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På vegne af formandskaberne i landets 6 regionale vækstfora skriver vi til dig for at understrege
behovet for fremtidig EU-finansiering af regionale og lokale vækstinitiativer, så vi også fremover kan
bidrage til at sikre gode udviklingsmuligheder i alle områder af Danmark og særligt i vores
yderområder.
Den økonomiske krise har medført et betydeligt pres på alle erhverv, og i alle regioner har vi de
seneste år oplevet massefyringer, lav vækst og tab af arbejdspladser. Vi har et akut behov for at
styrke konkurrenceevnen i vores virksomheder gennem investeringer i kompetenceudvikling,
innovation og forskning, så vi kan fastholde fokus på at skabe vækst og jobs i alle områder af landet.
Det gælder ikke mindst vores yderområder, hvor krisen har ramt ekstra hårdt.
De regionale vækstfora er stærke og forpligtende partnerskaber, hvor vi arbejder målrettet med disse
udfordringer. På tværs af erhvervslivet, uddannelsesverden, arbejdsmarkedets parter, kommuner og
regioner drøfter vi de regionale udviklingsmuligheder, fastlægger strategier og igangsætter målrettede
initiativer, som understøtter den lokale og regionale vækst og jobskabelse.
Hvert år fordeler vi 1 mia. kr. til initiativer, der skal skabe vækst regionalt og lokalt. Der er tale om
regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-midler fra Regionalfonden og Socialfonden. EU-fondene
finansierer ca. halvdelen med et bidrag på godt 500 mio. kr. om året.
Vi har fokuseret indsatsen på forskellige regionale styrker inden for bæredygtig energi, sundheds- og
velfærdsinnovation samt oplevelseserhverv. Fælles for indsatsen er virksomhedernes drivkraft og
engagement i udviklingen.
Vi har i vækstforaene en særlig forpligtelse i forhold til at sikre gode vækst- og udviklingsmuligheder i
yderområderne. En stor del af de initiativer, vi har igangsat, har derfor særlig fokus på at styrke
vækstmulighederne og skabe nye jobs i hårdt ramte områder, hvor der er brug for en ekstraordinær
indsats.
Vi har et tæt samspil med staten gennem årlige aftaler, Vækstpartnerskaber, der bidrager til at sikre
sammenhæng mellem den nationale og regionale vækstindsats, og en række initiativer iværksættes
på den baggrund i fællesskab. De regionale vækstfora, som kender de lokale og regionale
udfordringer og muligheder, udfylder på den måde en central rolle som bindeled og sikrer
implementering lokalt og regionalt.
Vi er i de regionale vækstfora bekymrede over regeringens udmeldinger om, at regeringen ikke i
forhandlingerne om den kommende programperiode vil prioritere tiltrækning af EU-midler fra
Regionalfonden og Socialfonden til regionale og lokale vækstinitiativer i Danmark.
Uden disse midler vil det ikke være muligt at styrke konkurrenceevnen og skabe regional og lokal
vækst og beskæftigelse, og uden disse midler vil det ikke være muligt at styrke væksten i hele landet
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Vi vil derfor opfordre regeringen til at arbejde aktivt for at sikre, at der også i den kommende
programperiode er midler til rådighed fra EU's strukturfonde til investeringer i regionale og lokale
vækstinitiativer.
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