Syddanmark: Status for fremdriften i implementeringen af partnerskabsaftalen om vækst og
erhvervsudvikling
Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud
Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering1

1. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes: Vækstforum vil bidrage til at
understøtte allerede igangsatte og planlagte initiativer på uddannelsesområdet,
herunder bl.a. etableringen af mentorordninger, som vil bidrage til at gøre en særlig
indsats for de af regionens unge, der er i risiko for at falde ud af uddannelsessystemet,
fx indvandrere og unge med lav uddanelsesmotivation.

Der arbejdes videre
med initiativet

Midler er tilvejebragt regionalt
"Udkantsunge og deres forhold"
Socialfonden: 460.000

√

Projektet er indstillet af Vækstforum den 11.
september 2007. Projektet sætter fokus på
tilgangen til ungdomsuddannelser i de regionale
yderområder – Faaborg-Midtfyn, Ærø,
Langeland og Tønder-området i en
undersøgelse af udvalgte lokaliteter i de
nævnte områder i Region Syddanmark. Der er
tale om et forskningsprojekt der kan bruges
ved udarbejdelse af fremtidige handleplaner i
relation til unge mennesker bosiddende i
yderområder.

2. Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges. Vækstforum vil i
samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og regeringen kortlægge behovet for
at styrke de regionale kompetencer i forhold til uddannelsesudbuddet og
virksomhedernes efterspørgsel. Som opfølgning herpå vil vækstforum igangsætte
udviklingsprojekter, der kan understøtte udviklingen af nye uddannelsestilbud målrettet
regionens erhvervsmæssige behov, fx i tilknytning til de erhvervsrettede
uddannelsesinstitutioner samt de nye professionshøjskoler.

Der arbejdes videre
med initiativet

Midler er tilvejebragt regionalt

√

Projektet er indstillet af Vækstforum den 28.
november 2007. Projektets formål er, at alle
Sydtrafiks buschauffører skal opnå et
kompetenceløft med status som faglærte
chauffører med svendebrev. I et samarbejde
mellem tre erhvervsskoler i Region
Syddanmark udvikles administrative
koordinerende rutiner, så det bliver
overkommeligt for den enkelte vognmand at
deltage projektet.

Indsatsområde

Planlagte aktiviteter (•)

(”Faglærte chauffører hos
Sydtrafik”: Socialfonden:
2.842.732 kr.)

•

3. Flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse. Parterne vil indlede et samarbejde på baggrund af de gode
erfaringer med regeringens Task Force enhed. Samarbejdet kan gennemføres i forhold
til en række af de initiativer i forbindelse med velfærdsaftalen, som skal styrke de
erhvervsrettede ungdomsuddannelser, herunder etableringen af mentorordninger,
styrket praktikpladsopsøgende arbejde, hjælp til praktikpladssøgning eller anden hjælp,
som unge med indvandrerbaggrund kan have særlig brug for.

Der arbejdes videre
med initiativet

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

De tre erhvervsskoler gennemfører i et
samarbejde uddannelsesplanlægningen og
koordinerer afviklingen.

Midlerne er tilvejebragt såvel
nationalt som regionalt.
(47,5 mio.kr. fra Socialfonden til
projekt ”Fastholdelseskaravanen”, samt 24 mio. kr. i
medfinansiering fra
Integrationsministeriet og
Undervisningsministeriet i
perioden 2008-2012
40 mio. kr. til projektet ”udvidet
task force indsats rettet mod
ungdomsuddannelserne” i
perioden 2008-2011).

1

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)

Fastholdelseskaravanen:
 Netværkspartnerne er orienteret om
bevillingstilsagn og møde er varslet.


Primo april 2008 er der indrykket fælles
stillingsannoncere, for de udgående
konsulenter, der skal tilknyttes
Fastholdelseskaravanen.

•

Detailplanlægning for aktiviteter for 1. periode
samt udvælgelse af indsatsområder og skoler
igangsættes primo april 2008.

•

Fuld bemanding forventes klar primo juni 2008.

•

2. periode planlægges efter fuld bemanding
juni 2008.

•

Opstartsevent er under planlægning til
gennemførelse maj/juni 2008.

•

Projektet bliver rullet ud i fuldt omfang ultimo
august 2008 i henhold til projektplan.

Projektet gennemføres i et samarbejde
mellem:
• AMU Vest
• EUC Lillebælt
• EUC Syd
Projektets målgruppe er 12 vognmand og
713 chauffører der med 409 busser
transporterer 40.000.000 passagerer.
En egentlig ”kortlægning af behovet for at
styrke de regionale kompetencer i forhold til
uddannelsesudbuddet og virksomhedernes
efterspørgsel er pt. ikke igangsat.
Beskæftigelsesregionen og Vækstforum er i
tæt og konkret samspil om analyse – og
overvågningsområdet (jf. parternes
samarbejdsaftale).

4. Indsats for flere praktikpladser. Vækstforum vil i regi af syddansk
akademikersatsning tage initiativ til at igangsætte projekter, der via samarbejde
mellem erhvervsrettede og videregående uddannelsesinstitutioner og virksomheder
sikrer, at flere studerende kommer i praktik i regionens virksomheder. Projekterne skal
udvikles i et samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet.

Der arbejdes videre
med initiativet

5. Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående
uddannelser. Der etableres en dialog mellem Vækstforum Syddanmark og
uddannelsesinstitutionerne om behovet for og udviklingen af nye grunduddannelser,
samt behovet for udvikling af tilbud om efter- og videreuddannelse rettet mod
regionens særlige vækstpotentialer og efterspørgsel efter medarbejdere og
kompetencer. Samarbejdet med Vækstforum Syddanmark, herunder virksomheder og
forsknings- og vidensinstitutioner i regionen kan være relevant i relation til
institutionernes udviklingskontrakter. De uddannelsesinstitutioner der udbyder
professionsuddannelser i regionen (Syddansk Universitet) kan inddrages i samarbejdet.
Vækstforum vil i tilknytning hertil i regi af syddansk akademikersatsning gøre en særlig
indsats for at få flere unge til at tage en videregående uddannelse med henblik på at
understøtte den nationale målsætning herom.

Der arbejdes videre
med initiativet

6. Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale
uddannelsesindsatser. I relation til vækstforums erhvervsudviklingsstrategi vil
parterne bidrage med input til udviklingen af de regionale uddannelsestilbud og den
regionale uddannelsesstruktur. Vækstforum vil være høringspart både ved relevant ny
lovgivning og ifm. væsentlige ændringer i den regionale uddannelsesstruktur.
Vækstforum inddrages som samarbejdspart både ifm. styrkelsen af uddannelsesmiljøer
og i udvikling af nye uddannelser og videncenterfunktioner på de kommende
professionshøjskoler.

Der arbejdes videre
med initiativet

7. Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende
færdigheder, eller som har behov for opkvalificering. Regionens
kompetenceniveau skal højnes gennem velfærdsaftalens målsætning om at styrke
samarbejdet mellem AMU-systemet og den forberedende voksen- og
efteruddannelsesindsats samt gennem en styrket vejlednings- og rådgivningsindsats
overfor især små og mellemstore virksomheder. Vækstforum Syddanmark vil i den
forbindelse målrette den regionale indsats mod målsætningerne for et markant løft i
læse-, skrive- og regneindsatsen for voksne, flere voksenlærlinge samt en styrkelse af
den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse.

Der arbejdes videre
med initiativet

Se Syddansk Akademikersatsning Se Syddansk Akademikersatsning under
under videnspredning
videnspredning.
•

Hertil er der et samarbejde med Designskolen
under etablering. I projektet indgår bl.a., at
100 smv’er tilbydes en studerende i praktik.

Midler er tilvejebragt.
"Prof4u"Socialfond:9.968.690



Projektet er indstillet af Vækstforum den 10.
marts 2008. Prof4U vil skabe et øget
professionssigte i HF-uddannelsen på alle
VUCérne i regionen. Professionssigtet i
undervisningen skal dels bygge bro og mindske
gabet mellem niveauet, formen og
pædagogikken på HF og de korte/mellemlange
videregående udannelser og dels motivere de
HF-studerende til at tage en kort eller
mellemlang videregående uddannelse ved at
gøre karrierevejen tydelig.

Ej relevant

√

UVM har i efteråret 2007 afholdt dialogmøder
med professionshøjskolerne i Region
Syddanmark bl.a. om inddragelse af
Vækstforum for Region Syddanmark i forhold
til udmøntningen af udviklingsplanernes mål
om regional udbudsdækning af videregående
uddannelser.

•

Opfølgning i de kommende
udviklingskontrakter for
professionshøjskolerne i efteråret 2008.

Projektet gennemføres i samarbejde med
samtlige VUCére og erhvervsakademier og
professionshøjskoler i regionen:
• VUC Vejle
• VUC Kolding
• VUC Sønderjylland
• VUC FYN og Fyns HF-kursus
• VUC Vest
• Professionshøjskolen Lillebælt
• University College Syd
• University College Vest
• Erhvervsakademi Vest
• Syddansk Erhvervsakademi
• Fynsk Erhvervsakademi

1. "SMV Kompetenceudvikling v/ √
JobInVest" Socialfond: 2.539.500

Projektet er indstillet af Vækstforum den 11.
september 2007. SMV Kompetenceudvikling
v/JobInVest. Projektideen er at følge
virksomheders vanlige udviklingsmønster med
etablering af en "mini HR-funktion" placeret
hos en betroet medarbejder. Projektet mål er
at facilitere denne person, og dermed
virksomheden.

Projektets partnere er:
• Esbjerg Erhvervsudvikling
• Haderslev Erhvervsudvikling
• Middelfart Erhvervscenter
• Varde Erhvervsudvikling.

√

Projektet er indstillet af vækstforum den 28.
november 2007. Sydtrafiks buschauffører skal
opnå et kompetenceløft med status som
faglærte chauffører med svendebrev. I et
samarbejde mellem tre erhvervsskoler i
Region Syddanmark udvikles administrative
koordinerende rutiner, så det bliver
overkommeligt for den enkelte vognmand at
deltage projektet. De tre erhvervsskoler
gennemfører i et samarbejde
uddannelsesplanlægningen og koordinerer
afviklingen.

Projektet gennemføres i et samarbejde
mellem:
• AMU Vest
• EUC Lillebælt
• EUC Syd

2. "Faglærte chauffører"
Socialfonden: 2.842.732

3. "Syddansk
kompetancenetværk" Socialfond:
7.117.190

√

Projektet er indstillet af Vækstforum d. 10.
marts 2008. Syddansk Kompetencenetværk
etablerer og udvikler en overordnet paraply
for p.t. tre af de i alt fire voksenvejledernetværk, der dækker Region Syddanmark.
Midlerne skal anvendes til at samordne,
udvikle og koordinere regionens voksenvejledningsnetværk. Derved sikres, at de erfaringer
og modeller, der er udviklet i et netværk
spredes til de andre netværk. Endvidere skal
der i projektet udvikles og testes et redskab en lønsomhedsmodel - der skal bruges af
konsulenterne i deres dialog med virksomhederne for at kvalificere og afstemme
behovet for den enkelte virksomhed. Effekten
af, at der etableres et overordnet netværk
forventes at være, at flere kortuddannede
deltager i efteruddannelse.

Projektets målgruppe er 12 vognmænd og
713 chauffører der med 409 busser
transporterer 40.000.000 passagerer.

Projektets partnere er:
• VUC Vejle
• VUC Vest
• VUC Fredericia
• VUC Kolding
• VUC Fyn
• AMU Fyn,
• AMU Syd,
• AMU Vest
• Hansenberg
• EUC Lillebælt
• Vejle Tekniske Skole
• Odense Tekniske Skole
• EUC Vest
• Dalum Landbrugsskole
• Svendborg Erhvervsskole
• Dalum Uddannelsescenter
• Social- og sundhedsskolen Fyn Social- og
sundhedsskolen Fredericia-Horsens

• Social- og sundhedsskolen Esbjerg
Esbjerg Handelsskole
• IBC, Vejle Handelsskole
• Vestfynsk Handelsskole
• Tietgen Kompetencecenter

8. Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken.
Vækstforum vil samarbejde med Det Regionale Beskæftigelsesråd og
uddannelsesinstitutioner i regionen om at kortlægge og følge virksomhedernes
efterspørgsel efter arbejdskraft og efteruddannelse på kort og langt sigt, bl.a. under
hensyntagen til at Region Syddanmark er en del af et større regionalt arbejdsmarked.

9. Regional matchmaking. Vækstfora ønsker en indsats, der skal fokusere på at
afdække og matche virksomhedernes uddannelses- og vidensbehov samt udvikle nye
former for samarbejde og virksomhedsrettede uddannelsestilbud. Det kan fx være nye
former for tværinstitutionelt samarbejde, som dækker specialiserede uddannelses- og
vidensbehov hos virksomhederne, eller en målrettet indsats for særligt udsatte
medarbejdergrupper, herunder kortuddannede. Indsatsen skal ses i sammenhæng med
initiativer i regeringens globaliseringsstrategi. Der vil blive givet særlig prioritet til
aktiviteter, som understøtter kompetenceudvikling og omstilling af regionens
styrkepositioner samt spirende klynger. Indsatsen skal tilgodese kompetencebehov i
regionens yderområder.

Der arbejdes videre
med initiativet i
uændret form

Midler er tilvejebragt såvel
regionalt som nationalt

√

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem de
6 vækstforasekretariater, de 6
beskæftigelsesregioner, Arbejdsmarkedsstyrelsen og Erhvervs- og
Byggestyrelsen om udvikling af en fælles
model til overvågning af det regionale
arbejdsmarked og erhvervslivet.

√

Alle 12 parter har givet tilsagn til Center for
Regional- og Turismeforskning (CRT) om
støtte til udvikling af modellen SAM-K og LINE
og har opnået forskerautorisation hos
Danmarks Statistik (forudsætning for at bruge
modellen)

•

CRT færdigudvikler modellen

•

Der afholdes seminar om anvendelse af
modellen

•

Modellen tages i brug af de 12 aktører i løbet
af 1. halvår 2008

(0,15 mio. kr. fra regionen, 0,3
mio. kr. fra staten)

Der arbejdes videre
med initiativet

"Alu-kompetenceudvikling”
v/AluCluster , Socialfond:
760.000 REM: 380.000

√

Mulighederne for en fælles koordinering af
hele vejledningsområdet drøftes aktuelt
mellem Beskæftigelsesregionen og
Vækstforum, jf. samarbejdsaftalen mellem
parterne.
Den fælles overvågningsmodel vil bidrage til
at styrke den regionale koordination af
erhvervs- og beskæftigelsespolitikken.
Modellen bygger på Danmarks Statistiks
registeroplysninger om samtlige danske
virksomheder og personer og tillader en
meget detaljeret og fleksibel aggregering af
den erhvervs- og beskæftigelsesmæssige
aktivitet i de danske kommuner og
regioner. Med den regionaløkonomiske
model LINE kan der endvidere foretages
fremskrivning af den regionale og lokale
udvikling. De regionale og lokale
fremskrivninger baseres på de nationale
ADAM-fremskrivninger.
Området drøftes løbende mellem
Beskæftigelsesregionen og Vækstforum, jf.
samarbejdsaftalen mellem parterne.

Projektet er indstillet af Vækstforum d. 28.
Projektpartnere er:
november 2007. Projektet har følgende
• EUCSYD
overordnede mål:
• Tønder Handelsskole

At forberede opbygningen af et ALU• VUC Sønderjylland
læringsrum ud fra de tidligere skitserede
• Syddansk Universitet
principper, suppleret med temaet
• 12 af alu-klyngens medlemsvirksomheder
brugerdreven innovation, gennem
virksomhedsinddragelse.

At højne kompetencerne for de
kortuddannede samt fortsætte den
tidligere igangsatte ledelses- og
medarbejderudvikling på baggrund af
konstaterede behov.

At medvirke til en systematisk opbygning
af kompetenceudviklingsforløb for
medarbejderne.

At udvikle en enkel målefunktion af
kompetenceniveauet i en given virksomhed
eller institution.

At afprøve kompetenceniveau målinger,
således at værktøjet kan bruges som
effektmåling, ved igangsætning af
systematisk kompetenceudvikling i
virksomhederne.

Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

10. Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen: Væksthus
Der arbejdes videre
Syddanmark skal som led i sin resultatkontrakt med staten i 2007 bl.a.: vejlede mindst med initiativet
475 iværksættere og eksisterende virksomheder med vækstambitioner, indgå mindst 15
aftaler om samarbejde med helt eller delvist offentligt finansierede institutioner pr. 1.
september 2007. Vækstforum for Region Syddanmark vil i dialog med væksthuset og
regeringen udvikle og eventuelt medfinansiere aktiviteter og tilbud til en specialiseret
iværksætterindsats, jf. nedenfor.

11. Specialiserede rådgivningstilbud. Der etableres specialiserede rådgivningstilbud
i tilslutning til Væksthus Syddanmark. Det drejer sig bl.a. om rådgivning vedrørende
eksport og internationalisering, finansiering, design og patent- og
varemærkebeskyttelse via henholdsvis Danmarks Eksportråd, Vækstfonden, Dansk
Designcenter og Patent- og Varemærkestyrelsen, der skal være til rådighed for
regionens nye og mindre virksomheder i væksthuset. Desuden vil væksthuset løbende
få tilført viden om de nationale forsknings- og innovationsprogrammer med henblik på
at kunne informere virksomhederne herom. Vækstforum Syddanmark vil i den
forbindelse udvikle særlige initiativer for vækstiværksættere inden for regionens
erhvervsmæssige styrkepositioner.

12. Styrket adgang til kapital. Vækstforum vil øge virksomhedernes kendskab til og
anvendelse af de eksisterende finansielle instrumenter, så flere virksomheder bliver
opmærksomme på hvilke typer kapital, der passer til dem, og hvordan kapital bedst
rejses. Vækstforum vil nedsætte en arbejdsgruppe med deltagelse af bl.a. finansielle
aktører og det regionale væksthus, der skal komme med forslag hertil.

Der arbejdes videre
med initiativet

Finansiering2

Gennemførte aktiviteter (
)
Midler er tilvejebragt nationalt

•

Der sigtes mod strategisk samarbejdsaftale.
Der afholdes møder med frekvens 1-2 i
kvartalet på direktørniveau. Konkrete
drøftelser om grænseoverskridende aktiviteter
i f.t. tyske marked, samt Væksthusets rolle i
f.m. et sekretariat for potentielle klynger.

89,7 mio.kr. i 2008 nationalt til
væksthuse

√

Der er indgået resultatkontrakt for 2008
mellem staten og væksthuset. I kontrakten
indgår effektmål, der konkret måler, om
væksthuset har bidraget til bedre vækstvilkår i
regionen.

4,0 mio. kr. nationalt til Global
Entrepreneurship Week

•

Der gennemføres en Global Entrepreneurship
Week i uge 47, som væksthusene koordinerer
regionalt.

√

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i
2007 gennemført uddannelsesseminar for
væksthusmedarbejdere om nationale
forsknings- og innovationsprogrammer

•

Der gennemføres videndelingsseminar mellem
FI og væksthusmedarbejdere i 2008

Midler er tilvejebragt nationalt

√

Der er i 2007 indgået aftaler om
ambassadørordninger i væksthusene med
Dansk Design Center, Patent og Varemærke
Styrelsen, Danmarks Eksportråd m.fl. der
giver adgang til specialiseret rådgivning om de
forskellige områder via væksthuset.

2,25 mio.kr. årligt nationalt til
IP-intropakke

√

Der er lanceret en IP-intropakke bl.a. med
adgang til medfinansiering af rådgivning om
design, patent- og varemærkebeskyttelse via
væksthuset

7 mio. kr. årligt nationalt til
Early Warning

√

Der er etableret en Early Warning ordning i
væksthuset med adgang til rådgivning for
kriseramte virksomheder

•

Der indgås i 2008 en samarbejdsaftale mellem
væksthuset og miljøstyrelsen om en
ambassadørordning der giver adgang til
rådgivning om miljøeffektiv teknologi

•

Økonomi- og Erhvervsministeriet er i dialog
med regioner ved at undersøge det finansielle
og organisatoriske grundlag for et eventuelt
JEREMIE-initiativ.

•

Vækstforum tager initiativ til at samle
relevante aktører om udvikling af indsatsen

√

Der er indgået aftale med organisationen
Connect om adgang til tidlig forretningsudvikling/proof-of-business for nye og mindre
virksomheder via væksthuset.

√

Der er indgået en samarbejdsaftale mellem
Vækstfonden og væksthuset, der giver
virksomhederne adgang til rådgivning om
finansiering i væksthuset

se punkt 13

Der arbejdes videre
med initiativet

Midler er tilvejebragt nationalt
(40 mio. kr. årligt nationalt)

2

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Planlagte aktiviteter (•)

Bemærkninger

13. Vækstiværksættere inden for klyngerne. Vækstforum vil udvikle særlige
initiativer for vækstiværksættere inden for regionens styrkepositioner og spirende
klynger. Initiativerne skal tilrettelægges ud fra klyngernes særlige potentiale og behov
og vil variere med udgangspunkt heri. Indsatsen skal ses i sammenhæng med og
supplere de muligheder, som tilbydes i Syddanske Forskerparker og Væksthus
Syddanmark.

Der arbejdes videre
med initiativet

14. Flere spin-off virksomheder. Vækstfora vil understøtte samspillet mellem
videninstitutioner, vejlednings- og rådgivningssystemet - herunder det kommende
væksthus - samt virksomhederne og deres organisationer. Der skal udvikles koncepter
og konkrete værktøjer, mentornetværk mv. Mulighederne for intraprenuerskab skal
synliggøres ved hjælp af frontløbervirksomheder, og der skal udarbejdes
scenariebeskrivelser, metoder til videndeling og hjælp til at overkomme mulige
barrierer. Indsatsen skal tage udgangspunkt i det igangværende analysearbejde på
Syddansk Universitet og de initiativer, der allerede findes i regionen med IDEA som
omdrejningspunkt.

Der arbejdes videre
med initiativet

15. Iværksætterkultur i uddannelsessystemet. Med udgangspunkt i IDEAs
aktiviteter skal indsatsen sikre en koordineret styrkelse af iværksætterkulturen lige fra
folkeskole til universiteter, og den skal tilrettelægges i samspil med andre aktører, fx
Selvstændighedsfonden og Young Enterprise. Det bemærkes, at IDEA ikke skal lave
kurser for folkeskolen. Satsningen kan indeholde elementer som opkvalificering af
lærerkræfter, udvikling af kampagner, større synlighed omkring iværksætteri,
samarbejde om iværksætteri mellem forskellige trin i uddannelsessystemet. En særlig
satsning er etablering og videreudvikling af studentervæksthuse i tilknytning til de fire
campusser ved Syddansk Universitet. IDEA er omdrejningspunkt for indsatsen, der skal
gennemføres i dialog med regionen, kommuner, uddannelsesinstitutioner og regionens
væksthus.

Der arbejdes videre
med initiativet

16. Netværkssamarbejde om læring. Etableringen af netværkssamarbejdet skal
bidrage til nytænkning, vidensdeling og samarbejde i forhold til regionens efter og
videreuddannelsestilbud, samt medvirke til udvikling af tilbud, der matcher
erhvervslivets nuværende og fremtidige kompetencebehov. Endvidere skal
netværkssamarbejdet udvikle nye metoder til e-læring, fx i forhold til yderområderne.
Vækstforum nedsætter en arbejdsgruppe, der skal arbejde med indhold og organisering
af indsatsen.

Midler søges tilvejebragt
regionalt.
1. Alu-Iværksætter:
Regionalfond: 900.000 og REM:
450.000
2. "Growthbooster" Socialfond:
1.272.750 og REM: 600.000

2. "Spin-off Factory"
Regionalfond: 1.661.175 og
REM: 830.587

√

√

√

Initiativet er fortsat åbent for ansøgninger og
der er pt. behandlet 3 ansøgninger i
Vækstforum.

√

Afholdt dialogmøder med primære
Deltagere i processen:
interessenter. Ansøgningsmaterialet er skrevet • DEF – erhvervscheferne i Region
og lagt på nettet.
Syddanmark
• Væksthus Syddanmark
Afholdt offentligt informationsmøde 22. august • IDEA
2007, hvorefter der har været åbent for
• Syddanske Forskerparker
ansøgninger.

√

Der arbejdes videre
med initiativet

Afholdt dialogmøder med primære
Deltagerne i processen:
interessenter. Ansøgningsmaterialet er skrevet • DEF – erhvervscheferne i Region
og lagt på nettet.
Syddanmark
• Væksthus Syddanmark
Afholdt offentligt informationsmøde 22. august • IDEA
2007, hvorefter der har været åbent for
• Syddanske Forskerparker
ansøgninger.

√

Initiativet er fortsat åbent for ansøgninger og
der er pt. behandlet 1 ansøgning i
Vækstforum.

√

Afholdt fokusgruppemøde med regionale
interessenter om udvikling af initiativet.
Ansøgningsmaterialet er skrevet og lagt på
nettet.

√

En ansøgningsrunde er gennemført, hvor der
er søgt én operatør, der kan foretage en
koordineret styrkelse af iværksætterkulturen i
uddannelsessystemet i Region Syddanmark
baseret på IDEAs arbejdsmetoder og
erfaringer.

•

Der er modtaget tre ansøgninger ved fristen i
marts, som bliver behandlet på Vækstforums
møde i juni 2008.

•

Jf. regeringsgrundlaget Mulighedernes
samfund udarbejdes en ny strategi og struktur
for uddannelse i iværksætteri, innovation og
entreprenørskab. Strategien skal være
integreret i hele uddannelsessystemet og skal
skabe en langsigtet indsats på området i et
fællesskab mellem ministerier, uddannelsesinstitutioner, regioner og erhvervsliv.

√

Initiativet er netop igangsat

Deltagere i processen:
• Væksthus Syddanmark
• SDU, Mads Clausen Instituttet
• SDU, Det humanistiske Fakultet
• IDEA Danmark
• Vejle Kommune
• CVU Sønderjylland
• Selvstændighedsfonden
• Young Enterprise
• Ungdommens Uddannelsesvejledning
Sydvestjylland
• DEL – Danmarks Erhvervspædagogiske
Lærerseminarium
• Designskolen Kolding
• Loop Company
• Region Syddanmark

Tema 3. Innovation
Indsatsområde

17. Brugerdreven innovation. Vækstforum Syddanmark indstiller mindst ét større
projekt inden for rammerne af program for brugerdreven innovation, således at
regionens virksomheder og offentlige institutioner bliver mere innovative, og at der
udvikles nye og bedre produkter og serviceydelser på baggrund af en systematisk
afdækning af kunders og brugeres behov. Vækstforum Syddanmark vil tage initiativ til
et projekt, der samler erfaringer om brugerdreven- og medarbejderdreven innovation i
små og mellemstore virksomheder i regionen. Indsatsen skal være to-delt: Dels skal
der sikres fokus og prioritering inden for forskningen i brugerdreven innovation med
udgangspunkt i regionens klynger. Dels skal der satses på indsatser og projekter i små
og mellemstore virksomheder. Der skal udvikles nye samarbejdsformer, værktøjer og
metoder, og der skal rettes et specielt fokus på styrkelse af merkantile kompetencer,
ledelses-, organisation og kompetenceudvikling, kommercialisering af offentlig viden
samt viden om brugerbehov.

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering3

Løbende proces

Midler søges tilvejebragt
nationalt og regionalt.

Planlagte aktiviteter (•)
Gennemførte aktiviteter (
)

(Midler tilvejebragt i 2008 til
projekt om "Sunde måltider":
Program for brugerdreven
innovation: 3.409.600 kr. og
Regionalfonden: 1.586.000 kr.)

√

Program for brugerdreven innovation. Der
er givet tilsagn til projekt om sunde måltider
under program for brugerdreven innovation.
Projektet fokuserer på at udvikle nye og bedre
måltider til sygehuspatienter, i første omgang
dialysepatienter.

•

Vækstforum har fastsat en frist for forslag til
regionale projekter under program for
brugerdreven innovation den 15. maj 2008.
Fagligt informationsmøde for alle interesserede
blev afholdt februar og frem mod
ansøgningsfristen 15. maj kan interesserede
ansøgere drøfte deres projektidéer med
Vækstforumsekretariatet.

•

Der er i 2008 frist for indsendelse af en eller to
projektansøgninger under program for
brugerdreven innovation den 24. september
2008.

√

Syddanske aktiviteter. Vækstforum
indstillede i 2007 bioTEAMsouth til støtte.
Projektet har fokus på synliggørelse og
netværksdannelse af Life Science kompetencer
primært forankret i Odense området såvel
offentligt som privat, men med perspektiv på
Region Syddanmark.

(Der kan søges om tilskud i
størrelsesordenen 6 mio. kr.
inden for den regionale indsats
under program for brugerdreven
innovation)

Med baggrund i en kortlægning af
forretningsområder, der bygger på
kommercialisering inden for sundhedssektoren
har Vækstforum udvalgt to forretningsområder
med særlig prioritet: ”Sunde fødevarer” og
”Nye hjælpemidler som et led i en effektiv
behandling”. Ved ansøgningsfristen i marts
indkom de første ansøgninger, der behandles
på Vækstforums juni-møde.
Vækstforum vil derudover tage initiativ til at iværksætte et eller flere projekter inden
for brugerdreven innovation på sundhedsområdet. Vækstforum vil medio 2007 indlede
dialog med relevante aktører om, hvordan indsatsen skal gennemføres, således at nye
initiativer kan igangsættes ultimo 2007 – primo 2008. Vækstforum iværksætter en
kortlægning af forretningsområder, der bygger på kommercialisering inden for
sundhedssektoren.

3

Der arbejdes videre
med initiativet

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Bemærkninger

Midler er tilvejebragt regionalt.
REM: 430.000

√

Vækstforum indstillede i 2007 projektet Sunde
måltider til sygehuspatienter som det
syddanske bidrag til program for brugerdreven
innovation i 2007. Projektet fokuserer på at
udvikle nye og bedre måltider til
sygehuspatienter, i første omgang
dialysepatienter. Projektet er december 2007
godkendt af den nationale programbestyrelse.

•

Fristen for den regionale satsning i 2008 er den
15. maj. Fagligt informationsmøde for alle
interesserede blev afholdt februar og frem mod
ansøgningsfristen 15. maj pt. kan interesserede
ansøgere kan drøfte deres projektidéer med
Vækstforumsekretariatet

TCM Denmark a/s er projektholder på
projektet om sunde måltider. De øvrige
deltagere er:
• Odense Universitetshospital
• Sygehus Sønderjylland
• Nyreforeningen
• Dalum Uddannelsescenter
• En række fødevareproducenter etc.

18. Vækstforum som samarbejdspart. Vækstforum inddrages, hvor det har relevans Løbende proces
for den regionale udvikling inden for innovation, videnspredning og teknologi. Det kan
være som høringspart fx i forbindelse med ny lovgivning eller ved den årlige opdatering
af ”InnovationDanmark 2007-2010”, som er Rådet for Teknologi og Innovations
handlingsplan til fremme af innovation og mere videnspredning, og som implementerer
dele af regeringens globaliseringsstrategi og forliget om globaliseringspuljen. Eller som
samarbejdspart fx i udformningen af de regionale teknologicentre i regionen eller i
arbejdet for at synliggøre forskningsinstitutionernes kompetencer over for specielt de
mindre og mellemstore virksomheder. Der er enighed om, at Rådet for Teknologi og
Innovation og vækstforum opretholder en aktiv dialog om indsatser med relevans for
begge parter.

19. Strategisk forskning. Staten har afsat 115 mio. kr. til strategisk forskning i
fødevarer, sundhed og miljø, hvilket også vil kunne bidrage til at styrke
rammebetingelserne for en række af de erhvervsområder, som Vækstforum
Syddanmark har særlig fokus på i sin erhvervsudviklings-strategi, herunder fx
fødevarer, off-shore, mekatronik, transport & logistik, it-teknologi, energi- og
miljøteknologi, robotteknologi og køleteknik.
20. Det regionale klyngefokus. Vækstforum vil medfinansiere klyngeaktiviteter, der
udspringer af styrkepositionerne -fødevarer, off-shore, mekatronik, transport & logistik,
it-teknologi, energi- og miljøteknologi, robotteknologi og køleteknik - og tilsigter at
bidrage til omstilling og fornyelse. Indsatsen skal tilrettelægges ud fra klyngernes
forskellige behov og potentiale og vil variere på baggrund heraf. Vækstforum vil
medfinansiere klyngeaktiviteter inden for spirende klynger. Indsatsen skal
tilrettelægges ud fra klyngernes forskellige behov og potentiale og vil variere på
baggrund heraf. Der er behov for en samlet og koordinerende indsats, hvor potentielle
klynger får adgang til hjælp og værktøjer til at udvikle deres samarbejde. Tilgangen
skal være en indsats, der fokuserer på både videnudveksling, samarbejde, uddannelse
og markedsmæssige aspekter.

Ej relevant

√

Der er afholdt rundbordssamtale ml RTI og
formandskaberne for vækstfora og
regionsrådene ultimo 2007.

√

Møde mellem vækstforumsekretariatet og FI
om mulige samarbejdsområder, gentages
halvårligt.

√

RTI tillæg til handlingsplan
”InnovationDanmark 2008” er udsendt til
høring hos vækstfora april 2008-04-09.

•

Der udvikles en platform for strategisk
samarbejde mellem RTI og vækstfora – færdig
ultimo 2008

•

RTI og vækstfora samarbejder om at skabe
samlet overblik over det statslige og regionale
innovations-system – medio 2008.

•

Næste rundbordssamtale ml RTI og vækstfora
afholdes ultimo 2008.

Løbende proces

Der arbejdes videre
med projektet

Midler søges tilvejebragt
regionalt.
1. "Plastcenter Danmark" REM:
1.000.000
2. "Køleklyngen" Regionalfond:
2.971.000
3. "DK Transport &
Logistikklynge" REM: 500.000
4."Fresh Food Factory" REM:
500.000
5."Center for Fresh
Convenience" REM: 250.000
6."Mekatronikklyngen"
Regionalfond: 577.400 og
REM:100.000
7."Fokus på dansk offshore"
REM:500.000
8."Plast Center Danmark"
Socialfond: 1.000.000
Regionalfond: 2.950.000
REM:500.000
9."RoboCluster" REM:500.000
10."Planter til Sundhed"
REM:500.000
11."Bioenergi" REM:250.000
12."Energieffektiviseringsklynge"
REM:250.000
13."Flagskibet" REM:100.000
14."Dansh Water Services"
REM:250.000
15."SustrainAgri" REM:250.000
16."AluCluster" REM:500.000
17."Lokale energisystemer"
Regionalfond: 1.052.750
18."Filmklyngen" REM: 250.000
19."Dansh Water Services"
Regionalfond: 7.414.853
REM:583.606
20."SustrainAgri"
Regionalfonden 4.538.194
REM:1.153.194
21."Fokus på dansk offshore"
Socialfond:2.490.976

√

Det syddanske Vækstforum har udarbejdet et
regionalt klyngeprogram, der skaber en fælles
ramme for regionens klyngeaktiviteter. Et
rammetilsagn fra EBST er bl.a. blevet anvendt
til udvikling af klyngeprogrammet.

√

Som understøttelse af arbejdet i klyngerne er
der etableret et forum for nøglepersoner i de
enkelte klynger, Syddansk Klyngeforum.
Syddansk Klyngeforum tænkes som en
platform for klyngefacilitatorer og andre
nøglepersoner i klyngerne, hvor der kan
udveksles erfaringer, deles viden, skabes
samarbejdsrelation og tilføres ny viden og
kompetencer om klyngeudvikling.

√

Som startskud for Syddansk Klyngeforum blev
der i september afholdt et 3-dages kursus i
klyngeudvikling ved den internationalt
anerkendte "klynge-arkitekt" Ifor Fowcs
Williams fra New Zealand. Ifor Fowcs Williams
har stået bag uddannelsen af klyngefacilitatorer
i en række lande, herunder i Norge og Sverige,
og repræsenterer en tilgang til klyngeudvikling,
der ligger meget tæt på vækstforums tanker
om dette.

√

Et nyt kursus er afholdt 2.-4. april 2008.

√

Vækstforum har bevilget en række mindre
beløb til klyngerne, hvor støtten går til en
forbedret projektudvikling, så projekterne i
højere grad fokuserer på klyngernes
udfordringer. Denne prioritering har betydet, at
de fleste store klyngesatsninger først bliver
påbegyndt i løbet af 2008.

√

Som led i vurderingen af klyngeansøgninger er
der etableret et rådgivende ekspertpanel.

REM:1.205.776
22. "Fresh convenience"
Regionalfond: 683.333.
Herudover ifbm. Den
konkurrenceudsatte pulje:
23. KIFF – Klyngeudvikling og
innovationssamspil gennem
formidlet forskning Socialfond
3.153.140 og REM: 2.070.460

Tema 4. Videnspredning
Indsatsområde

21. Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv. Samarbejdet
om videnspredning mellem universiteter og det regionale erhvervsliv skal styrkes ved,
at:

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering4

Planlagte aktiviteter (•)

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)

Der arbejdes videre
med initiativerne

•

Etablere flere praktikophold for højtuddannede i regionens virksomheder.

•

Videreudvikle de hidtidige erfaringer med at få vidensmedarbejdere ud i
virksomhederne blandt andet gennem en styrkelse og større udbredelse og
anvendelse af ordningen ”Regionale videnpiloter", der administreres af Rådet for
Teknologi og Innovation efter først til mølle princippet. Vækstforum vil i den
forbindelse i regi af syddansk akademikersatsning gøre en indsats for at få flere
akademikere ind i de mindre og mellemstore virksomheder

•

Der etableres ErhvervsPhD-forløb, der administreres af Rådet for Teknologi og
Innovation, idet udvælgelse sker efter konkurrence- og kvalitetsprincippet.

Der arbejdes videre
med initiativet

√

Der er gennemført en analyse af barrierer for
se Syddansk Akademikersatsning
erhvervPhD'ere i samarbejde med Forskningsog Innovationsstyrelsen og Region Midtjylland.
Analysen skal danne grundlag for markedsføring
og andre initiativer

Videnskabsministeriet vil i samarbejde med regionale aktører gennemføre en målrettet
og styrket markedsføring af initiativet for at gøre virksomheder, forskerstuderende og
universiteter opmærksomme på initiativets muligheder.

Der arbejdes videre
med initiativet

√

22. Regionale innovationsagenter. Regeringen vil i samarbejde med Vækstforum
Syddanmark etablere pilotprojektet ”regionale innovationsagenter” i regi af GTSsystemet. Projektet skal via Væksthus Syddanmark give regionens små og
mellemstore virksomheder én samlet indgang til hele det nationale viden- og
innovationssystem, herunder til GTS-institutterne.

Der arbejdes videre
med projektet i
uændret form

Forsknings- og Innovationsstyrelsen har i
samarbejde med NETVIRK gennemført en
indsats, hvor 43 erhvervsråd i de fem regioner
har fået uddybende information om
videnpilotordningen.
Vækstforumsekretariatet er repræsenteret i
projektets følgegruppe

23. Teknologimatch. Vækstforum vil understøtte aktiviteter, der bidrager til en
koordineret og sammenhængende indsats i forhold til at udbrede nye teknologier til
regionens mindre og mellemstore virksomheder. Aktiviteterne skal inddrage
virksomheder i regionens yderområder. Indsatsen skal skræddersys til
virksomhedernes behov og bistå virksomhederne med det rette teknologi-match,
herunder også internationalt. Der kan være tale om forskellige og tværgående
teknologier, fx IKT og produktudvikling. Vækstforum vil prioritere aktiviteter, som
understøtter teknologianvendelse inden for regionens styrkepositioner samt spirende
og potentielle klynger.
24. Netværk og matchmaking. Der skal tilrettelægges en indsats, der gennem
opsøgende og kontaktskabende aktiviteter i forhold til regionens virksomheder kan
bidrage til at guide og motivere til samarbejde samt synliggøre
forskningsinstitutionernes kompetencer over for virksomhederne. Vækstforum vil
bygge videre på erfaringerne fra bl.a. ForskerKontakten og understøtte aktiviteter der
samtidig styrker og videreudvikler mindre og mellemstore virksomheders interne
samspil og samspil med videninstitutionerne. Samtidig skal det sikres, at
forskningsinstitutionerne er bekendt med og engagerer sig i virksomhedernes
forudsætninger og behov. Indsatsen skal skabe nye netværkssamarbejder og projekter
med deltagelse af virksomheder og forskningsinstitutioner. Vækstforum vil give særlig
prioritet til aktiviteter, som understøtter regionens klynger, tilgodeser hensynet til
regionens yderområder og indeholder en international vinkel for formidling af viden og
samarbejde.
25. Syddansk Akademikersatsning. Vækstforum vil sikre, at regionens mindre og
mellemstore virksomheder kan styrke væksten gennem øget brug af højtuddannet
arbejdskraft. Der skal gennemføres en samlet og koordineret syddansk
akademikersatsning med to elementer. Dels en indsats for at få flere unge til at tage
en lang videregående uddannelse, dels for at få flere uddannede akademikere ind i de
mindre og mellemstore virksomheder. Akademikersatsningen skal bygge videre på
erfaringer med tidligere initiativer, idet der tages højde for yderområder og brobygning
til universiteterne.

Der arbejdes videre
med projektet

4

se Syddansk Akademikersatsning

Midler er tilvejebragt nationalt
(RTI: 10,5 mio. kr.)

√
√

Projektet igangsat maj 2007 – kontor etableret i
tilknytning til væksthuset

√

Der er arbejdet med afdækning af behov hos
regionale udbydere og efterspørgere.

•

Vækstforum aflægger Fraunhofer i Itsehoe,
Tyskland på sidste møde i 2008

Vækstforum indstillede i 2007 Syddansk
Forskerkontakt til støtte. Projektet fokuserer på
at identificere og facilitere netværk mellem
forskere og virksomheder i regionen.

Der arbejdes videre
med projektet

Midler er tilvejebragt regionalt.
"Syddansk Forskerkontakt"
REM: 1.296.000
Regionalfond: 2.557.600

√

Der arbejdes videre
med initiativet

Midler søges tilvejebragt
regionalt.
1."Evaluering af et
optagelsesprojekt" Sociallfond:
640.590 og REM: 320.295
2. "Syddansk Ingeniørpionerer"
Regionalfond: 3.530.750 og
REM: 1.765.375
3. "Viden til Vækst" Sociallfond:
6.641.286 og REM: 3.320.643
4."Mind the gab" Sociallfond:
8.241.899 og REM: 4.120.949

•

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Samarbejde med Designskolen i Kolding under
etablering

Syddansk Universitet er ansøger, øvrige
deltagere er:
• Force Technology
• Teknologisk Institut/Teknologisk
Partnerskab
• Væksthuse
• Forskerparken Svendborg

Tema 5. Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering5

Midler er tilvejebragt regionalt.

27. Styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært. Parterne udarbejder Der arbejdes videre
en fælles strategi og en klar ansvarsfordeling i forhold til markedsføring,
med initiativet
destinationsudvikling, kompetenceudvikling samt service- og information. VisitDenmark
vil forestå en analyse af turismens økonomi og potentialer i regionen samt lede
udviklingen af det nationale helårsdestinationsprojekt og de nationale oplevelsestemaer.
Vækstforum vil i samarbejde med regionens kommuner indstille og bakke op omkring et
antal helårsdestinationer i regionen samt træffe beslutning om, hvilke regionale
oplevelsestemaer fokus skal rettes mod. Vækstforum vil i samarbejde med
VisitDenmark brande regionen i internationale markedsføringsaktiviteter, hvor der især
fokuseres på sæsonforlængelse og helårsaktiviteter i kystferieturismen. Vækstforum vil
i forbindelse med sin generelle indsats for at opkvalificere og tiltrække arbejdskraft gøre
en specifik indsats for at øge værtskabskompetenceniveauet i turisterhvervet.

Midler er tilvejebragt regionalt.
"Syddansk Turisme" REM:
25.813.640 kr.

5

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme
har været en stor succes, og en større andel
af de udenlandske investeringer lander nu i
Vestdanmark end tidligere. Tallene viser, at
i 2005 fordelte de investeringer, som Invest
in Denmark tiltrak til Danmark, sig således
at 80 % landede i hovedstaden og 20 % i
de andre regioner. Med samarbejdsaftalen
mellem de vestdanske regioner og Invest in
Denmark er dette billede nu vendt, og i
både 2006 og 2007 var fordelingen ca. 50
%.

"Vestdansk
Investeringsfremmeforening"
REM: 6.4 mio kr.

Der arbejdes videre
med initiativet

Der arbejdes videre
med initiativet

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)

26. Tiltrækning af udenlandske virksomheder. Det undersøges, om den vestdanske Der arbejdes videre
med initiativet
investeringsfremmeindsats kan konsolideres i Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme som et fælles projekt mellem de vestdanske regioner. Endvidere
undersøges muligheden for, at der indgås en samarbejdsaftale mellem
Foreningen/regionerne og Invest in Denmark med henblik på at sikre en arbejdsdeling,
hvor man regionalt forestår modtageapparatet i Danmark, mens Invest in Denmark
forestår marketing og salgsarbejdet i regi af Invest in Denmarks globale netværk. Der
lægges op til en flerårig finansierings- og samarbejdsaftale.

Vækstforum ønsker at udpege 4-6 fyrtårne, der skal medvirke til at kaste lys over og
markedsføre andre oplevelser i regionen. Udvælgelsen skal ske på baggrund af en
kortlægning af, hvilke oplevelsesinitiativer der er sat i gang i Region Syddanmark og
disses internationale rækkevidde. Vækstforum vil prioritere turismeudvikling i Region
Syddanmark via en tematisk baseret enhedsorganisation på turismeområdet. Den nye
organisation kan indgå i samarbejde med andre aktører om udvikling af indhold til en
fælles digital oplevelsesplatform for Syddanmark. Projektet skal bygge på eksisterende
teknologi og skabe en unik platform med indhold, der fokuserer på Syddanmark som
oplevelsesregion. Endvidere skal det undersøges, hvordan tilgængeligheden til
regionens attraktioner kan forbedres.
28. Kultur- og oplevelsesøkonomi. Vækstforum vil styrke oplevelsesøkonomien
gennem et øget offentligt-privat samarbejde om udviklingen af oplevelsesøkonomien i
bred forstand, bl.a. inden for kunst, kultur, underholdning, idræt, arkitektur, design og
turisme. Oplevelsesøkonomiens forretningsområder og deres erhvervsmæssige dynamik
skal udfoldes og udnyttes. Vækstforum vil tage initiativ til at gennemføre en screening
af eksisterende viden og kortlægning af oplevelsesøkonomiens regionale
forretningsområder. Fokus skal være på kritiske udviklingsbetingelser, samt hvordan
Vækstforum gennem brugerdreven innovation kan medvirke til at styrke
oplevelsesøkonomiens vækstbetingelser. Der skal gives opmærksomhed til særlige
potentialer i yderområderne. Det er målet, at der på baggrund heraf skal udvikles
offentlig-private partnerskaber, fx inden for sundhed og wellness. Der kan som
inspiration defineres et fælles fundament af værdier og karakteristika for samarbejde og
udvikling inden for kultur- og oplevelsesøkonomi, fx under temaet ”den legende region”.

Planlagte aktiviteter (•)

Midler søges tilvejebragt
regionalt.
”Hærvejen, et moderne
oplevelsesrum” Regionalfond:
1.450.000 og REM: 725.000

√

Syddansk Turisme er etableret.

•

Der vil blive igangsat et formelt samarbejde til
Syddansk Turisme omkring Vækstforums
erhvervsudviklingsstrategi

√

VisitDenmark gennemfører på regionsniveau
forretningsområdeanalyser. Der er endvidere
mulighed for at tilkøbe analyser af turismen på
kommunalt plan. Det regionale
udviklingsselskab deltager aktivt i
VisitDenmarks helårsturismeprojekt med
personaleressourcer.

•

Samarbejdsaftale mellem VisitDenmark og det
regionale turismeudviklingsselskab er under
udarbejdelse. Denne vil beskrive fælles
initiativer og arbejdsdeling for turismen frem
mod 2009.

√

Syddansk Turisme er etableret.

•

Der vil blive igangsat et formelt samarbejde til
Syddansk Turisme omkring Vækstforums
erhvervsstrategi

√

Der er udarbejdet en kortlægning af
oplevelsesøkonomiens forretningsområder og
fyrtårne i Region Syddanmark, og der har
været afholdt fokusgruppemøder i den
forbindelse.

√

Vækstforum besluttede på mødet den 11.
september 2007, at der arbejdes med
udviklingen af initiativet vedrørende udvikling
af forretningsområder og regionale
oplevelsesfyrtårne inden for
oplevelsesøkonomien med afsæt i fem temaer:
leg & kreativitet, en særlig natur, viden &
læring, kulturhistoriens vingesus, det gode liv.

√

Ansøgningsmaterialet er godkendt og lagt på
nettet. Vækstforum vil overvejende satse på
store projekter.

√

Afholdt offentligt informationsmøde den 5.

Deltagere i processen:
• Syddansk Turisme
• Turistgruppen Vestjylland
• Billund Lufthavn
• Biz-Art
• Vadehavscenteret
• B-film
• Vejle Fjord
• Odense Congress Center
• Givskud Zoo
• Svendborg Kommune
• Koldinghus
• SDU
• FilmFyn
• Middelfart Turistbureau
• Tønder Festivalen
• Comwell Hotel
• Danfoss Universe
• Økolariet
• Fiskeri- og Søfartsmuseet
• Legoland
• Nørgaard Mikkelsen

december 2007, hvorefter der har været åbent
for ansøgninger.

29. Kreative og kommercielle kompetencer. Vækstforum vil tage initiativ til at
udvikle og igangsætte konkrete initiativer, der kan bringe flere kreative og kunstneriske
kompetencer ind i uddannelsessystemet og virksomhederne. Der skal endvidere
gennemføres aktiviteter, der bidrager til at styrke de forretningsmæssige kompetencer i
oplevelsesøkonomien. Brobygning til regionens yderområder skal indgå som et element
i indsatsen.

Der arbejdes videre
med initiativet

• SIMAC

•

Der er modtaget tre ansøgninger ved fristen i
marts, som vil blive behandlet af Vækstforum
til juni 2008.

√

Økonomi og Erhvervsministeriet har
etableret et Nationalt center for Kultur og
Oplevelsesøkonomi, som skal styrke vilkårene
for vækst via oplevelser ved at fremme
samspillet mellem kulturliv og erhvervsliv.
Hovedparten af de i alt 50 mio. kr., der er afsat
til centret, vil gå til konkrete samspilsprojekter.
Centret placeres i Roskilde og skal samarbejde
tæt med eksisterende forsknings- og
videninstitutioner samt sikre en bred regional
forankring af kultur- og oplevelsesøkonomien.
Centret forventes i drift fra sommeren 2008.

√

I samarbejde med REG-LAB, Økonomi- og
Erhvervsministeriet og de øvrige regioner
foretages en fokusanalyse af oplevelsesbaseret
forretningsudvikling i det øvrige erhvervsliv.
Initiativet skal skabe en fælles referenceramme
omkring oplevelsesøkonomi. Der er derfor
fokus på dialog, forankring og formidling.

√

Der er udarbejdet en kortlægning af kreative og Deltagere i processen:
kommercielle kompetencer inden for
• Designskolen Kolding
oplevelsesøkonomien i Region Syddanmark, og
• Tietgenskolen
der har været afholdt fokusgruppemøde og
• Vejle Tekniske Skole
• Brandbase, SDU
interviews i den forbindelse.
• Center for Kunst og Videnskab, SDU
Ansøgningsmaterialet er under udarbejdelse og • EUC Syd
vil blive lagt på nettet, hvorefter initiativet vil
• Fredericia Musical Academy
• IBC
være åbent for ansøgninger.
• Vejle Fjord
• Sydfyns Turistbureau
• OB
• Naturama
• Vejle Handelsskole
• Klir Keramik
• Loop Company
• Carsten Bochs Idehus
• Region Syddanmark

•

Tema 6. Energi
Indsatsområde

30. Samarbejde om fremme af vedvarende energi. Vækstforum Syddanmark vil
udvikle forskellige miljø- og energiområder, herunder energiteknologi og bioenergi og
vil igangsætte mindst 1 større projekt på energi- og miljøområdet. Regeringen har
igangsat en række initiativer, der kan støtte op om regionens udvikling, jf. punkt B.

31. B. Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Energiteknologisk
Udviklings- og Demonstrationsprogram. Den offentligt finansierede indsats for
forskning, udvikling og demonstration af energiteknologi øges, så den fra 2010 udgør 1
mia. kr. årligt. Som led i energistrategien etableres et nyt Energiteknologisk Udviklingsog Demonstrationsprogram (EUDP). Parterne er enige om, at vækstforum indleder en
dialog med EUDP-sekretariatet om samarbejdsfladerne for fremme og forankring af
energiteknologiske udviklings- og demonstrationsaktiviteter i virksomhederne. EUDP
forventes etableret i begyndelsen af efteråret 2007.

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?
Der arbejdes videre
med projektet

Finansiering6

Midler søges tilvejebragt
regionalt.
”Intelligent energihåndt. I
væksthuse” Regionalfond:
13.253.671 og REM: 6.626.835

•

Møde mellem vækstforumsekretariatet og
Økonomi- og Erhvervs samt klimaministeriet
om mulige samarbejdsområder, gentages.

Det støttede projekt er en statsning, der på
længere sigt kan bane vejen for, at
væksthuse(drivhuse) over året kan blive
energiproducerende i stedet for
energiforbrugende, idet energi fra de 8
måneder med energioverskud oplagres til
de 4 måneder med nettoenegriforbrug.

Der arbejdes videre
med projektet

Midler søges tilvejebragt
regionalt.
1. ”Miljønetværkernes
klimaprojekt” Regionalfond:
2.466.191 og REM: 1.233.095
2. ”Energibesp. I privat
bygningsmass” Regionalfond:
510.175 og REM: 255.087

•

Der planlægges målrettede innovationscamps
på området, hvor EUDP-programmet er
indtænkt.

”Miljønetværkenes klimatjek” er et projekt,
hvor de syddanske miljønetværk sammen
med Aalborg Universitet og Syddansk
Universitet videreudvikler deres værktøj til
også at omfatte klimatjek..
Der vil blive udviklet enkle metoder til
virksomheder, så de kan fokusere på deres
vigtigste klimapåvirkningsaktiviteter – det
kan være klassiske energiforbrug, men det
kan også være deres brug af råvarer og
halvfabrikata, der har haft en drivhuseffekt
ved fremstillingen. Derudover vil projektet
indeholde en vurdering af de mange forslag
til klimaløsninger som f.eks. køb af grøn el,
kvoter, biobrændsler mm.

Planlagte aktiviteter (•)

Bemærkninger

Gennemførte aktiviteter (
)

”Energibesparelser i privat bygningsmasse”
har flere dimensioner. Ikke alene et CO2reduktionspotentiale, men også udvikling af
en innovativ organisationsmodel, hvor ESCO
(Energy saving Company)-princippet bruges
i den private bygningsmasse. Normalt er
målgruppen større virksomheder eller
offentlige myndigheder, men her er både
rådgivning, udførelse og finansiering
indtænkt i en helhedsløsning i forbindelse
med energirenovering af private boliger.
Projektet får en ekstra dimension, idet
Middelfart Kommune er ansøger –
Middelfart Kommune er foregangskommune
for brugen af ESCO i den offentlige
bygningsmasse.
Miljø- og Energiteknologi. For at fremme udvikling af miljø- og energieffektiv
teknologi har regeringen taget initiativ til at etablere ”partnerskaber for innovation”.
Hvor vækstforums erhvervsudviklingsstrategi peger på erhvervsudviklingsområder, der
også er omfattet af de etablerede miljø- og energiteknologiske partnerskaber og andre
fremtidige partnerskaber for innovation, vil parterne afklare mulige
samarbejdsaktiviteter, herunder eventuel medfinansiering fra vækstforum.

Der arbejdes videre
med projektet

Midler søges tilvejebragt
regionalt.
”Anv. Af bioenergi til
mikrokraftvarmeanlæg”
Regionalfond: 1.917.857.
Herudover er der i alt 4
energirelaterede klynger, jf.
tema 3 pkt. 20.

6

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.

•

Der planlægges målrettede innovationscamps
på området, hvor EUDP-programmet er
indtænkt.

Det nationale partnerskab ”brændsels- og
full cells” har søgt og fået penge til et
demonstrationsforsøg vedr anvendelse af
bioenergi i mikrokraftvarmeværker i private
husholdninger eller små institutioner.

Tema 8. Grænseoverskridende samarbejde
Indsatsområde

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Finansiering7

Gennemførte aktiviteter (
)

32. Partnerskabsaftale med delstatsregeringen i Kiel. På følgende områder er der
igangværende aktiviteter eller der er fra dansk og tysk side udtrykt interesse for at
arbejde i den angivne retning.
o at arbejde for at åbne arbejdsmarkedet henover grænsen, herunder mindske barrierer Der arbejdes videre
på arbejdsmarkedet, fremme information m.m.
med initiativet

o Den nationalt nedsatte dansk-tyske gruppe til fjernelse af hindringer for pendling
anbefalede at der på regionalt initiativ etableres en grænsependlerportal. Der er som
følge af anbefalingen nedsat en regionalt forankret arbejdsgruppe til etableringen.
Arbejdsgruppen har holdt sit første møde. Et center for arbejdsmarkedsstudier kan
sætte de mange aktører på området i stand til at reagere hurtigere på ny situationer.

Der arbejdes videre
med initiativet

Opbakning til grænseoverskridende samarbejde8. Vækstforum Syddanmark
bakker op om Region Syddanmarks deltagelse i det grænseoverskridende
strukturfondsprogram Interreg IV for Region Syddanmark og Schleswig/K.E.R.N.

Planlagte aktiviteter (•)

Midler søges tilvejebragt
nationalt

√

Med udgangspunkt i partnerskabssamarbejdet
mellem Region Syddanmark og
delstatsregeringen for Slesvig-Holsten er der nu
etableret et dansk-tysk arbejdsmarkedsforum.
Dette forum organiseres på dansk side af
Beskæftigelsesregion Syddanmark og Region
Syddanmark og vil i 2008 beskæftige sig med
gensidig anerkendelse af erhvervsuddannelser,
erfaringsudveksling i forhold til fælles
problemgrupper på arbejdsmarkedet og i
uddannelsessystemet, udvikling af fælles
datagrundlag for senere projektaktiviteter, bl.a.
for arbejdsstart, situationen for unge under 25
og flaskehalsproblemer. Det grænseoverskridende samarbejde indgår også i
samarbejdsaftalen mellem Beskæftigelsesregion Syddanmark og Region Syddanmark.

√

Beskæftigelsesregion Syddanmark og Institut
for Grænseregionsforskning har udgivet en
analyse af udenlandsk rekruttering af
arbejdskraft til syddanske virksomheder august
2006 – juli 2007. EURES SønderjyllandSchleswig og Institut for
Grænseregionsforskning udgiver i nærmere
fremtid en grænsependlingsrapport.

•

Arbejdsgruppen om grænsependlerportal har
nedsat en konceptgruppe som skal lave
præsentationssider til en bedre informationsindsats for grænsependlere.

√

Institut for Grænseregionsforskning har
gennem årene leveret enkeltundersøgelser af
arbejdsmarkedsforhold i den dansk-tyske
grænseregion.

•

En fastere organisering af den vedvarende
analyse- og statistikindsats på det dansk-tyske
arbejdsmarkedsområde – f.eks. i form af et
center for arbejdsmarkedsstudier - forudsætter
bl.a. en medvirken af Beskæftigelsesregion
Syddanmark.

Status for de grænseoverskridende Interreg IVprogrammer er, at de alle er godkendt af
Kommissionen, og der er nedsat udvalg, der skal
tage stilling til projektudvælgelse. I foråret vil
der løbe/løber der ansøgningsrunder, så der er
mulighed for at søge midler under de fire
programmer.
Erhvervs- og Byggestyrelsen indgår en aftale med
Region Syddanmark, om at de er forvaltnings- og
betalingsmyndighed for det danske tyske Interreg
IVA-program ved landegrænsen. Aftalen delegerer
kompetence og ansvar til Regionen. Regionen vil
inden for de nærmeste uger indgå en aftale med
deres tyske programsamarbejdspartnere om
arbejdsdelingen ved den administrative

7
8

Partnerskabsaftalerne er indgået inden for eksisterende økonomiske rammer.
Indgår som indsatsområde i partnerskabsaftalen (s. 73), men ikke som initiativ.

Bemærkninger

gennemførelse af programmet, en aftale som også
regulerer ansvarsdeling på tværs af grænsen

