erfaringer med Erasmus + projektet A Student Engaged is a Student
Retained udarbejdede Køge Kommune i januar 2018 en ny ansøgning indenfor Erasmus +
mobilitet. Projektet er et samarbejde mellem Køge Kommune, som er leadpartner, Køge
Handelsskole, EUC Sjælland, ZBC og UUV Køge Bugt. Projektet er et
kompetenceudviklingsprojekt støttet under ”Mobility of learners and staff”, og projektets
tilskud skal anvendes til at personale fra de 5 institutioner kan besøge institutioner i udlandet
for at lære om hvordan man kan koble erhvervslivet på folkeskolen og dermed stimulere unge
mennesker til at træffe de rigtige valg når man går videre og i højere grad vælge en
erhvervsuddannelse. Projektet kører i to år fra August 2018 – Juli 2020 og har et budget og
maksimalt tilskud på 47.200 Euro.
Fremtidens Intelligente Mobilitet i Greater Copenhagen – støttet af Interreg
Øresund-Kattegat-Skagerrak
Køge Kommune indgår i ovennævnte ansøgning med Region Hovedstaden som leadpartner og
i alt 14 partnere fra Danmark og Sverige; regioner, kommuner, vidensinstitutioner og
trafikselskaber. Ansøgningen blev godkendt i maj 2018. Der er et samlet EU tilskud på
1.062.447 Euro, hvilket svarer til halvdelen af projektets forventede udgifter. EU tilskud til
Køge’s projektaktiviteter bliver på ca. 430.000 DKK. Målet med projektet er, at kommuner,
regioner og andre vigtige transportaktører i Greater Copenhagen arbejder sammen om
innovative mobilitetsløsninger, således at man på tværs i Øresundsregionen fremmer nye
transportmuligheder så man både skaber bedre mobilitet og tilgængelighed i
Øresundsregionen og samtidig får løftet miljømæssige, økonomiske og socialt bæredygtige
transportformer. Det vil projektet gøre ved at udvikle og teste innovative mobilitetsløsninger i
en række cases; i Køge vil man fokusere på Køge Nord, hvor mobilitet tænkes helt centralt i
byplanlægningen med et særligt fokus på parker og rejs-anlægget. Projektet kører fra 1.
august 2018 – 31. juli 2021.
Madkultur, bæredygtighed og fremtidsperspektiver – støttet af Nordplus Junior
Dette projekt er et klasseudvekslingsprojekt mellem Lagafellsskoli i Mosfellsbær, Island som er
leadpartner og Sct. Nicolai skole. To skoleklasser med 14-16 årige elever skal samarbejde og
besøge hinanden. Formålet med dette projekt er at øge danske og islandske unges interesse,
viden om og åbenhed overfor nordisk kultur samt at udfordre deres tænkning i forhold til
velfærd, bæredygtighed og bedre mad til alle. Projektet kører i et år fra August 2018 – August
2019 og har et budget og maksimalt tilskud på 27.330 Euro fra Mobility Class Exchange under
Nordplus junior programmet. Tilskuddet finansierer rejserne for de involverede lærere og
elever i forbindelse med besøget i det andet land.

Nature, naturalness, naturally – støttet af Nordplus Junior

Dette projekt er et nyt klasseudvekslingsprojekt mellem Sct. Nicolai skole som er leadpartner,
og Hvaleyrarskoli i Hafnarfjörður, Island. To skoleklasser med 14-16 årige elever skal
samarbejde og besøge hinanden. Samarbejdet fokuserer på den respektive tilgang til naturen,
hvordan naturen påvirker livsbetingelserne og hvordan man arbejder med miljø og natur i
henholdsvis Danmark og Island. Projektet har tre spor; naturen, naturlighed og naturligt.
Projektet kører i et år fra August 2018 – August 2019 og har et budget og maksimalt tilskud
på 24.370 Euro fra Mobility Class Exchange under Nordplus junior programmet. Tilskuddet
finansierer rejserne for de involverede lærere og elever i forbindelse med besøget i det andet
land.

3) Nye ansøgninger
Contra (Baltic Beach Wrack - Conversion of a Nuisance To a Resource and Asset) –
ansøgning under Interreg Baltic Sea
Køge Kommune indgik i april 2018 i ansøgningen Contra, med Rostock universitet i Tyskland
som leadpartner og i alt 14 partnere fra Danmark, Sverige, Tyskland, Polen, Estland og
Rusland. Ansøgningen bliver behandlet i september. Der er ansøgt om et samlet EU tilskud på
1.927.790 Euro (ca. 14,5 mio DKK), i en to et halv årig periode. EU tilskud til Køge’s
projektaktiviteter er på ca. 500.000 DKK. Baggrunden for projektet er, at vandkvaliteten i
Østersøen stadigvæk ikke er tilfredsstillende. Den mest tydelige del af problemet er det
organiske materiale som bliver skyllet på strandene. Muligheden for at fjerne materialet vil
have en positiv effekt på vandkvaliteten. Formålet med projektet er derfor at udvikle viden for
at fremme en bæredygtig forvaltning af strandene i Østersøen
Elaine 2 (European Local Authorities Integration Network 2)– ansøgning under
Europe for Citizens
Køge Kommune indgik i marts 2018 i ansøgningen Elaine 2, med Hässleholms kommune i
Sverige som leadpartner og i alt 7 partnere fra Danmark, Sverige, Tyskland, Østrig, Spanien
og England. Ansøgningen bliver behandlet i juli. Der er ansøgt om et samlet EU tilskud på
118.440 Euro (ca. 890.000 DKK), i en to årig periode. Formålet med projektet er at få erfaring
og viden om hvordan der arbejdes med integration og flygtninge i de deltagende lande, og
hvor muligt findes på nye løsninger.

