Vækstforumsekretariatet
Journalnr.: 07/15

Dato:
Initialer:

24. januar 2007
RSM

BILAG 3
Notat
Fordeling af midler på indsatsområder og over tid

RESUMÈ:
På Vækstforums møde den 4. december 2006 blev der peget på to
problemstillinger:
For det første at det skulle være muligt at indstille om bevillinger tidligt i 2007.
Dels projekter hvis statslige finansiering risikerer at gå tabt, hvis der ikke gives
tilsagn om regional medfinansiering. Dels projekter der er oplagte for Vækstforum,
fordi de allerede medvirker til at realisere strategi og handlingsplan og som i øvrigt
kan betegnes som sunde projekter, der ellers vil opløses.
For det andet at så stor en andel af initiativer og midler blev indstillet i 1. halvår
2007, at Vækstforums dagsorden og muligheder for at tage initiativer i andet
halvår ville blive reduceret for kraftigt.

Fordeling af midler på indsatsområder
De regionale midler som Vækstforum har indstillingsret til skal fordeles dels på
indsatsområder, dels over tid i det toårige perspektiv handlingsplanen har.
Fordeling på indsatsområder kan tage udgangspunkt i, at indsatsområdet
klyngeudvikling skal opfattes som en indgang til handlingsplanens øvrige
indsatsområder undtagen Oplevelsesøkonomi og Det Sunde Liv. Men de fleste
klyngerelaterede initiativer vil have en identitet, som knytter sig til andre
indsatsområder i handlingsplanen; Menneskelige ressourcer, Forskning, Innovation og
nye Teknologier og Iværksætteri – og derfor også gennemføres under disse
overskrifter.
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Spørgsmålet om fordeling på indsatsområder er derfor i høj grad bestemt af
spørgsmålet om, hvilke klynger der kommer ud af udvælgelsesproceduren, der finder
sted hen over foråret 2007 mhp. junimødet, og på hvilken måde disse klynger dækker
de enkelte indsatsområder. En fordeling af midler forud for at resultatet af
klyngeprocessen er kendt, vil derfor foregribe Vækstforums mulighed for at prioritere.
Projektstørrelser i klyngeprogrammet
I klyngeprogrammet opereres der med tre typer projektbevillinger, og det har
konsekvenser for de tilhørende projektrammer. Sekretariatsgruppen anbefaler
følgende vejledende rammer for klyngeprojekter i klyngeprogrammet
• Modne klynger: 3- 7 mio. kr. pr år i 2- 4 år
• Spirende klynger:
o Større projekter: 1-3 mio. kr. pr. år i 1- 3 år
o Mindre projekter: 1 mio. kr. pr. år i 1 - 3 år
o Enkelt-bevillinger: < 1 mio. kr.
• Fællessekretariat for klynger (udbud medio 2007)
Fordeling af midler over tid
Erhvervsudviklingsstrategien er fireårig, mens handlingsplanen er toårig. En række
bevillinger vil fokusere på opbygning eller styrkelse af klynger og vil derfor kun give
mening i et flerårigt perspektiv – selv om Vækstforum naturligvis ved hjælp af
instrumenter som afrapportering, controlling, evaluering m.m. løbende kan følge, tilse
og justere porteføljen af projekter. Dette forhold gør, at hovedparten af bevillingerne i
realiteten vil blive sat i værk i begyndelsen af en to- eller fireårig bevillingscyklus, her
i første halvdel af 2007.
Vækstforums behandling af ansøgninger fordelt på møder i 2007 – krav til
ansøgningerne
Køreplaner for de ønskede og vedtagne indsatsområder er endnu ikke klar til at
retningsgive Vækstforums indstillinger vedr. medfinansiering af projekter på marts-
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mødet, men da der er et ønske om at kunne bevilge midler allerede i marts beskrives
det herunder hvilken type ansøgninger Vækstforum kan tage stilling til og hvornår i
2007
Vækstforum kan forholde sig til ansøgninger, der på de forskellige møder
lever op til de beskrevne kriterier.
Vækstforums 2. møde den 13. marts 2007
Vækstforum kan på marts-mødet indstille op til 1-årige bevillinger.
Ansøgninger der holder sig inde for følgende kriterier kan forelægges til behandling:
1. Projekter hvis statslige medfinansiering risikerer at gå tabt, hvis der
ikke gives tilsagn om regionale midler
2. Projekter der er oplagte for Vækstforum – fordi de allerede medvirker
til at realisere strategi og handleplan, og som i øvrigt kan betegnes
som et sundt projekt, der står i fare for ellers at opløses.
Det syddanske Vækstforum forventes på marts-mødet at disponere følgende
omtrentlige ramme på ca. 25 % af årsrammen på de regionale udviklingsmidler.
Vækstforums 3. møde den 14. juni 2007
En første runde af projektansøgninger i overensstemmelse med det vedtagne
regionale klyngeprogram forventes at udgøre hovedvægten på juni-mødet.
1. Projekter med relation til klyngeprogrammet
2. Projekter der bidrager til realiseringen af den vedtagne strategi og
handlingsplan.
3. Initiativer fra staten som forudsætter regional medfinansiering
Det syddanske Vækstforum forventes på marts-mødet at disponere følgende
omtrentlige ramme på ca. 50 % af årsrammen på de regionale udviklingsmidler.
Vækstforums 4. møde den 11. september 2007
1. Projekter der bidrager til realiseringen af den vedtagne strategi og
handlingsplan.
2. Initiativer fra staten som forudsætter regional medfinansiering
Vækstforums 5. møde den 28. november 2007
- som september-mødet.
Vækstforum forventes på de to møder i andet halvår af 2007 at disponere følgende
omtrentlige ramme på ca. 25 % af årsrammen på de regionale udviklingsmidler.
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