Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Høring

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Finansielt
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket omfang
arbejdes der videre med
initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Uformel kontakt

Syddanmark Initiativer

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Regionale partnerskabsaftaler:
Regeringen og vækstforum listede i 2007 en række initiativer, som parterne ville arbejde med, som led i at nå de mål, der blev fastlagt i partnerskabsaftalen. I 2008 aftalte parterne at samarbejde om
en række yderligere initiativer i tillæg til den eksisterende partnerskabsaftale. Dette skema giver en oversigt over de forskellige aktiviteter, som parterne har gennemført eller planlægger at gennemføre
og viser dermed fremdriften i aftalernes initiativer. Skemaet er baseret på bidrag fra det regionale vækstforum og ministerier. Eventuel finansiering af de nævnte aktiviteter sker inden for eksisterende
økonomiske rammer og de tildelingskriterier mv., der er gældende for de enkelte ordninger, puljer mv.

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 1. Uddannelse og arbejdskraftudbud
De erhvervsrettede
ungdomsuddannelser
styrkes
Omfanget af
erhvervsrettede
uddannelsestilbud øges

Flere unge med
indvandrerbaggrund
fuldfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse

Indsats for flere
praktikpladser
Styrkelse af
undervisnings- og
videnmiljøer inden for
de videregående
uddannelser

O

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

"Udkantsunge og deres
forhold"
"Faglærte chauffører hos
Sydtraffik"
"Brobygning til
arbejdsmarkedet Tønder
Kommune"
"Fastholdelseskaravanen" af
INM og UVM er et nyt initiativ
rettet mod unge med anden
etnisk baggrund end dansk,
der har svært ved at komme i
gang med og gennemføre en
erhvervsuddannelse.
De kommende fire år vil
karavanen, som består af ni
konsulenter fra de to
ministerier, turnere rundt på
danske erhvervsskoler for at
hjælpe skolerne i gang med at
arbejde strategisk og målrettet
med at nedbringe frafaldet
blandt etniske minoritetsunge
på erhvervsuddannelserne.

Midler er tilvejebragt

0,6

Midler er tilvejebragt

2,8

Midler søges tilvejebragt

17,5
Fremdriften i projektet
er nu stort set i
overenstemmelse med
handleplanen for 2009,
som den fremgår af
ansøgnignen.

Fastholdelseskaravanen er i
øjblikket ved at udarbejde
indsats- og handleplan for
arbejdet i 2009.
Arbejdet forventes bla. at
omfatte netværksmøder,
etablering af rollemodelkorps
og virksomhedsrollemodeller,
uddannelsesforløb i
gråzonedansk for undervisere
samt en manual for
forældresamarbejdet.

I november 2008 blev projektet
lancerey og der er udpeget
skoler, som får tilbud om
samarbejde i foråret 2009.
"Videre med uddannelse"
Formålet med dette projekt er
at øge optaget på de
videregående uddannelser i
regionen i sommeren 2009 og
2010 med 5 % i forhold til i
2008 ved at kommunikere til
unge på de unges præmisser
og primært udenfor det
formelle system. Der vil være
fokus på at nå de unge, der
ellers ikke får en videregående
uddannelse, herunder unge
med invandrerbaggrund.
Vækstforum arbejder videre
med udvikling af initiativet.
"Prof4u"
Projektet er under drøftelse
mellem ansøger og EBST
"Udvikling af en biotekProjektet skal først og
studieretning i gymnasiet"
fremmest udvikle det nye fag,
men også nye
pædagogiske/didaktiske
læringsmetoder og nyt
lærebogsmateriale til brug ved
undervisning i de
naturvidenskabelige fag –
selvfølgelig ikke mindst den
nye studieretning bioteknologi.
Resultatet skal være en ny

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

23,8

Projektet "videre med
uddannelse" er
bevilget midler af
Regionsrådet via
Uddannelsespuljen på
mødet den 15.12.2008.

Midler er tilvejebragt

7,5

Projekterne: Udvikling
af en biotekstudieretning i
gymnasiet",
"Innovativer
undervisningsmetoder
på HTX, STX og HHX"
og "Videre med
uddannelse" er
bevilget midler af
Regionsrådet via
Uddannelsespuljen på
møder den 26.5. og

"Innovative
undervisningsmetoder på
HTX, STX og HHX i Region
Syddanmark"

"Videre med uddannelse"

Samarbejde om den
regionale udmøntning
af nationale
uddannelsesindsatser

O

Efter- og
videreuddannelsestilbu
d til personer, som
mangler
grundlæggende
færdigheder, eller som
har behov for
opkvalificering

O

Samarbejde om

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Regionsrådet har nedsat et
Regionalt UngdomsuddannelsesRåd, der bl.a.
rådgiver politikerne i
spørgsmål af uddannelsespolitisk interesse.
I forbindelse med de nye EUD
indgange var Regionsrådet i
dialog med alle
erhvervsuddannelser om de
enkelte skolers udbud af
indgange. Regionsrådet indgik
som høringspart i forhold til
uvm.
UVMs indsatsområde om
regional udbudsdækning af
videregående uddannelser har
i 2008 medvirket til
udmøntningen af en
selvstændig hovedmålsætning
”Uddannelse til flere” i samtlige
udviklingskontrakter for
professionshøjskolerne 2008.
"SMV Kompetenceudvikling v/
JobInVest"
"Faglærte chauffører"
"Syddansk
kompetencenetværk"
"Etablering af offshore
uddannelsescenter"
I forbindelse med de nye EUD

bioteklinie på gymnasierne,
der kan skabe interesse for de
naturvidenskabelige fag og
sikre at flere unge søger ind
og bliver optaget på de
naturvidenskabelige
fagretninger i gymnasiet – og
senere på de
naturvidenskabelige
uddannelser.
Esbjerg Handelsskole vil med
deltagelse af skoler fra hele
den syd- og sønderjyske
region styrke de unges
uddannelseslyst til de
videregående uddannelse ved
at øge de kreative og
innovative kompetencer.
Gennem afholdelse af korte
intensive camps og via
udvikling af to nye
uddannelsesforløb sættes
fokus på anvendelse af de
kreative og innovative
kompetencer i undervisningen.
Virksomheder deltager på
camps’ene og præsenterer
problemstillinger, som skal
løses ved at tænke kreativt og
innovativt.
Formålet med dette projekt er
at øge optaget på de
videregående uddannelser i
regionen i sommeren 2009 og
2010 med 5 % i forhold til i
2008 ved at kommunikere til
unge på unges egne
præmisser og primært uden
for det formelle system.
Projektet har særlig fokus på
uddannelserne til lærer,
pædagog, ingeniør,
naturvidenskab, finans- og
markedsføringsøkonom.
Projektet resulterer i en
webbaseret videoprotal, der
skal være de unges interaktive
platform, hvorfra der kan
formidles gode historier og
information.

15.12.2008.

Midler er tilvejebragt

2,7

Midler er tilvejebragt

9,6

Professionshøjskolerne Vest
og Syd planlægger at
fusionere pr. 1.1.2010 bl.a. for
at sikre UVMs indsatsområde
om regional udbudsdækning i
Region Syddanmark.

Professionshøjskolerne

Midler er tilvejebragt

2,5

Midler er tilvejebragt

2,8

Midler er tilvejebragt

7,1

Midler er tilvejebragt

2,1
Midler til udviklingsdel

indgange var Regionsrådet i
dialog med alle
erhvervsuddannelser om de
enkelte skolers udbud af
indgange. Regionsrådet indgik
som høringspart i forhold til
uvm.
Beskæftigelsesregionen og
Region Syddanmark har
indgået en samarbejdsaftale.
Herunder foretages der
analyser i fællesskab, bl.a
analyser af
uddannelsesbalancer
Der er indgået samarbejdsaftale mellem de 6
vækstforumsekretariater, de 4
beskæftigelsesregio-ner, AMS
og EBST om udvikling af en
fælles mo-del (SAM-K og
LINE) til overvågning af det
regiona-le arbejdsmarked og
erhvervslivet

erhvervs-,
beskæftigelses- og
uddannelsespolitikken

De 12 parter har i løbet af
2008 testet modellen.
Regional matchmaking

Fastholdelse af
udenlandsk arbejdskraft

O

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

"Alu-kompetenceudvikling"
Som led i aftalen om
Jobplanen fra februar 2008 er
der nedsat en tværministeriel
Taskforce, der har haft til
opgave, at identificere
barrierer for rekruttering af
udenlandsk arbejdskraft, og
komme med forslag til
forenkling af sagsgange og
regler.
Deloitte Business Consulting
A/S (Deloitte) har udarbejdet
en analyse over oplevede
barrierer for international
rekruttering og et katalog med
konkrete løsningsforslag, der
bl.a. omfatter ”Fastholdelse af
udenlandske studerende” og
”Større udbud af undervisning
til børn af udenlandske
arbejdstagere”.
"Netværket for udenlandsk
arbejdskraft"
(mentornetværket), der skal
gennemføre en række
fastholdelses- og
integrationsaktiviteter for
udenlandske arbejdstagere og
deres famlier, er sat i udbud
og de prækvalificerede
virksomheder blev udvalgt i
november 2008.
"Udenlandsk arbejdskraft efteruddannelse og ledelse"

er tilvejebragt.

Der afholdes en konference
”sikring af match mellem
udbud og efterspørgsel af
arbejdskraft” medio 2009

Det er aftalt at Center for
Regional- og Turismeforskning
(CRT) færdigudvikler modellen
og opdaterer den med nyeste
mikrodata fra Danmarks
Statistik
Midler er tilvejebragt
Der forventes indgået en aftale
om den fremadrettede finansiering af modellen (ud-vikling
og opdatering med nyeste
data) mellem de involverede
parter.
Midler er tilvejebragt

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Midler er tilvejebragt

0,3

1,1

Regeringen forventes i foråret
2009 at fremlægge en række
initiativer og forslag, der kan
nedbringe barrierer ved
rekruttering af udenlandsk
arbejdskraft og skabe bedre
service til udenlandske
arbejdstagere og deres
familier.

Netværket er et initiativ
i Handlingsplanen for
offensiv global
markedsføring af
Danmark, april
2007.

ØEM forventer at indgå
kontrakt med den vindende
konsulent i marts 2009.
Netværket får bl.a. til opgave
at sikre dialog og videndeling
mellem relevante regionale
aktører, herunder vækstfora.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt
Region Syddanmarks HR
afdeling, deltager i følgende
aktiviteter:

Tiltrækning og
fastholdelse af
højtuddannet
arbejdskraft

0,2

Netværker:
- Nord-Midt-Syd netværk:
Et netværk af ansvarlige fra de
tre regioner, som arbejder med
rekruttering af udenlandsk
sundhedspersonale.
- Virksomhedsnetværket:
Rekruttering af udenlandsk
personale, private og offentlige
virksomheder.
- Danske Regioner –
rekruttering af udenlandsk
arbejdskraft, netværk med alle
regioner nedsat af DR – også

1,3

5
Regionalt initiativ:
Projektet er omfattet i
den økonomiske
opgørelse under DET
REGIONALE
KLYNGEFOKUS (nr.
3)

en del af regeringens jobplan
Andre initiativer
- Virksomhedspanel – Work In
Denmark South – et af tre af
regeringen nedsatte
kompetencecentre for
udenlandsk rekruttering
- HOMETOWN – initiativer her
i Region Syddanmark, som vi
idé-udveksler med. Er i
øjeblikket inde i overvejelser
om indgåelse af aftaler

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Høring

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Finansielt
samarbejde

Tværregionalt
samarbejde
Organisatorisk
samarbejde

aktiviteter

Samarbejde

Strategisk dialog

Hvordan/i hvilket omfang
arbejdes der videre med
Gennemførte/igangsatte
initiativet?

Finansiering

Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 2. Bedre vækstvilkår for nye og mindre virksomheder
Væksthuset er etableret
som knudepunkt for en
styrket rådgivningsindsats

Styrket kvalitets- og
kompetenceløft i
rådgivningsindsatsen

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Specialiserede
rådgivningstilbud

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Der indgåes resultatkontrakt for
2009 mellem staten og
væksthuset. Kontrakten bygger
videre på kontrakterne for 2007
og 2008 med mål indenfor
produktudvikling, vejledning,
brugerevaluering, samarbejde,
aktiviteter og effektmål.
Vækstforum for Region
Der arbejdes videre med
Syddanmark vil - i dialog
initiativet – dog har Vækstforum
med Væksthus Syddanmark en ny handlingsplan for 2009og regeringen - medvirke til 2010. Denne vil være fokuseret
at udvikle og eventuelt
på fire definerede
medfinansiere aktiviteter og ”forretningsområder”; Energi,
tilbud til en specialiseret
Oplevelseserhverv,
iværksætterindsats, jf.
Velfærdsteknologier og -service
initiativerne nedenfor.
samt Klynger. I den
sammenhæng vil iværksætteri og
de dertil knyttede temaer være at
betragte som værktøjer der skal
tages i anvendelse indenfor
”forretningsområderne”.
Global Entrepreneurship
Ugen gentages i 2009
Week 2008 er evalueret
som succesfuld.
Der er etableret en Early
Warning ordning i
væksthuset med adgang ti
rådgivning for kriseramte
virksomheder
Kompetenceudvikling:
I 2009 er der planlagt afholdelse
Interlectual Property Rights: af to kompetenceudviklingskurser
Patent og
for Væksthusenes IP vejledere,
Varemærkestyrelsen har
bla. med fokus på netværk
bl.a. gennemført
mellem IP vejlederne og
- kompetenceudviklingsvideregivelse af opnåede
kurser af væksthusenes IP
kompetencer til Væksthusenes
vejledere i december 2007, andre medarbejdere.
maj 2008 og november
2008.
Møder med lokale erhvervsråd,
- en IP intropakke, hvor
DI, DE, TI og andre relevante
relevante
parter fortsætter i 2009.
vækstiværksættere kan få
medfinansiering af en IPMarkedsføringsplan af IP
relevant undersøgelse (fx
intropakken planlagt, både på
en varemærkescanning, en nationalt og lokalt plan (annoncer
patentundersøgelse eller en i aviser, direct mails,
designundersøgelse) på
casebeskrivelser etc.)
10.000 kr. mod før 4.000 kr.
- markedsføring af IP
intropakken til relevante
organisationer som fx
Opfinderrådgivningen på
Teknologisk Institut.
Kompetenceudvikling:
Danmarks Eksportråd indgik
i 2007 en samar-bejdsaftale
med Væksthus
Syddanmark. Samarbejdet
praktiseres efter en "ambassadørmodel" hvor en
eller flere af væksthusets
medarbejdere er blevet
kompetenceudviklet i DE's
ydelser, mhp. at styrke den

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Der indledes dialog
med KL og evt. andre
mht. at indgå en aftale
om væksthusenes
videreførsel efter
2010
Staten har nationalt
afsat 92,8 mio. i 2009
til de fem væksthuses
grundbevilling

2,3 mio kr. i 2009.
Dette beløb gælder for
hele ordningen.

daglige rådgivning indenfor
eksport og
internationalisering.
Kompetenceudvikling:
Vækstfonden gennemfører
rådgivningsforløb i væksthusene.
Kompetenceudvikling:
I 2007 har EBST i
samarbejde med
væksthusene og eksterne
operatører afholdt en række
kompetenceudviklingsforløb
bestående af 5 moduler.
Kompetenceudvikling:
Der blev i 2007 indgået
aftaler med Dansk Design
Center om
ambassadørordninger i
væksthusene.
Designambassadørernes
opgave er i samarbejde
med DDC at udbrede og
formidle budskabet om
designs
konkurrencemæssige og
økonomiske gevinster.
Endvidere skal
designambassadørerne
formidle relevante kunder til
DDC, hvor virksomhederne
kan få adgang til
specialiseret vejledning om,
hvordan de kan styrke deres
forretning gennem en
bevidst satsning på design.
Kompetenceudvikling:

Styrket adgang til
kapital

Vækstiværksættere
inden for klynger

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

DDC og væksthusene fortsætter
samarbejdet, og
designambassadører kan fortsat
henvise virksomheder til
vejledningforløb i DDC.

Der gennemføres
uddannelsesseminar mellem
Forsknings- og
Innovationsstyrelsen og
væksthusmedarbejdere i
2009
Vækstforum vil søge at afklare,
hvilke særlige udfordringer der
evt. eksisterer i region
Syddanmark, når det drejer sig
om adgangen til risikovillig
kapital. Herunder arbejder
Vækstforum med etablering af en
regional kapitalfond rette mod
velfærdsteknologier og -service.

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 Der er afholdt dialogmøde med
med deltagelse af bl.a.
regionale og statslige aktører –
finansielle aktører og det
og dialogen fortsættes.
regionale væksthus, der
skal komme med forslag
hertil.
Proof of Business: Vækstfonden har udliciteret arbejdet vedr. proof of business/adgang til tidlig forretningsudvikling via væksthusene til Connect.
Samarbejdsaftale mellem
Vækstfonden og væksthuset, der giver virksomhederne adgang til rådgivning
om finansiering i væksthuset.
JEREMIE-initiativ med
regioner (stat), der er truffet
beslutning om ikke at
gennemføre JEREMIEinitiativ i Danmark
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

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

41,4

Midler er tilvejebragt

41,4

Proof of business er
en generel ordning
under Vækstfonden i
lighed med KIG-lån og
Vækstkaution.

variere med udgangspunkt
heri. Indsatsen skal ses i
sammenhæng med og
supplere de muligheder,
som tilbydes i Syddanske
Forskerparker og Væksthus
Syddanmark.
Alu-iværksætter
En undersøgelse af behov,
rammer og struktur i forhold
til etablering af et
iværksætterhus for alurelaterede virksonheder.

Midler er tilvejebragt

1.4

Midler er tilvejebragt

1.9

Midler søges tilvejebragt

4.4

Midler er tilvejebragt

2.5

Growthbooster
Et eliteprogram for
innovative vækstvirksomheder der har vist
særligt potentiale.
Expand
Udviklingsforløb for unge
virksomheder relateret til
regionens klynger og med
særligt fokus på de
geografisk yderområder.
Spin-off Factory
Flere spin-off
virksomheder

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Udbredelse af spin-off
aktiviteter til regionens
virksomheder - med særligt
fokus på SMVere og
virksomheder indenfor
regionens klynger.
Entrepreneurskab på kryds
og tværs
Projektets formål er at
udvikle innovative
studieformer på regionens
professionshøjskoler med
afsæt i IDEA Syds
erfaringer og kompetencer. I
projektet genneføres først et
uddannelsesforløb for
professionshøjskolernes
egne medarbejdere
hvorefter den erhvervede
viden skal afprøves og
integreres i egen
undervisning.
IDEA Syd 2.0

Iværksætterkultur i
uddannelsessystemet

Netværkssamarbejde

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projektet går ud på at
videreudvikle de elementer
der indgår i IDEA House iværksætterhus for
studerende i regi af IDEA således at disse tilpasses
de studerende på
professionshøjskolerne i
Region Syddanmark.)
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.
"KRÆS - Udvikling af
kreative læreprocesser i
gymnasiale forløb"
"Parallel pædagogik"

Midler er tilvejebragt

1.4

Midler søges tilvejebragt

8.2

Midler er tilvejebragt

1,1

Midler er tilvejebragt

1,2

Der er i 2007 og 2008
igangsat initiativer
som er i drift indenfor
området, men da
Syddansk
Vækstforums
handlingsplan 20092010 fokuserer på 4
definerede
forretningsområder, vil
der ikke længere blive
igangsat initiaver der
støtter en generel
fremme af
iværksætterkulturen i
uddannelsessystemet.

Regionsrådet har

om læring

bevilget midlerne fra
Uddannelsespuljen på
møder den 23.6.2008
og 25.8.2008.
Flere iværksættere i
vækstforløb:
Vækstforum Syddanmark vil
via dialog med væksthus
Syddanmark medvirke til at
udvikle særlige initiativer for
vækstiværksættere inden
for regionens
erhvervsmæssige
styrkepositioner.
Flere iværksættere i
vækstforløb:

Specialiserede
rådgivningstilbud

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Flere iværksættere i
vækstforløb:
Der er afsat midler på
finanslov 09 til det statslige
indskud i en iværksætterfond i Vestdanmark i 2009
og 2010 (bør flyttes op
under "styrket adgang til
kapital).
Sammenhængiende
rådgivningssytem:
I 2008 nedsatte regeringen
en tværministeriel
arbejdsgrupope om et mere
sammenhængende
rådgivningssystem
Særlig indsats for klimaiværksættere:

Særlig indsats for klimaiværksættere:
OEM og førende virksomheder indgik i 2008 aftaler
om Partnerskab om udviklingen af nye og mindre
cleantechvirksomheder

Der arbejdes videre med
initiativet – dog har Vækstforum
en ny handlingsplan for 20092010. Denne vil være fokuseret
på fire definerede
”forretningsområder”. I den
sammenhæng vil iværksætteri og
de dertil knyttede temaer være at
betragte som værktøjer der skal
tages i anvendelse indenfor
”forretningsområderne”.
Det er et mål i væksthu-senes
resultatkontrakt for 2009, at
væksthusene udvikler og
implemente-rer mindst 3 ens nye
tilbud til iværksættere og
virksomheder med
vækstambitioner

Midler er tilvejebragt

Iværksætterfond: På
Finansloven er der
afsat 46,5 mio. kr. i
2009 og 30,8 mio. kr. i
2010.

Det forventes, at arbejdsgruppen
i 2009 fremlægger forslag, der
kan skabe en mere
sammenhængende struktur i
rådgivningssystemet

Væksthus Syddanmark har
etableret tilbud til
vækstiværksættere indenfor
klima- og energiområdet, bla.
"Cleantech-Accellerator".
Væksthusene udvikler og
afprøver i 2009 en clean-tec
accelerator, der skal understøtte
udviklingen af nye og mindre
virk-somheder inden for cleantec
og facilitere indgåelsen af partnerskabersaftaler med
etablerede virksomheder

I globaliserings-puljen
er der afsat i alt 60
mio. kr. i 2009 til en
styrket
rådgivningsindsats i
væksthusene
herunder til
udviklingen af nye
tilbud

Midler er tilvejebragt

Særlig indsats for klimaiværksættere:
I september 2008 blev der
indgået aftale mellem
væksthusene og
miljøstyrelsen om en
ambassadørordning der
giver adgang til rådgivning
om miljøeffektiv teknologi.

Uddannelse i
iværksætteri

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Staten arbejder fortsat på en ny
strategi og struktur for
uddannelse i iværksætteri,
innovation og entrepreneurskab,
der kan skabe en langsigtet og
intrereret indsat på
området. Vækstforum inviteres
til at deltage i implementering og
udmøntning af aftalen.

Syddansk
Vækstforums indsats
har været
koncentreret om de
aktiviter der er
redegjort for under
punktet
"Iværksætterkultur i
uddannelsessystemet"
.

Tema 3. Innovation
Der er givet tilsagn til et
projekt om udvikling af nye
og bedre måltider til
sygehuspatienter
"Vejen til succes med elbiler i
Danmark". Projektet
fokuserer på at forbedre
udvikling og design af de
delsystemer og rammebetingelser, som er
afgørende for udbredelse og
anvendelse af elbilen i DK.
Projektet blev indstillet til
program for brugerdreven
innovation i 2008.

Midler er tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

5,7

Midler er tilvejebragt

3,4

Midler søges tilvejebragt

7,1

Vækstforum kan i 2009 indstille
1-2 projekter under program for
brugerdreven innovation.
Vækstforum vil i 2009 indstille et
eller to projekter til den
regionale satsning under
program for brugerdreven
innovation.

Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

Vækstforum vil indstille inden for
energi, og/eller
velfærdsteknologier og -service

Brugerdreven
innovation

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Vækstforum
Syddanmark vil tage
initiativ til et projekt,
der samler erfaringer
om brugerdreven- og
medarbejderdreven
innovation i små og
mellemstore
virksomheder i
regionen Syddansk
Universitet i Sønderborg har
modtaget midler fra det
strategiske forskningsråd til
oprettelse af
forskningscenteret SPIRE.
Centret skal forske i, hvordan
man under udviklingen af nye
produkter bedst inddrager
brugerne. Blandt de ansatte
er ingeniører, antropologer,
lingvister, designere og
marketingforskere.
Teatergruppen Dacapo bliver
også tilknyttet centret
Vækstforum vil tage
initiativ til at
iværksætte et eller
flere projekter inden
for brugerdreven
innovation på
sundhedsområdet
"Sunde måltider". Projektet
fokuserer på at udvikle nye
og bedre måltider til
sygehuspatienter, i første
omgang dialysepatienter.

Midler er tilvejebragt

1,6

Midler er tilvejebragt

21,5

Midler er tilvejebragt

3,4

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Hvordan/i hvilket omfang
arbejdes der videre med
initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Vækstforum som
samarbejdspart

Strategisk forskning

Det regionale
klyngefokus

O

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Projektet blev indstillet til
program for brugerdreven
innovation i 2007.
"Offshore
Innovationsnetværk"
Innovationsnetværket
"RoboCluster"
Innovtionsnetværket
"AluCluster"
Innovationsnetværket
"PlastCenter"
Der er afholdt
rundbordssamtale ml RTI og
formandskaberne for
vækstfora og regionsrådene
ultimo 2008.
Møde mellem
vækstforumsekretariatet og
FI om mulige
samarbejdsområder er
afholdt halvårligt.
RTI og vækstfora har
samarbejdet om at skabe
samlet overblik over det
statslige og regionale
innovations-system
Der bliver udbudt 1 mia. kr. i
2009 til strategisk forskning
inden for en række områder,
heriblandt, sundhed, energi,
miljø og fødevarer, som
forskningsinstitutioner og
virksomheder over hele
landet kan søge.
Det syddansk Vækstforum
har udarbejdet et regionalt
klyngeprogram, der skaber
fælles ramme for regionens
klyngeaktivteter. Et
rammetilsagn fra EBST er
bl.a. blevet anvendt til
udvikling af programmet.

Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

1,4

3,2

Næste rundbordssamtale ml
RTI og vækstfora afholdes
ultimo 2009.

Midler er tilvejebragt

7

Midler er tilvejebragt

7

Midler er tilvejebragt

7

Midler er tilvejebragt

14

Ikke behov for finansiering

Møde mellem
vækstforumsekretariatet og FI
om mulige samarbejdsområder
afholdes halvårligt.

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering

Fortsats understøttesle af
udvikling af eksisterende og
potentille/spirende klynger.
Udvikling af samspil til RegX

Som understøttelse af
arbejdet i klyngerne er der
etableret et forum for
nøglepersoner i de enkelte
klynger, Syddansk
Klyngeforum. Forumet
beskæftigere sig med
erfaringsudveksling,
videndeling,
kompetenceopbygning mv.

Midler er tilvejebragt

1

Midler er tilvejebragt

3

Midler er tilvejebragt

1

Der er gennemført to
klyngekursus forløb ved den
internationale anderkendte
"klynge-arkitekt Ifor Fowcs
Williams.
Som led i vurderingen er der
etableret et rådgivende
ekspertpanel.
Der er igangsat en
forundersøgelse vedr.
potentielle klynger.
undersøgeslen ledes af
Syddan Universitet.
Undersøgeslen indeholder to
hovedelementer:
A)Identificering og screening
af potentielle klynger B)
Beskrivelse af, hvilke
aktiviteter der kan
igangsættes for at
udviklepotenteille klynger til
egentlige klynger.
Forundersøgelsen afslutte
primo 2009.
Vækstforum har bevilliget
støtte til en lang række
klynger og klyngeaktiviteter.
Der er tale om både mindre

Understøttelse af udvikling af
potentielle/spirende klynger på
baggrund af rapportenes
anbefalinger.
Udvikling af samspli til RegX

Fortsat undersøttelse af
udviklingen i eksisterende
klynger

Midler er tilvejebragt

57,4

Midler er tilvejebragt

3,2

Det tværregionale
samarbejde vedr.
støtte til konkrete
klyngeaktiviteter skal
forståes på den måde
at der i klynger i region
Syddanmark indgår
partenere fra øvrige
regioner typisk
virksomheder og/eller
F&U insitutioner.

Klynger

Arbejdskraftbesparend
e teknologier

beløb til projektforberedende
aktivitere og større beløb til
gennemføreslen af mere
konkrete klyngeprojekter.
RegX - national platform for
open-innovation, regional
erhvervspolitik og
klyngeudvikling.
Dannelse af bredt forankret
konsortium bestående af
stærke regionale aktører
med kompetencer indenfor
feltet. Konsortiet hedder
velfærdsteknologi.nu
Regionale
servicedesignprojekter gn
EBST, indeholdende en
arbejdskraftbesparende
formål
Kortlægning af
kommercialiserbarheden af
teknologierne
via systematiske
dialogmøder og analyser.
Facilitering af
udviklingsprojekter med
henblik på demontration og
implementering af
arbejdskraftbesparende
teknologier.
Analyse af
arbejdskraftbesparende
teknologier som et
forretningsområde i den
syddanske region.
Regeringen har i
baggrundsmaterialet til
Regionalpolitisk redegørelse
2008 tilvejebragt et fælles
vidensgrundlag for
klyngearbejdet.

T

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Regionerne er orienteret om
arbejdet med udviklingen af
klyngeprincipper på møde i
Silkeborg den 13. januar
2009.
Der er blevet afholdt et
indledende møde med
deltagelse fra OPSrejseholdet, Erhvervs og
Byggestyrelsen samt
sekretariaterne fra de
regionale vækstfora. Næste
skridt i opfølgningen af de
regionale partnerskabsaftaler
er at konkretisere, hvordan
OPS-rejseholdet kan lave
relevante
formidlingsinitiativer for de
regionale vækstfora.

Formålet er at fremme
arbejdskraftsbesparende
teknologi og nye arbejds- og
organisationsformer.
Der er etableret en pulje til
fremme af de erhvervsmæssige potentialer i
arbejdskraftsbesparende
tekbnologi. Puljen skal

Udvikling af samspil til RegX

Etablering af RegX, som
international videncenter for
klyngeudvikling/openinnovation.
Finansiering af konsortiet

Midler er tilvejebragt

Vækstforum søger statslige
midler fra relevante puljer.

14,7

Midler søges tilvejebragt

5

Vedr. det statslige
regionale finansielle
samarbejde er der tale
om midler fra den
konkurrenceudsatte
pulje.

Midler søges tilvejebragt

Yderligere to projekter går til
Momsfonden i april
Midler er tilvejebragt

0,5

Midler søges tilvejebragt

Min 2 ansøgninger til ABTfonden, 1 BDI, 4 Vækstforum
Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

Ikke behov for finansiering

Regeringen er ved at udarbejde
en strategi for fremme af
partnerskaber og nye
organisations- og
samarbejdsformer mellem den
private og den offentlige sektor.
I den forbindelse bliver
Danmarks Vækstråd inddraget
med henblik på, at Vækstrådet
diskuterer og kommer med
indspil til arbejdet. Værkstrådet
har drøftet og kommet med
forslag til udvælgelsen af
opgaveområder til videre
analyse. Vækstrådet vil få
forelagt analyseresultaterne
med henblik på en diskussion
heraf. Ligeledes vil Vækstrådet
blive inddraget i forhold til den
endelige strategi. EBST's OPSrejsehold vil i lyset af strategiens
analyser og anbefalinger
samarbejde med vækstfora om
udbredelsen af kendskabet til
mulighederne for offentlig-privat
samarbejde.
Danmarks Vækstråd har
besluttet, at sekretariat skal
udarbejde yderligere analyser
for at synliggøre det
erhvervsmæssige potentiale
inden for velfærdstekno-logi og løsninger. Analy-serne kan
danne bag-grund for
udarbejdelsen af konkrete
initiativer, som de regionale

Midler er tilvejebragt
Der er afsat 3 mia. kr. i
2009-2015 (ABTfonden)

fremme udnyttelsen af de
erhvervsmæsige potentialer i
investeringerne ved at samle
stærke konsortier med
deltagelse af både private
parter, videninstitutioner og
offentlige aktører om
udviklingn og modning af
konkrete projektforslag til
ABT-fonden.

vækst-fora inddrages i gennem
Danmarks Vækstråd. Der er i
den forbindelse iværksat en
kortlægning af de regionale
vækstforas arbejde med
velfærdsteknologier.

Ca. 3 mio. kr. i 2009 til
at fremme de erhvervsmæssige
potentialer i
velfærdsteknologierog løsninger via
konsortier med
nationalt sigte.

Dialog med
vækstforasekretariatet om
arbejdskraftbesparende
teknologier og nye arbejdsog organisationsformer.

Virksomhedsrettet
innovationspolitik

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Vækstforumsekretariatet
indgår i løbende dialog med
Sundhedsstaben for at
identificere initiativer, som
kan styrke kommercialisering
af sundhedsvidenskabelig
forskning og styke samspillet
mellem forskning, hospitaler
og erhvervsliv.
Der er indgået strategisk
Der arbejdes videre med
samarbejdsaftale mellem RTI udvalgte strategiske
og de 6 vækstfora
samarbejdsområder.
Mulighederne for at gennemføre
fælles udbud på prioriterede
områder undersøges.
Formålet med strategien er
at sikre, at virksomhederne
har gode rammevilkår for
deres innovationsaktiviteter,
således at danske
virksomheder – herunder
også de små og mellemstore
virksomheder – bliver blandt
de mest innovative i verden. I
den sammenhæng skal der
sikres en bedre koordinering
af den virksomhedsrettede
innovationspolitik med
henblik på at sikre
sammenhæng mellem
erhvervslivets fremadrettede
behov og det eksisterende
innovationssystem.
Den virksomhedsrettede
innovationsstrategi har været
drøftet med de regionale
vækstfora på møde i
Danmarks Vækstråd den 2.
december 2008

Midler søges tilvejebragt

Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatt
e aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Hvordan/i hvilket omfang
arbejdes der videre med
initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 4. Videnspredning
Styrket
videnspredning
mellem universiteter
og erhvervsliv

Regionale
innovationsagenter

O

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Teknologimatch

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Netværk og
matchmaking

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Syddansk
Akademikersatsning

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Se "Viden til Vækst" under
Syddansk Akademikarsatsning
VTU har igangsat to nye
Styrket markedsføring af de to
virkemidler – forskningskupon nye virkemidler overfor
og videnkupon – der skal
videninstitutioner og SMV’er.
styrke videnspredningen
mellem universiteter og
SMV’er.
Vækstforumsekretariatet er
repræsenteret i projektets
følgegruppe. Der afholdes
halvårlige møder mellem
innovationsagenter og
vækstforumsekretariatet.
Der arbejdes videre med
projektet. I 2008 har
innovationsagenterne haft 401
virksomhedskontakter i
Syddanmark.
Der er udarbejdet rapport til
afdækning af behov hos
regionale udbydere og
efterspøgere: "Rapport om
Teknologimatch".
"Syddansk Forskerkontakt".
Projektet fokuserer på at
identificere og facilitere
netværk mellem forskere og
virksomheder i regionen.
"Evaluering af et
optagelsesprojekt"
"Syddanske Ingeniørpionerer"
"Viden til Vækst". Projektet er
rettet mod at øge
virksomhedsrelaterede
studenteraktiviteter og andelen
af studerende der samarbejder
med virksomheder
"Mind the gab"
"Laboratorier på Designskolen
Kolding". Vækstforum vil
etablere 3-årige kreative
undersøgelsesrum og
eksperimentzoner, der vil
medvirke til tværfaglig indsigt
og samarbejde, som skal
medvirke til vækst i regionens
virksomheder. Der sættes
fokus på brugen af design og
innovation som værktøjer til
værditilvækst. Der er tale om
et pilotprojekt på 15 måneder,
der skal udvikle laboratorierne
som metode.

Midler er tilvejebragt

0,1

Midler er tilvejebragt

3,9

Midler er tilvejebragt

1,0

Midler er tilvejebragt

5,3

Midler er tilvejebragt

10,0

Midler er tilvejebragt

12,4

Midler er tilvejebragt

1,9

Midler er tilvejebragt

10,5

Midler er tilvejebragt

1,5

Syddansk Vækstforum
ser gerne at de
regionale
Innovationsagenter
understøtter
satsningerne i
Syddansk
Vækstforums
handlingsplan, bl.a.
områderne
velfærdsteknologi og –
service, energi mv.

Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 5. Markedsføring af Danmark – tiltrækning af investeringer og turisme
Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme er
etableret med finansiering
2007 til og med 2009.
Midtvejsevaluering udar-bejdet
medio 2008
Bestyrelsen er konstituret per
9. dec. 2008

Tiltrækning af
udenlandske
virksomheder

Styrkelse af Danmark
som turistmål og
konferencevært

O

O

Udarbejdelse af
samarbejdsaftale mellem
Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme og Invest
in Denmark
Evaluering af etablerede og
fastholdte jobs i perioden
2007-2009
De regionale vækstfora
ansøges om videreførelse af
finansiering udover 2009

Midler er tilvejebragt

9,6

Midler er tilvejebragt

12

Foreningen Vestdansk
Investeringsfremme
har været en 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 pct.
landede i hovedstaden
og 20 pct. i de andre
regioner. Med
samarbejdet mellem
de vestdanske
regioner og Invest in
Denmark er dette
billede nu vendt, og i
2006, 2007 og 2008
har fordelingen været
ca. 50 pct.

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Fonden Syddansk Turisme er
etableret. Fondens strategi for
udviklingen af den syddanske
turisme er godkendt af fondens
bestyrelse, og har været
forelagt og er taget til
efterretning af Syddansk
Vækstforum og Regionsrådet.
Strategiens fokus er på 5
temaer: leg og læring, det gode
sunde liv, mødeinnovation,
oplevelsernes akademi og
destinationsudvikling.
Der afholdes
koordinationsmøder hver 4-6
uge mellem Syddansk Turisme
og Vækstforums sekretariat for
at sikre samspil mellem
Vækstforums strategi og
handlingsplan og
turismestrategien i udviklingen
af initiativer.
VDK stiller hovedtal om
Aktiviteterne fortsættes
turismens udvikling i regionen
til rådighed i form af årlige
TØBBE og TSA-analyser, mhp.
at stille et vidensgrundlag til
rådighed for regionernes
turismeudvikling.
Aktiviteterne fortsættes
Der samarbejdes på det
regionale plan om
udviklingsaktiviteter inden for
det nationale
helårsturismeprojekt, hvis

Novi A/S, Alexandra
Institutet, Biomedico
Forum, Syddanske
Forskerparker, HIH
Developmen

Midler er tilvejebragt

25.8

Hovedtal: Den statslige
medfinansiering er 2
mio. kr. årligt.
Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

2
Det nationale
helårsturismeprojekt :
Den statslige
finansiering er i vist i
2008.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

1,4

Syddansk Turisme har
være involveret

formål er at fremme turismen
uden for den traditionelle
sæson
Der er gennemført
kampagneaktiviteter om
regionen som
helårsturismedestination, med
det formål at gøre
destinationen synlig for
internationale turister.
Der er udarbejdet en
kortlægning af
oplevelsesøkonomiens
forretningsområder og fyrtårne
i Region Syddanmark, og der
har været afholdt
fokusgruppemøder i den
forbindelse.

Aktiviteterne fortsættes

Midler er tilvejebragt

I handlingplan for 2007 og
2008 fokus på: udvikling af
forretningsområder og
regionale oplevelsesfyrtårne
med afsæt i fem temaer: leg &
kreativitet, en særlig natur,
viden & læring, kulturhistoriens
vingesus, det gode liv.

Kultur- og
oplevelsesøkonomi

Kreative og
kommercielle
kompetencer

Turisme

T

Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Kampagneaktiviteter:
De statslige midler er
den årlige
medfinansiering.
I forbindelsen med
projektudvikling og
rådgivning har der
været afholdt møder
med en lang række
virksomheder,
organisationer,
Syddansk Turisme og
subregionale
udviklingsselskaber.

3,8

62,2

Der er indstillet i alt 7 projekter
af Vækstforum:
"Hærvejen, et moderne
oplevelsesrum";
"Robots at Play, joint creative
growth/Robocluster";
"Wellcome-Spa og
helsefyrtårn";
"Spa og wellness-center Hotel
Ærø Strand";
"Oplevelsesøkonomi i og
omkring Vadehavet";
"Leg og læring, Kids'n Tweens
Lifestyle";
"Gram Slot".

O

O

gennem koordinering
af lokalt samarbejde i
forhold til ansøgning
om udviklings- og
læringsdestinationer.

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

I handlingsplan for 2009 og
2010 fokus på: højere
værditilvækst i
turismeerhvervet og flere
arbejdspladser i
turismeerhvervet, flere
vækstvirksomheder inden for
formgivning, image og
branding samt øget vækst hos
virksomheder gennem brug af
design.
Der er udarbejdet en
kortlægning af kreative og
kommercielle kompetencer
inden for oplevelsesøkonomien i Region
Syddanmark, og der har været
afholdt fokusgruppe-møde og
interviews i den forbindelse.

Vækstforum vil igangsætte
koordinering og
projektudvikling der støtter op
om handlingsplanen.

VisitDenmarks bestyrelse
vedtog d. 22. december 2008
en fælles strategi på vegne af
hele dansk turis-me. Formålet
med strategi-en er at samle
dansk turis-me om en fælles
retning og vision, fælles
målsætninger og
indsatsområder mhp. at skabe
fremidig vækst. Strategien har
været drøftet af et bredt udsnit
af turis-mens aktører, herunder
i regionerne og de regionale
vækstfora, der ligeledes har
haft mulighed for at afgive
skriftlige hørings-svar. Der har
undervejs i processen været
afholdt et offentligt
høringsdebatmø-de i regionen

Realisering af strategien
pågår.

Midler søges tilvejebragt

Vækstforum vil igangsætte
koordinering og
projektudvikling der støtter op
om handlingsplanen.
Midler søges tilvejebragt

Alle aktører i dansk turisme
forventes fortsat at tage
ejerskab ved at arbejde efter
strategien

Vækstforum ønsker at blive
inddraget i implementeringen
af den fælles strategi for dansk
turisme.

.

Dialog med syddanske
uddannelsesinstitution
er om
kompetenceudviklingsi
nitiativet,
Oplevelsernes
Academy som led i
udmøntningen af
Syddansk Turismes
strategi.
Dialog mellem
VisitDenmark,
regionerne og de
regionale
turismeselskaber.

Oplevelsesøkonomi

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

og et møde mellem
VisitDenmark og det regionale
vækstforum-formandskab vedr.
strate-gien.
Der er blevet udnævnt en
oplevelseszone, modezonen,
som skal samle hele
modebranchen i Danmark.
Der er nedsat en bestyrelse for
det nye center for kultur- og
oplevelsesøkonomi og det
forventes at centret er i drift i
løbet af foråret 2009.

Ansøngingsfristen for de tre
sidste oplevelseszoner er den
25. februar 2009.
Vækstforum vil støtte op om
det nye center og om
erfaringerne fra
oplevelseszonerne.

Der har været
samarbejde mellem
virksomheder og
organisationer i region
syd og midt i
forbindelse med en
zone-ansøgning.
Både center og zoner
er nationale initiativer.
Der er orienteret om
initiativerne på et
ERFA møde med
deltagelse af alle de
regionale vækstfora
den 13. januar
2009.

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk dialog

O

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre
væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet.
Fx deltagere.

Tema 6. Energi
Samarbejde om
fremme af
vedvarende energi

Samarbejde om
fremme af miljø- og
energiteknologi

COP15

O

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Midler tilvejebragt til projekt:
"Intelligent energihåndt. I
væksthuse".
"Miljønetværkernes
klimaprojekt" er et projekt, hvor
de syddanske miljønetværk
sammen med Aalborg
Universitet og Syddansk
Universitet videreudvikler deres
værktøj til også at omfatte
klimatjek, som er meget mere
end blot et energitjek.
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
forslag til klimaløsninger
Regeringen har i 2008
EUDP deltager efter behov i
iværksat program for udvikling
dialog med vækstfora om
og demonstration af
mulige initiativer.
energiteknologier (EUDP)
Vækstforum har deltaget med
”stand” på de statslige puljers
infomøde i august 2008
(EUDPm fl. )
Det er aftalt, at Energistyrelsen
(EUPD) indkalder til møde vedr.
vores fælles interesser i fuel-cell
projekter
Det nationale partnerskab
"brændsels- og fuel cells" har
søgt og fået penge til et
demonstrationsforsøg vedr
anvendelse af bioenergi i
mikrokraftvarmeværker i private
husholdninger eller små
institutioner. God samordning
med det nationale projekt, der
er støttet med 50 mill fra
EUPD
Dialog med klimakonsortiet
Dialog med syddannske
støttemodtagere om fælles
konference og andet
markedsføring
EnergyMap.dk - lanceres 1.
marts 2009 og der er allerede
åbnet for virksomheder som
gerne vil have en profil på sitet.
Energytours er stadigvæk i
opbygningsfase. De første
besøgsture er ved at blive
arrangeret. Website bliver
etableret omkring 1. februar.
Der arbejdes på at etablere

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

19,9

Ikke behov for finansiering

3,7

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Udstilling i Bella Center under
afviklingen af selve
konferencen om
klimaløsninger på
klimaudfordringerne.
Internationale klimajournalistbesøg op til og under
COP15.

5,4

Midler er tilvejebragt

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Der er fra statslig
side tilvejebragt ca.
220 mio. kr. i 2008

samarbejde med forskellige
touroperatører. Udvælgelse af
internationale Cleantech og
energiselskaber som skal
inviteteres specielt til DK er i
proces. Markedsføring af
Energytours sker i samarbejde
med EnergyMap.dk.
Vækstforum samarbejder med
Klimakonsortiet om KlimaDM.

Energi

Samarbejde om
fremme af intelligent
og effektiv
energiudnyttelse

T

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Klima-DM blev skudt i gang 1.
januar på Arlas mælkekartoner
og blev officielt lanceret 13.
januar v. happening på Kbh.
Hovedbanegård.
Erhvervskalenderen blev
lanceret i oktober 2008 og er
tilgængelig på Klimakonsortiets
hjemmeside
www.klimakonsortiet.dk. Alle
med erhvervs- eller
forskningsaktiviteter kan
henvende sig til Klimakonsortiet
og få deres annargement på
kalenderen.
Vækstforums handleplan
forkusere på energiområdet på
bl.a. energieffektiviseringer i
gartnerierhvervet. Der foreligger
handleplaner for området for
2009.
"Energibesp. I privat
bygningsmass" har flere
dimensioner. Ikke alene et
meget stort 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.
Regeringen udpegede i 2008 3
energibyer og viderefører
initiativet.
Staten har i januar 2009
etableret et videncenter, der kan
levere rådgivning til
byggebranchen og andre
aktører om konkrete og
praktiske muligheder for at
reducere energiforbruget i
bygninger.
Omfattet af Vækstforums
handleplan for 2009-10 og
implementeringsplan er
udarbejdet.
Forslag til lov om, at 5,75%
biobrændstoffer i benzinen er
sendt i høring ultimo januar
2009.
Regeringen har i janauar 2009
indgået aftale med regionerne
om gennemførelse af
energibesparende
foranstaltninger i regionernes
bygninger i samme omfang,
som gælder for staten og
kommunerne (initiativer med
tilbagebetalingstid under 5 år).

Der er frist for indsendelse af
bidrag til konkurrencen d. 1.
maj. De regionale vindere
kåres 15. maj. Løber indtil 19.
juni hvor de nationale vindere
præmieres.

Midler er tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Vækstforum søger statslige
midler fra relevante puljer.
Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Vækstforum søger statslige
midler fra relevante puljer.

Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

0,7

Ikke behov for finansiering

Midler søges tilvejebragt

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Bemærkninge
r

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre
væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet.
Fx deltagere.

Tema 7: Landdistrikter og yderområder
Regioner er repræsenteret i de
lokale aktionsgruppers
bestyrelser. Der er i 2008
etableret 56 lokale
aktionsgrupper på landsplan
(heraf 5 fiskeriaktionsgrupper),
hvis bestyrelser prioriterer og
indstiller projekter til FVM, der
ligger inden for gruppernes lokale
udviklingsstrategi.
Vækstfora høres særskilt i
forbindelse med udarbejdelse af
samt evt. ændring af
aktionsgruppernes
udviklingsstrategier.
Landdistriktsprogram
2007-2013:
koordination med
lokale aktionsgrupper

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Kører løbende siden
sommer/efterår 2008.
Fra foråret 2009 gives de
lokale aktionsgrupper
mulighed for at etablere
tværregionale/nationale
samarbejdsprojekter i
fællesskab med andre aktører.
På dette område vil der være
mulighed for at samarbejde
med Vækstfora.
0,5

Midler er tilvejebragt

Regioner høres særskilt ved
aktionsgruppers indstilling til
FVM om tilsagn til
erhvervsrettede projekter med et
budget over 1 mio. kr.
Regional medfinansiering af
konsulentbistand til udarbejdelse
af aktionsgruppernes
udviklingsstrategier.
Danske Regioner er
repræsenteret i FVM's
Landdistrikts- og
Fiskeriudviklingsudvalg.
Der afholdes halvårligt møde i
Regionsforum (møde mellem
FVM, Danske Regioner og de
enkelte regioner).
Der afholdes i foråret 2009
regionale møder mellem FVM, de
enkelte regioner og lokale
aktionsgrupper i regionen.

LAG: 95 mio. kr. i alt
(inklusiv EU-midler).

Møder afholdes regelmæssigt
siden sommer 2008, og
minimum to gange årligt.

Midler er tilvejebragt

Afholdes halvårligt siden
efteråret 2007.

Midler er tilvejebragt
Der er afholdt møde mellem
FVM, Region Syddanmark
og lokale aktionsgrupper i
regionen den 30. januar
2009

Midler er tilvejebragt

Bemærkninger

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet. Fx
deltagere.

Tema 8. Grænseoverskridende samarbejde
Alle programmer under målet om
europæisk territorialt
samarbejde, som Danmark
deltager i, er blevet godkendt af
EU-Kommissionen. I 2008 er der
således blevet udvalgt projekter
til støtte under alle
programmerne.
Syddansk Universitet er
leadpartner i et Interreg A
projekt, der gennem et fælles
sekretariat til etablering af
Videnregion SyddanmarkSchleswigHolstein vil opnå et
formaliseret grænseoverskridende samarbejde
mellem universiteter og
universitetshospitaler med
henblik på at styrke den samlede
region i det globale
vidensamfund
Det dansk-tyske
arbejdsmarkedsforum har i 2008
arbejdet med bl.a. gensidig
anerkendelse af uddannelser,
ungeindsatsen og
frafaldsproblematik.
Partnerskabsaftale
med
delstatsregeringen i
Kiel

O

Initiativet er igangsat og i fremdrift

EUC Syd har for Region
Syddanmark lavet en rapport om
faglig mobilitet over
landegrænsen med sigte på
anbefalinger om gensidig accept
eller godkendelse af
erhvervsuddannelser

Projektet ansætter 2
fuldtidsmedarbejdere pr. 1/4
2009 og løber til udgangen af
201

Vækstforum vil igangsætte en
proces for afklaring af
mulighed for separat dansktysk gensidig
accept/anerkendelse af
uddannelser.
Aktiviteter om
frafaldsproblematik.
Indgår i dansk-tysk
arbejdsmarkedssamarbejde
om gensidig accept eller
godkendelse af uddannelser

Formålet med Projekt
PONTIFEX er at fjerne
barrierer for samarbejde over
grænsen, specielt for det , der
vedrører arbejdstagernes
mobilitet. Desuden at skabe
viden om systemforskelle samt
udvikle løsninger ved at
sammenknytte teori og
praksis. Endelig er det
formålet at forøge kompetence
og viden i hele regionen om
juridiske problemstillinger og
løsninger for grænseoverskridende samarbejde

Fra grænse- til
vækstregion

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

På en række andre områder er
der opnået resultater i
samarbejde med
delstatsregeringen i Kiel.
Partnerskabsaftalen er en
tidsubegrænset aftale mellem
Region Syddanmark og
delstatsregeringen i Kiel, der bl.a.
realisreres gennem en fælles
årsplan for planlagte fælles
indsatser.
Med baggrund i bl.a.
tillægsaftalens punkt 13 er

Interreg A: Beløbene
viser den samlede
indsats i 3 år.
Midler er tilvejebragt

4,3

Midler er tilvejebragt

0,1

Midler søges tilvejebragt

Midler er tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

0,5

nedsat en regional
koordineringsgruppe, som
udarbejder den ny strategi for det
dansk-tyske samarbejde over
landegrænsen. Deltagere er
Delstatsregeringen i Kiel, Region
Sønderjylland-Schleswig og
Region Syddanmark
Konsulentrapport med
identificering af syddansknordtyske styrkepositioner eller
udviklingspotentialer som
forudsætning for fokuseret
projektsatsning og branding af
grænseregionen SyddanmarkSchleswigHolstein som
vækstregion.
Et pilotprojekt finansieret af
Region Syddanmark afklarer
mulighederne for at samarbejde
om at præsentere let og sværere
tilgængelig dansk-tysk statistik.
Pilotprojektet gennemføres i
samarbejde med Danmarks
Statistik og bl.a.
StatistikamtNord.
Med afsæt i den nationale dansktyske Thönnes-Andersen rapport
til forbedring af
grænseoverskridende mobilitet
afdækker vækstforum
mulighederne for at der etableres
en grænseregionsportal. Portalen
skal ligesom Øresunddirekt
profilere og informere hele
grænseregionen og samtidig
fungere som
informationstjeneste, der
formidler offentlige information
fra myndigheder til bl.a. borgere
og virksomheder. En væsentlig
del vil være at informere om
muligheder for at rekruttere
arbejdskraft og søge arbejde
eller uddannelse på begge sider
af grænsen.
Vækstforum vurderer, at en
eventuel grænseregionportal
kan udvikles i tilknytning til
Infocenter Grænse ved
sammenlægning/samspil med
eksisterende portaler, herunder
også eures-kompas.eu

Vækstforum ønsker at udvikle
ét eller to markante dansktyske erhvervsprojekter - f.eks.
inden for velfærdsteknologi,
energi og/eller
turisme/oplevelsesøkonomi.

Midler søges tilvejebragt

0,2

Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

0,1

Midler søges tilvejebragt

Vækstforum søger statslige
midler fra relevante puljer.
Vækstforum søger statslige
midler fra relevante puljer.

Vækstforum søger statslige
midler fra relevante puljer.

Midler søges tilvejebragt

Midler søges tilvejebragt

Virksomhedernes samfundsansvar

Virksomhedernes
samfundsansvar

T

Initiativet er igangsat og i fremdrift

Regionen har gennem længere
tid anvendt en lang række
gennemprøvede CSR-værktøjer i
de regionale CSR-netværk, Fx
Green Network.
Netværkene har i 2008 fået
midler til at "booste" aktiviteterne
fra demn konkurrenceudsatte
pulje
CSR er introduceret for
Væksthusene, som formidler
CSRværktøjet til de
virksomheder, de vejleder. E&S
vil stå for opkvalificeringen af
Væksthusmedarbejderne

Ikke behov for finansiering

Midler er tilvejebragt

9,9

Andet

Finansielt
samarbejde

Organisatorisk
samarbejde

Strategisk dialog

Høring

Statsligt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Bemærkninger

Statsligt/regionalt
samarbejde

Andet

Regionalt
(Beløb afrundet til 1 decimal
(mio. kr.))

Finansielt
samarbejde

Planlagte fremtidige
aktiviteter

Organisatorisk
samarbejde

Gennemførte/igangsatte
aktiviteter

Strategisk dialog

Tværregionalt
samarbejde
Uformel kontakt

Oprindelig aftale (O) Tillægsaftale (T)

Syddanmark Initiativer

Hvordan/i hvilket
omfang arbejdes der
videre med initiativet?

Samarbejde

Finansiering

Aktiviteter

Andre
væsentlige
forhold, der
ønskes
tilkendegivet.
Fx deltagere.

