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Kriterier for Vækstforums indstilling
af projekter – det gode projekt i den syddanske region
RESUMÉ
Vækstforum har vedtaget en række kriterier, der overordnet set udtrykker
prioriteringer inden for strategi og handlingsplan. Kriterierne vil blive lagt til grund
for Vækstforums behandling af ansøgninger – som omtalt i punkt 5. Kriterierne er
redskaberne for arbejdet med at fremme konkrete initiativer og projekter, der
sikrer fokus på udvikling og fornyelse af erhvervsudviklingen i Region Syddanmark.
Vækstforum har vedtaget generelt at fremme: Offentligt-privat partnerskab,
Samordning og koordinering, Fokusering, Globalisering, Vækst i yderområder,
Bæredygtighed og Samfinansiering. Alle projekter vil blive vurderet i fht. disse
tværgående kriterier. Hertil kommer der specifikke kriterier, der knytter sig til det
enkelte indsatsområde.

Vækstforum har vedtaget en række kriterier, der overordnet set udtrykker
prioriteringer inden for strategi og handlingsplan. Kriterierne vil blive lagt til grund for
forummets prioritering af hvilke projekter der indstilles til støtte. Kriterierne er
redskaberne for arbejdet med at fremme konkrete initiativer og projekter, der sikrer
fokus på udvikling og fornyelse af erhvervsudviklingen i den syddanske region.
Kriterierne er også et politisk redskab, der anvendes til prioritering mellem projekter,
der opfylder de formelle krav der stilles i de støtteordninger, som Vækstforum har
indstillingsret til.
4 kriteriesæt
Der er tale om fire sæt af kriterier, nemlig de tværgående kriterier, opprioriteringen
af klyngeprogrammet, specifikke kriterier der knytter sig til det enkelte
indsatsområde samt for projekter der delfinansieres af EU’s Mål 2 midler,
tværgående hensyn.
Generelt skal Vækstforum forholde sig til ansøgerens dokumentation for, hvordan det
ansøgte projekt bidrager til at opfylde strategiens mål og handlingsplanens initiativer.

1. Tværgående kriterier
Først og fremmest indeholder den vedtagne strategi en række tværgående kriterier:
•

Offentligt-privat partnerskab
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Vækstforum vil opbygge et stærkt og forpligtende offentligt-privat partnerskab. Viden
og kompetencer skal flyde naturligt mellem den offentlige og private sektor, og de
uudnyttede potentialer, der ligger i et tværgående samspil mellem de to sektorer, skal
bringes i spil og skabe nye løsninger på et højere niveau.
• Samordning og koordinering
Regionens mange aktiviteter skal samordnes og koordineres. Muligheder for
samarbejde og synergi og for at undgå overlap og parallelsystemer skal udnyttes.
Systemer skal være overskuelige for borgerne og virksomhederne, og gøre det
nemmere at få tingene til at ske.
• Fokusering
Der skal satses på få fyrtårne frem for mange vejreflekser. Kræfterne skal samles i en
indsats, der synligt og markant løfter regionen på udvalgte områder. Der er behov for
større, perspektivrige initiativer, frem for at smøre indsatsen tyndt ud.
• Globalisering
Regionen vil gribe globaliseringens muligheder og omsætte dem til
konkurrencemæssige fordele. Det kræver at der satses målrettet og strategisk på
internationalt samarbejde i alle sektorer og inden for alle de prioriterede
indsatsområder. Det kræver samarbejde med dem, der har de stærkeste kompetencer
på tværs af landegrænser. Det grænseoverskridende samarbejde med Tyskland spiller
en særlig rolle i Region Syddanmark. Med afsæt i erfaringerne fra mange års
samarbejde og et nyt og større Mål 3 program for Syddanmark kan indsatsen og
resultaterne accelerere.
• Vækst i yderområder
Væksten skal komme hele regionen til gode. Indsatsen i yderområderne er en
integreret del af den samlede erhvervsudviklingsindsats. Der skal i de strategiske
satsninger sikres en særlig opmærksomhed på brobygning til yderområderne, og
yderområdernes særlige styrker og potentialer skal udfoldes til gavn for hele
regionen.
• Bæredygtighed
Erhvervsudviklingsstrategien skal bygge på bæredygtighed. Region Syddanmark vil
skabe vækst uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at få opfyldt
deres behov i fare. Begrebet omfatter miljømæssig, social og økonomisk
bæredygtighed.
• Samfinansiering
Der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og
udviklingsaktiviteter, der igangsættes. Samfinansiering og matchning af midler vil
være et krav, uanset om det gælder EU-midler eller regionale udviklingsmidler.

2. Klyngeprogrammet er et centralt indsatsområde
Af strategien fremgår det, at klyngeudvikling er særligt centralt. For at fokusere og
skabe synergi vil Vækstforum inden for de øvrige indsatsområder (menneskelige
ressourcer, iværksætteri samt forskning, innovation og nye teknologer) – prioritere
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initiativer, der målrettet understøtter udviklingen af rammerne for de udvalgte klynger
samt de to indsatsområder – Det sunde Liv og Oplevelsesøkonomi.
3. Specifikke kriterier
For hvert af indsatsområderne udarbejdes der køreplaner, der indeholder specifikke
kriterier, der knytter sig til det enkelte indsatsområde.
Køreplanen for klyngeudvikling som eksempel: Vækstforums prioriteringer inden for
klyngeudvikling kunne være følgende overordnede kriterier:
•
•
•
•
•

Klyngens potentiale som lokomotiv for regionen
Klyngens ressourcemæssige fundament
Relationer og dynamik internt i klyngen, herunder virksomhedsengagement
Klyngens innovationsaktivitet
Klyngens globaliseringsparathed

Ovenstående kriterier suppleres i det endelige ansøgningsmateriale med en række
underkriterier.
Hensyn til ansøgeren
I praksis og for at reducere antallet af kriterier som den enkelte ansøger skal forholde
sig til sker der det, at de generelle kriterier, hvor det er muligt, indarbejdes i
kriterierne for det enkelte indsatsområde. Sekretariatet arbejder endvidere på, at
kriterierne operationaliseres, hvilket bl.a. vil blive anvendt i ansøgningsmaterialet.

4. Særligt for initiativer medfinansieret af EU’s Mål 2
Endelig har Vækstforum også til opgave at inddrage de tværgående hensyn, der
fremgår af de nationale operationelle programmer, når det gælder aktiviteter der
foregår under EU’s Mål 2. Der findes i Mål 2-programmet fire tværgående hensyn,
som der ved udvælgelsen af projekter skal lægges vægt på. Det drejer sig om den
nationale beskæftigelsespolitiske indsats, miljø, ligestilling og territorielle hensyn,
herunder hensynet til byer, landdistrikter og yderområder. Tankegangen er, at det
regionale Vækstforum ved valg mellem to projekter, som i øvrigt har samme kvalitet,
vælger det projekt som samtidig har størst positiv effekt i forhold til de tværgående
hensyn.
Som det ses er disse tværgående hensyn delvist sammenfaldende med de
ovennævnte ”tværgående kriterier”. Det foreslås derfor at der under Mål 2programmet udarbejdes et samlet sæt kriterier specifikt for dette program, hvor de
allerede vedtagne tværgående kriterier skrives sammen med Mål 2-programmets
”tværgående hensyn”.
Sammen med mere specifikke kriterier vil der herefter blive udviklet et sæt
”udvælgelseskriterier”, som danner rammen om den sagsfremlæggelse, som
Vækstforum vil modtage, når en konkret ansøgning skal drøftes.
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