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1.

Godkendelse af dagsorden

Indstilling
Det indstilles,
•

2.

At Formandskabet godkender dagsordenen.

Godkendelse af beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 8.
september 2014

Indstilling
Det indstilles,
•

at Formandskabet godkender beslutningsreferatet fra mødet den 8. september 2014.

Bilag
Punkt 2 - bilag 1 – Beslutningsreferat fra mødet i Formandskabet den 8. september 2014.

3.

Fremdriften i Vækstforums strategiarbejde med særligt fokus på den
kommende yderområdeindsats

Resumé
Som led i udarbejdelsen af Vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi lægges der op
til en drøftelse af, hvordan Vækstforum fremadrettet kan arbejde med vækst og udvikling i yderområderne.
Endvidere vil Vækstforumsekretariatet kort orientere om fremdriften i strategiarbejdet, herunder de afholdte
tema-seminarer.
Sagsfremstilling
Vækstforum skal ifølge erhvervsudviklingsloven udarbejde et bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, der omhandler de erhvervs- og vækstrettede dele af strategien, dvs. erhvervsudviklingsindsatsen
inklusiv turisme.
På vækstforummødet den 25. juni 2014 tiltrådte Vækstforum de overordnede rammer for udarbejdelsen
af Vækstforums bidrag. På baggrund heraf, og jf. orienteringen af Vækstforum på mødet den 25. september
2014, udsendes invitationer til fem tema-seminarer i løbet af efteråret.
Den regionale vækst- og udviklingsstrategi skal i højere grad skabe fundamentet for en sammenhængende
indsats for vækst og udvikling i Region Syddanmark. Derfor vil vækstforums bidrag til strategien ikke komme
til at fremstå som et isoleret indspil i den endelige strategi, men indgå i et samspil med andre elementer som
fx uddannelse, kollektiv transport, det grænseoverskridende samarbejde mv. Den konkrete udmøntning af
vækstinitiativerne vil fortsat ske via Vækstforums handlingsplan, som vil blive udarbejdet på baggrund af
Vækstforums bidrag til vækst- og udviklingsstrategien.
For så vidt angår yderområder fremgår det af lov om erhvervsfremme og regional udvikling, at de enkelte
vækstfora skal beskrive indsatsen for yderområderne inden for regionen som et led i Vækstforums samlede
bidrag. I forhold til Vækstforums eksisterende indsats for yderområderne kan særligt tre ændringer fremhæves:
• De nye kriterier for yderområder i strukturfondsprogrammerne 2014-20 betyder, at to nye kommuner
bliver en del af yderområderne i Region Syddanmark, nemlig Aabenraa og Sønderborg. Tønder,
Ærø, Svendborg og Langeland vil fortsat være yderområder. Faaborg-Midtfyn vil fremover ikke være
yderområdekommune, men Vækstforum har besluttet på mødet den 7. april 2014, at det først træder
i kraft, når Vækstforum har vedtaget sin strategi for den kommende periode.
• For så vidt angår anvendelsen af strukturfondsmidler er der i den nye strukturfondsperiode ikke længere et krav om, at en vis andel af strukturfondsmidlerne skal komme yderområderne under ét til
gavn.
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•

Der skal gennemføres en ekstern evaluering af de regionale vækstforas indsats for yderområderne.

Vækstforum har i den seneste strukturfondsperiode understøttet en række virkemidler, som har til formål at
bidrage til vækst og udvikling i yderområderne. Det drejer sig bl.a. om en indsats for øget kompetenceudvikling i yderområderne, en særlig pulje til projektudvikling i yderområderne, Syddansk Lånefond for yderområderne mv.
På baggrund af bl.a. disse erfaringer foreslås det, at der arbejdes med to principper for vækst og udvikling i
yderområderne:
• Der kan understøttes indsatser i yderområderne, hvor der kan bygges bro til regionens erhvervsmæssige styrker og potentialer. Dvs. forretningsområderne i Vækstforums strategi.
• Der kan understøttes indsatser i yderområderne, hvor der tages udgangspunkt og handling i en helhedsorienteret tilgang til vækst og udvikling, baseret på lokale vækstpotentialer på baggrund af analyser af rammebetingelser, vækstdrivere, kritiske succesfaktorer m. Der stilles krav om, at lokale aktører igangsætter aktiviteter, som understøtter indsatserne og dermed påvirker de rammer og forhold, som de selv har indflydelse på.
Principperne kan i Vækstforums handlingsplan omsættes således, at:
• Der etableres en forprojektpulje, der kan yde tilskud til at udvikle projekter, der
o er rettet mod Vækstforums forretningsområder
o understøtter en helhedsorienteret indsats
o kan indgå i INTERREG-programmet som enten a) ligger inden for Vækstforums forretningsområder eller b) understøtter en helhedsorienteret indsats.
• Yderområdekommunerne kan sende ansøgninger til Vækstforum
o Inden for Vækstforums forretningsområder mv.
o Uden for Vækstforums forretningsområder – MEN hvor der er skærpede krav til, at projekterne
indgår i en helhedsorienteret indsats, hvor der er krav om tydeligere forpligtigelser fra ansøger
både i fht. handlinger og ressourcer, herunder økonomi.
På mødet vil der, ud over et kort oplæg om yderområdeindsatsen, blive givet en tilbagemelding på fremdriften i strategiarbejdet, herunder de afholdte tema-seminarer.
Endelig bemærkes, at som led i arbejdet med at skabe en sammenhængende strategi, forventes Vækstforums formandskab at mødes med Udvalget for Regional Udvikling i november 2014 for at drøfte mulighederne for at sikre en sammenhængende strategisk indsats på en række områder. Endvidere vil der i umiddelbar
forlængelse af mødet i Vækstforum den 2. december 2014 være en drøftelse af velfærdsteknologi mellem
Vækstforum og Innovationsudvalget.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•
•

4.

at Vækstforum drøfter og godkender principperne for den kommende yderområdeindsats.
at Vækstforum drøfter og godkender, at vækstforums bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi ikke kommer til at stå isoleret men kommer til at indgå i et samspil med indsatserne på andre
områder.

Udmøntning af højvækstmodel

Resumé
På Vækstforums møde den 25. september 2014, blev det besluttet at arbejde videre med etablering af en
højvækstmodel. Samtidig arbejdes der med et tværregionalt initiativ Team Vækst Danmark, som har samme
fokus i tværregionalt perspektiv. Det foreslås, at der indkaldes projektforslag og afsættes midler til udmøntning af højvækstmodellen.
Sagsfremstilling
På Vækstforums heldagsseminar den 25. juni 2014 blev den fremtidige strategi drøftet. I den forbindelse
besluttede Vækstforum at igangsætte en højvækstmodel, der med afsæt i best practice fra bl.a. USA og
Israel skal modne nye, store virksomheder inden for velfærdsteknologi og energi (energieffektivisering og
offshore). Vækstforum besluttede på mødet den 25. september 2014 at arbejde videre med initiativet.
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Modellens elementer vil være et struktureret incubator- og acceleratorforløb med afsæt i de regionale styrkepositioner samt tiltrækning af nationale og internationale iværksættertalenter. Modellen skal bygge på partnerskaber og et sammenhængende koncept, hvor rådgivning på højt niveau, risikovillig kapital og fysiske
iværksættermiljøer spiller sammen hele vejen fra innovativ forretningsidé til virksomhedens børsintroduktion.
Konceptet bygger således videre på Vækstforums fokuserede strategi, hvor højvækstmodellen er næste
skridt i udviklingen af stærke klynger.
Sideløbende arbejdes der med et lignende, tværregionalt initiativ, Team Vækst Danmark, som på tilsvarende
vis har til formål at skabe flere vækstvirksomheder i Danmark. Initiativet skal samle alle regionerne om en
tværregional, koordineret og arbejdsdelende indsats, som skal sikre kritisk masse af virksomheder og kompetencer samtidig med, at de forskellige regionale specialiseringer understøttes og udnyttes.
Team Vækst Danmark forventes etableret med en række regionale, specialiserede elitetræningscentre, der
bygger på de regionale styrker, og med en fælles koordinerende enhed, der skal sikre synergi og koordination. De regionale specialiserede elitetræningscentre stilles til rådighed nationalt.
Med henblik på at udmønte Vækstforums beslutning om at etablere den syddanske højvækstmodel med
specialiseringer indenfor områderne Sundheds- og Velfærdsinnovation, Energieffektivisering og Offshore
foreslås det, at Syddansk Vækstforum gennemfører et call, der skal indhente projektforslag fra aktører og
partnerskaber, der kan udvikle og implementere den syddanske højvækstmodel.
Såfremt Team Vækst Danmark etableres som et fælles tværregionalt initiativ, kan de tre syddanske elitetræningscentre under højvækstmodellen indgå som en del af Team Vækst Danmark initiativet. I så fald kan den
valgte operatør blive forpligtet til at indgå i det tværregionale samarbejde med henblik på at sikre den tværgående koordinering og arbejdsdeling.
Det foreslås, at Vækstforum i forbindelse med call’et reserverer en ramme på i alt 30 mio. kr., som over en
treårig periode anvendes til medfinansiering af den syddanske højvækstmodel og den koordinerende enhed,
såfremt denne etableres. De 30 mio. kr. fordeles med 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond og 10 mio. kr. af de
regionale erhvervsudviklingsmidler for 2014.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•
•
•
•

5.

at Vækstforum bemyndiger administrationen til at udarbejde og gennemføre et Call, med henblik på,
at Vækstforum kan tage stilling til de indkomne forslag.
at Vækstforum reserverer en ramme på 20 mio. kr. fra EU’s Socialfond, prioritet 1, til udmøntning af
den syddanske højvækstmodel
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 10 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til medfinansiering af den syddanske højvækstmodel
At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen.

Udmøntning af politisk aftale om turisme

Resumé
Punktet redegør for regionens arbejde med at udmønte den politiske aftale mellem regionerne og regeringen
om organisering af dansk turisme. Det foreslås desuden at afsætte en ramme til den syddanske andel af de
samlede regionale midler, svarende til den statslige andel, og at bemyndige Vækstforums Formandskab til
udmøntning heraf.
Sagsfremstilling
Vækstforum er blevet orienteret om forløbet omkring vækstplanen for dansk turisme på møderne i april og
juni 2014 samt på seneste møde i september om de to aftaler, der udmønter vækstplanen: Aftale om vækstplan for dansk turisme af 20. juni 2014 mellem regeringen og Folketingets øvrige partier (Liberal Alliance
undtaget) og politisk aftale mellem regionerne og regeringen af 1. juli 2014 om turisme, herunder etablering
af turismeudviklingsselskaber for hhv. Dansk Kyst og Naturturisme og Dansk Erhvervs og Mødeturisme og
de tilknyttede partnerskaber.
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Der er opnået politisk enighed om fordelingsnøgler for den regionale medfinansiering af de to nye selskaber
Dansk Kyst og Natur og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme.
Det er aftalt mellem regionerne og regeringen, at staten giver 10 mio. kr. pr. år til Dansk Kyst- og Naturturisme, og at regionerne matcher beløbet med 10 mio. kr. samlet pr. år. Fordelingsnøglen ser ud som følger:
Aftalt fordelingsnøgle i forhold til Dansk Kyst- og Naturturisme i 2015 og 2016
Fordeling
Mio. kr. pr. år
Nordjylland
3/12
2,5
Midtjylland
3/12
2,5
Syddanmark
3/12
2,5
Sjælland
2/12
1,67
Hovedstaden
1/12
0,83
Total
12/12
10
Det er desuden aftalt, at staten giver 1,75 mio. kr. pr. år til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme, og at regionerne matcher beløbet med 1,75 mio. kr. samlet pr. år. Der er mellem regionerne politisk enighed om, at 2 mio.
kr. af det samlede årlige beløb til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme går til det vestdanske partnerskab for
erhvervs- og mødeturisme. Fordelingsnøglen ser ud som følger:
Aftalt fordelingsnøgle i forhold til Dansk Erhvervs- og Mødeturisme i 2015 og 2016
Fordeling
Mio. kr. pr. år
Nordjylland
1/10
0,175
Midtjylland
2/10
0,35
Syddanmark
3/10
0,525
Sjælland
1/10
0,175
Hovedstaden
3/10
0,525
Total
1
1,75
Region Syddanmark forventes således at skulle medfinansiere de to selskaber med samlet 6,05 mio. kr. i
2015 og 2016.
Det fremgår af aftalen mellem regionerne og regeringen, at ”Det er de regionale og lokale aktører, der står
for sammensætningen af bestyrelsen i udviklingsselskabet, idet det lægges til grund at medfinansiering af
udviklingsselskabet og indflydelse følges ad.”
Arbejdet i interimbestyrelsen for Dansk Kyst og Naturturisme er i fuld gang. Opgaverne for den udpegede
formand Henrik Höhrmann og den øvrige interimbestyrelse er bl.a. at rekruttere en direktør til selskabet, at
udarbejde vedtægter for selskabet og at beskrive opgaverne for selskabet, bestyrelsen og advisory boardet
og arbejdsdelingen i forhold til de to partnerskaber for hhv. Vestkystturismen og Østersøturismen.
Partnerskab for Vestkystturisme har afholdt møde i den midlertidige styrelse, hvor de tre borgmestre fra Varde, Ringkøbing-Skjern og Jammerbugt, tre erhvervsrepræsentanter og regionsrådsformændene fra Region
Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark deltog. Efter mødet blev udsendt en fælles udtalelse, der udtrykker
fælles opbakning til indholdet i partnerskabets strategioplæg og enighed om, at den formelle etablering og
organisering af partnerskabet afventer interimbestyrelsens selskabsetablering. Vestkystpartnerskabet afholder i november møder med erhvervet i de 11 kystkommuner, et møde for hver region.
I Østersøpartnerskabet er der afholdt et fælles møde på administrativt niveau mellem regionerne og udvalgte
turismeaktører fra Region Sjælland, Region Syddanmark og Bornholms Regionskommune. Der er nedsat en
arbejdsgruppe med repræsentation bl.a. fra Region Syddanmark, de syddanske destinationer, Region Sjælland og Bornholms Regionskommune, der skal arbejde videre med at formulere et strategioplæg baseret på
mødets drøftelser. Region Sjælland er tovholder på dette arbejde jf. aftalen mellem regionerne og regeringen.
Etableringen af Dansk Erhvervs- og Mødeturisme foregår i regi af det eksisterende MeetDenmark. Inspiring
Denmark er udpeget som regionens repræsentant i arbejdsgruppen, der forestår etableringen og er ansvarlig for at etablere partnerskab for erhvervs- og mødeturisme i Vestdanmark.
Indstilling
5

Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•
•

•

6.

at Vækstforum tager redegørelsen til orientering og,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet afsætter 6,05 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til dækning af den syddanske andel af den samlede regionale
medfinansiering til de to selskaber Dansk Kyst og Naturturisme og Dansk Erhvervs- og Mødeturisme
og partnerskaberne herunder, og
at Formandskabet bemyndiges til at udmønte midlerne efter indstilling fra Vækstforums sekretariatsgruppe.

Forlængelse af bevilling til Inspiring Denmark

Resumé
Syddanmarks erhvervsturismeoperatør, Inspiring Denmark, er udpeget til at varetage sekretariatsopgaven
på vegne af de vestdanske regioner og indgår i arbejdet med at etablere det nationale selskab Dansk Erhvervs- og Mødeturisme. Vækstforum har tidligere besluttet at bevilge midler til Inspiring Denmarks udviklingsaktiviteter til og med 2015. Der anmodes nu om at forlænge bevillingen for den 3-årige periode 2016 til
2018.
Sagsfremstilling
Vækstforum godkendte 19. juni 2012 en bevilling til Inspiring Denmark på 2 mio. kr. årligt i 2013, 2014 og
2015, i alt 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2012. Midlerne anvendes til at tiltrække
internationale erhvervsturister til regionen, markedsføringstiltag inden for erhvervsturismen samt vejledning
og sparring med aktører om udvikling og innovation inden for erhvervsturisme.
Denne bevilling på 2 mio. kr. årligt søges allerede nu forlænget til og med 2018 for at sikre et solidt fundament for varetagelsen af den regionale opgave som operatør og samarbejdspartner for de øvrige regionale
partnere og Erhvervs- og Vækstministeriet i forbindelse med erhvervs- og mødeturisme.
En foreløbig opgørelse af Inspiring Denmarks resultat- og effektskabelse viser, at Inspiring Denmark i perioden 2012 til 2014 har tiltrukket 53 internationale kongresser og konferencer med et estimeret maksimumforbrug på 117 mio. kr.. Aktuelt pågår der tiltrækningsarbejde i forhold til yderligere ni internationale kongresser
og konferencer i samarbejde med de respektive kongresværter. Inspiring Denmark har siden 2012 indsendt i
alt 18 bids, hvoraf 14 er vundet umiddelbart, og to af de ikke-vundne arrangementer har resulteret i tiltrækning af arrangementet på et senere tidspunkt.
I Vækstplan for dansk turisme er målet, at der i 2014-2015 pr. år skal tiltrækkes 10 procent flere internationale konferencer og begivenheder til Danmark sammenlignet med 2011-2012. Internationale erhvervsturister
har et højt døgnforbrug, og flere kongresser, møder og konferencer i regionens hoteller og konferencesteder
betyder øget omsætning og flere beskæftigede.
Med internationale kongresser og konferencer får regionen desuden tiltrukket ny viden og bliver platform for
strategiske samarbejder og værdifuld innovation i de syddanske videns- og forskningsmiljøer samt profileret
Syddanmark og syddanske styrkepositioner internationalt. Inspiring Denmarks aktiviteter er således betydningsfulde i forhold til at realisere og udfolde dette vækstpotentiale og bidrage til, at målsætningen i Vækstplan for dansk turisme nås til gavn for Syddanmark og for Danmark generelt.
Fokus for Inspiring Denmark er udvikling af aktiviteter, som markedsfører Syddanmark som mødedestination
og dermed tiltrækker internationale møder og kongresser. Inspiring Denmark er direkte udførende ved udarbejdelse af internationale bids og den understøttende markedsføring, tovholder på udvikling af nye kampagner og events, koordinator på samarbejdet med destinationerne og byerne i regionen samt den regionale
operatør i det nationale samarbejde med VisitDenmark og øvrige nationale og regionale aktører på erhvervsturismeområdet.
Inspiring Denmark driver desuden et netværk af private hotel- og kongresvirksomheder. Udgifter til at drive
dette netværk udgør ikke en del af denne bevilling. Inspiring Denmark gennemfører herudover projektet Strategisk Værtskab under samarbejdsaftale med tilsagnsmodtager VisitVejle. Dette projekt udløber i marts
2016. Inspiring Denmark og VisitVejle forventer at indsende en ansøgning om midler til et nyt projekt primo
2015.
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Det er sekretariatets vurdering, at en aftale om bevilling med et længere tidsperspektiv vil være vigtigt i forhold til det arbejde, der nu begyndes med opbygning af det nye selskab Dansk Erhvervs- og Mødeturisme
og særligt det vestdanske partnerskab. Det vil give Inspiring Denmark et kontinuerligt fundament, der kan
bidrage til god opbakning fra erhverv og øvrige aktører, således at der kan arbejdes mere slagkraftigt i et
længere perspektiv.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller,
•

7.

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet afsætter i alt 6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til finansiering af udviklingsaktiviteter i Inspiring Denmark, 2 mio.
kr. årligt til 2016-2018.

Status på Welfare Tech Invest og kapitaltilførsel

Resumé
Fonden for Syddansk Vækstfremme er en erhvervsdrivende kapitalfond, stiftet af Region Syddanmark, administreret af Accelerace Management. Nedenfor gives en status på aktiviteterne i fonden, og der stilles
forslag om yderligere finansiering af aktiviteter.
Sagsfremstilling
Fonden for Syddansk Vækstfremme er en erhvervsdrivende kapitalfond, der er stiftet af Region Syddanmark
efter indstilling fra Vækstforum, og administreret af Accelerace Management. Fonden optog i 2012 binavnet
”Fonden Welfare Tech Invest Syddanmark” og går i daglig tale under navnet Welfare Tech Invest.
Formålet med fonden er at accelerere unge syddanske virksomheders vækst gennem tilførsel af kapital og
ressourcer. Kapitalen i fonden er i alt 120 mio. kr. Heraf er 100 mio. kr. afsat til investeringer i velfærdsteknologiske virksomheder samt til lån til virksomheder inden for energieffektivisering og design. 20 mio. kr. er
afsat til lån til innovative iværksættere i regionens yderområder. De 95 mio. kr. af fondens midler stammer fra
EU's Socialfond, mens de 25 mio. kr. er regionale erhvervsudviklingsmidler.
Fonden har været aktiv siden januar 2012. Efter en langsom start med et stort forarbejde har fonden haft et
meget højt aktivitetsniveau, og samtlige EU-midler vil blive investeret og udlånt i projektperioden, ligesom
man i meget høj grad er lykkes med at finde matchende privat medfinansiering i de enkelte investerings- og
låneprojekter. Pt. har i alt 31 virksomheder fået tilsagn om investering eller lån fra fonden.
Fonden oplever stadig tilstrømning af nye unge virksomheder, der har behov for egenkapital eller lån. Det er
i indeværende programperiode på nuværende tidspunkt ikke muligt at bruge EU-midlerne til kapitalinstrumenter, men der gennemføres for tiden en gap-analyse. Såfremt denne viser, at der er et hul i markedet, kan
der eventuelt igen fra 2016 blive åbnet for at tilføre fonden midler fra EU's Socialfond.
For at sikre at fonden kan oppebære et vist aktivitetsniveau – herunder evt. medvirke til mikrofinansiering af
de eliteiværksættere, der tiltrækkes via højvækstmodellen fra nu og frem til et evt. nyt kapitalindskud af EUmidler, forslås det, at der tilføres fonden yderligere regionale erhvervsudviklingsmidler. Cowi er i gang med at
evaluere fonden, og evalueringen vil ligge klar til Vækstforums møde den 2. december 2014. Under forudsætning af en tilfredsstillende evaluering af projekternes tilrettelæggelse, resultater og effektskabelse foreslås det, at Vækstforum tilfører fonden yderligere 25 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

8.

at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der under forudsætning af en tilfredsstillende evaluering
bevilges 25 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 til kapitalindskud i Welfare
Tech Invest.

Videreførelse af Healthcare Denmark
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Resumé
Finansieringen af det nationale markedsføringskonsortium, Healthcare Denmark, udløber i 2015. Konsortiet
er beliggende i Odense. Det foreslås, at der afsættes en ramme på i alt 3 mio. kr. over 3 år til videreførelse
af Healthcare Denmark.
Sagsfremstilling
Markedsføringskonsortiet Healthcare Denmark blev dannet i maj 2012 af en bred partnerkreds bestående af
Erhvervs- og Vækstministeriet, Sundhedsministeriet, Udenrigsministeriet, DI, Danske Regioner, Region Syddanmark, KMD, Systematik og COWI. Konsortiet er bosiddende i Forskerparken i Odense, og dets bevilling
udløber i maj 2015.
Konsortiet har til opgave at udbrede kendskabet til Danmarks styrker og kompetencer inden for sundhedsog velfærdsløsninger ved at:
- Markedsføre Danmark som et land, der leverer sundheds- og velfærdsydelser af høj kvalitet
- Forbedre udlandets kendskab til mangfoldigheden og kvaliteten af Danmarks styrker og kompetencer inden for sundheds- og velfærdsløsninger
- Styrke danske virksomheders markedsvilkår i den nye ”Silver Economy” og deres muligheder for at
afsætte produkter og services
- Koordinere med og drage nytte af eksisterende nationale og regionale projekter og initiativer inden
for velfærdsområdet.
Parterne bag Healthcare Denmark har drøftet forskellige modeller for en videreførelse af konsortiet. Alle
parterne er blevet bedt om at vurdere mulighederne for medfinansiering fremadrettet. Healthcare Denmark
forventes at ansøge Vækstforum om en videreførelse af finansieringen. Healthcare Denmark fremlægger i
forbindelse med ansøgningen dokumentation for deres aktiviteter og resultater frem til nu.
Den aktuelle ramme, Region Syddanmark har bevilget til Healthcare Denmark i perioden 2012-2015, er på 4
mio. kr. Bevillingen er afsat til medlemskabskontingent samt sekretariatsdrift og konkrete aktiviteter, der understøtter markedsføring af syddanske og danske sundheds- og velfærdsteknologiske styrker.
De nye ramme foreslås udmøntet på baggrund af en konkret ansøgning, som forelægges Vækstforum til
beslutning. Det foreslås, at der i forbindelse med behandlingen af ansøgningen – ud over krav til aktiviteter
og resultater - bl.a. lægges vægt på, at Healthcare Denmark kan fremlægge dokumentation for tilfredsstillende resultater i den foregående periode, at der tilvejebringes medfinansiering fra andre parter, og at
Healthcare Denmark fortsat er placeret i Forskerparken i Odense.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•
•
•

9.

At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der afsættes en ramme på 3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2014 fordelt over 3 år til medfinansiering af videreførelse af Healthcare
Denmark.
At en eventuel medfinansiering betinges af, at Healthcare Denmark fortsat er placeret i Forskerparken i Odense, at der fremlægges tilfredsstillende dokumentation for resultater, og at den øvrige finansiering dækkes af andre aktører.
At Vækstforum indstiller til regionsrådet, at Vækstforum bemyndiges til at udmønte rammen på baggrund af konkret ansøgning fra Healthcare Denmark.

Mål for udmøntning af strukturfondsmidler

Resumé
De regionale vækstfora skal udarbejde handlingsplaner bl.a. for udmøntning af EU strukturfondsmidlerne.
Den første handlingsplan vedrørende den nye strukturfondsperiode skal sendes til Erhvervsstyrelsen primo
december 2014.
Sagsfremstilling
Det fremgår af § 8 i bekendtgørelse om ansvar og kompetencefordeling m.v. i forbindelse med administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond, at de regionale vækstfora
skal udarbejde og ajourføre handlingsplaner. Første handlingsplan skal være klar inden andet møde i overvågningsudvalget. Derefter skal planen ajourføres en gang om året.
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Handlingsplanen skal bl.a. indeholde de forventede mål for bevillinger og udbetalinger for vækstforums tilskudsrammer, beskrive hvordan vækstforum og vækstforumsekretariatet sikrer høj kvalitet i indstillinger til
Erhvervsstyrelsen, og beskrive hvordan opfølgningen på projekternes forventede aktiviteter, output og resultater vil foregå. Erhvervsstyrelsen har anmodet om at få handlingsplanen tilsendt primo december 2014.
Den syddanske model for opfølgning på projekternes forventede aktiviteter, output og resultater og den syddanske effektmodel er tidligere godkendt af Vækstforum og kan derfor indgå direkte i handlingsplanen. Imidlertid er det et nyt element i programperioden 2014-2020, at Vækstforum skal udarbejde forventede mål for
bevillinger og udbetalinger. Målene skal fremover være et styringsredskab for at opnå hjemtagningen af de
tildelte EU-rammer og herunder at opfylde ”n+3 reglen”.
”N+ 3 reglen” går ud på, at de tildelte midler skal være forbrugt, regnskabsaflagt og indgå i et revisorgodkendt regnskab senest det 3. år efter, at de er bevilget. Hvis ”n+3 reglen” ikke opfyldes på nationalt plan, går
de uforbrugte midler tilbage i EU´s kasse.
De syddanske forventede mål for bevillinger og udbetalinger i 2014-2020 er udarbejdet med udgangspunkt i
de syddanske erfaringer fra programperioden 2007-2013 og i Erhvervsstyrelsens anbefalinger. Målet er derfor, at Vækstforum i de første tre år af programperioden bevilger mere end halvdelen af den samlede 7-årige
ramme for Socialfonden og for Regionalfonden. Dette indstillingsmønster giver dels mulighed for at Syddanmark kan opfylde sin ”n+3 forpligtigelse” og dels at tilbageløbsmidler bedre kan opfanges og bevilges til
nye projekter.
For at nå en tilstrækkelig kritisk masse af ansøgninger, vil der være behov for at igangsætte indsatser indenfor:
• Socialfondens prioritetsakse 3: Inklusion via uddannelse og beskæftigelse
• Socialfondens prioritetsakse 4: Erhvervsuddannelse og videregående uddannelse
• Regionalfondens prioritet 3: Energi- og ressourceeffektive SMV’er.
Det forventes, at Syddansk Vækstforum på mødet i marts 2015 vil udmønte de første indsatser. Det indebærer, at den første ansøgningsfrist vil være den 11. maj 2015.
De udarbejdede oversigter over forventede mål for bevillinger og udbetalinger for 2014-2020 viser, at i alt
160,8 mio. kr. eller 54,3 % af den syddanske socialfondsramme og i alt 148,2 mio. kr. eller 52,2 % af den
syddanske regionalfondsramme forventes forpligtiget i programperiodens tre første år.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

at Vækstforum godkender mål for udmøntning af strukturfondsmidler mv.

Bilag
Punkt 9 – bilag 1- Socialfonden, forventede mål for bevillinger og udbetalinger 2014-2020
Punkt 9 – bilag 2 - Regionalfonden, forventede mål for bevillinger og udbetalinger 2014-2020

10. Pulje til projektudvikling i yderområderne
Resumé
Som led i indsatsen for udvikling af yderområderne har Vækstforum siden 2007 årligt afsat en pulje til projektudvikling i yderområderne. Der afrapporteres om puljens anvendelse en gang årligt. Puljen foreslås videreført i 2015.
Sagsfremstilling
Vækstforum har siden 2007 afsat en særlig pulje til projektudvikling i regionens yderområder. Formålet med
disse midler er at understøtte aktiviteter, netværksdannelse og udvikling af projekter, der kan bidrage til erhvervsmæssige aktiviteter i yderområderne. I henhold til Vækstforums handlingsplan for 2014-15 har Vækstforum afsat 3,3 mio. kr. til projektudvikling i yderområderne for 2014.
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Der er pr. 1. oktober 2014 bevilget 875.000 kr. til projekter. De resterende midler kan søges frem til årets
udgang. Pr. 28. oktober 2014 har sekretariatsgruppen til regionsdirektøren indstillet yderligere to ansøgninger til bevilling, og der er kendskab til, at yderligere en forprojektansøgning er på vej. Af oversigten nedenfor
fremgår disponerede midler og udestående ansøgninger:
Oversigt over yderområdeprojekter i 2014 pr. 1. oktober 2014
Projektnavn
Ansøger
Disponerede midler
Rømø Windpower
Offshoreenergy.dk
Fremtidsfabrikken Sydfyn – KonLangeland Kommune
ceptudvikling af en internationalt
rettet overbygning med fokus på
design.
Indstillinger fra sekretariatsgruppen
Tønder Erhvervsråd
Ultimo oktober
Ultimo oktober
Rest 2014
Forventet ansøgning til behandling i 2014
Afventer ansøgning i december

Bevilget beløb
500.000
375.000

Forventet beløb
729.000

SDU Sønderborg MCI

526.570
1.169.430
Ansøgt beløb

Banke A/S

Ca. 626.000

I handlingsplanen for 2014-15 er det besluttet at afsætte midler til forundersøgelser, projektudvikling og udvikling af samarbejder, der bidrager til udvikling af større, strategiske indsatser i yderområderne. Det foreslås
derfor, at Vækstforum også i 2015 afsætter 3,3 mio. kr. hertil. (se endvidere pkt. 3).
Det foreslås desuden, at regionsdirektøren, i lighed med tidligere år, bemyndiges til at bevilge midlerne efter
indstilling fra Vækstforums sekretariat. Anvendelsen af puljen afrapporteres på Vækstforums og regionsrådets sidste møder i 2015.
Der udarbejdes en ny handlingsplan til implementering af den kommende erhvervs- og vækststrategi. I den
forbindelse vil der blive taget stilling til den fremtidige yderområdeindsats.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•
•
•

at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midlerne til projektudvikling i yderområderne i
2014 til orientering,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at der bevilges 3,3 mio. kr. af de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 til puljen til projektudvikling i yderområderne,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsdirektøren bemyndiges til at bevilge midler fra
denne pulje efter indstilling fra Vækstforums sekretariat. Vækstforum og regionsrådet får en afsluttende afrapportering om anvendelse af midlerne på det sidste møde i 2015.

Bilag
Punkt 10 – bilag 1: Støttede udviklingsprojekter 2014

11. Særlig ramme til sekretariatet
Resumé
Vækstforum har i de forløbne år afsat en årlig ramme på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre
aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. Det foreslås, at Vækstforum afsætter en ramme til lignende formål i
2015.
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 10. december 2013 blev det besluttet at afsætte en ramme på 1 mio. kr. til se10

kretariatets disposition til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv. i 2014. Det blev samtidig besluttet,
at sekretariatet efter 1 år skulle afrapportere for anvendelsen af denne ramme.
I alt forventes der pr. december 2014 disponeret 1. mio. kr. fra rammen i 2014. Midlerne forventes disponeret
til afholdelse af fem temaseminarer i forbindelse med Vækstforums erhvervs- og vækstrettede bidrag til den
kommende vækst- og udviklingsstrategi, GAP-analyse af finansielle instrumenter, velfærdsteknologisk eventuge samt en publikation om syddanske væksthistorier.
Aktivitet
GAP-analyse
Velfærdsteknologisk event-uge
Strategiseminarer
Syddanske OPI-historier
I alt

Forventet forbrug
100.000 kr.
450.000 kr.
250.000 kr.
200.000 kr.
1.000.000 kr.

Det foreslås, at sekretariatet også i 2015 bevilges en ramme på 1 mio. kr., der kan anvendes til mindre aktiviteter, analyser, kortlægninger mv.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•
•
•

at Vækstforum tager orienteringen om anvendelsen af midler til orientering,
at Vækstforum indstiller til regionsrådet, at regionsrådet bevilger en ramme fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i 2015 på 1 mio. kr. til sekretariatets disposition til mindre aktiviteter,
analyser, kortlægninger mv. i 2015,
at sekretariatet afrapporterer på anvendelsen efter 1 år.

12. Anmodning om ekstraordinær kontrol af regionalfondstilskud til
Holmegård Kursus- og Træningscenter
Resumé
Regionsrådet drøftede den 27. oktober 2014 grundlaget for tilskud fra EU’s Regionalfond til projektet Holmegårds Trænings- og Kursuscenter.
Sagsfremstilling
På foranledning af et regionsrådsmedlem drøftede regionsrådet mandag den 27. oktober 2014 grundlaget
for tilskud fra EU's Regionalfond, udbetalt til projektet Holmegårds Trænings- og Kursuscenter på Langeland. Regionsrådet modtog vedlagte skriftlige orientering om sagen.
Baggrunden for sagen er, at Vækstforum den 22. september 2009 indstillede projektet til støtte på 4,487
mio. kr., svarende til 30 % af de støtteberettigede udgifter. Projektet blev lukket ved udgangen af februar
2013. Slutregnskab viste samlede udgifter på 5,026 mio. kr. Slutregnskab og slutrapport blev sagsbehandlet
af Erhvervsstyrelsen, og det blev underkastet normal kontrol. Erhvervsstyrelsen slutudbetalte på dette grundlag 1,508 mio. kr.
Aktuelt drives der på Holmegård et asylcenter. Indtil nu har Holmegård således ikke dannet ramme om de
aktiviteter, investeringerne forventedes at føre til.
Region Syddanmark er ikke part i sagen, og derfor kan regionsrådet alene indstille til Syddansk Vækstforum
at tage sagen op. Regionsrådet har derfor indstillet til Vækstforum, at der rettes henvendelse til Erhvervsstyrelsen med anmodning om, at der gennemføres en ekstraordinær kontrol.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

at Vækstforum retter henvendelse til Erhvervsstyrelsen med anmodning om, at der gennemføres en
ekstraordinær kontrol af projektet.
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Bilag
Punkt 12 – bilag 1: Orientering om Holmegaardprojektet

DEL II Orienteringspunkter
13. Orientering om fremtidig evaluering af strukturfondsprojekter
Resumé
Som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen har Erhvervsstyrelsen taget initiativ til at undersøge
mulighederne for at etablere fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora.
Sagsfremstilling
På mødet den 25. juni 2014 tiltrådte Vækstforum de overordnede rammer for udarbejdelsen af Vækstforums
bidrag til den regionale vækst- og udviklingsstrategi, herunder effektvurdering og porteføljestyring af de af
Vækstforum igangsatte projekter. Endvidere besluttede Vækstforum på mødet den 7. april 2014 at inddrage
anbefalingerne fra det forrige Vækstforum i det videre arbejde, herunder at videreføre effektvurdering og
porteføljestyringen, gennemførelse af halvårlige interne evalueringer samt eksterne midtvejs- og slutevalueringer med henblik på at sikre størst mulig resultat- og effektskabelse i vækstforumprojekterne.
Som opfølgning på evalueringen af kommunalreformen har Erhvervsstyrelsen taget initiativ til at undersøge
mulighederne for at etablere fælles evalueringer på tværs af de regionale vækstfora. Baggrunden er bl.a., at
der ifølge Erhvervsstyrelsen evalueres for forskelligt på tværs af regioner, bl.a. afhængig af hvilket konsulenthus, der foretager evalueringerne. Hertil kommer, at den faglige kvalitet af evalueringerne varierer betydeligt, og der samles ikke systematisk op tværregionalt, på tværs af indsatser inden for samme område.
I lyset af ovenstående indgår vækstforumsekretariatet i drøftelser med de fem andre vækstforumsekretariater og Erhvervsstyrelsen om muligheden for at gennemføre fælles evalueringer, der kan imødekomme alle
vækstforas behov. Det drøftes bl.a. hvordan et sådant evalueringsdesign kunne se ud og hvordan det kunne
finansieres. Vækstforumsekretariatet tager Vækstforms tilkendegivelser fra seminaret i juni 2014 om videreførelse af modellen for effektvurdering og porteføljestyring med i de videre drøftelser. Vækstforum vil få forelagt den fremtidige og evt. fælles evalueringsmodel når denne foreligger.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

14. Orientering om Region Syddanmarks Vækstbarometer – udsigt for 4.
kvartal 2014
Resumé
Vækstforum får hvert kvartal en status på vækstforventningerne i regionen. Troen på større omsætning og
flere job har været næsten usvækket kvartal for kvartal hos de små og mellemstore virksomheder i Region
Syddanmark i halvandet år. Men nu har optimismen taget et lille dyk.
Sagsfremstilling
Troen på større omsætning og flere job har været næsten usvækket kvartal for kvartal hos de små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark i halvandet år. Men nu har optimismen taget et lille dyk. Der er
dog stadig en overvægt af virksomheder i Region Syddanmark, som tror på mere omsætning og flere ansatte. Der er også et lille dyk i forventningerne til investeringer, finansiering og ordrebeholdningerne.
Forklaringen på dykket i vækstoptimismen skal især findes på eksportmarkederne. Eksportforventningerne
er dalende hos Region Syddanmarks virksomheder. For eksportvirksomheder medfører forventningen om en
lavere eksport også forventninger om færre ordrer, mindre omsætning og færre ansatte. En del af forklaringen kan være, at situationen i Ukraine og de gensidige økonomiske sanktioner mellem Rusland og EU får
nogle virksomheder til at tvivle på vækst på deres markeder. Hos virksomheder, der ikke er eksporterende,
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er optimismen usvækket. Det er en væsentlig del af forklaringen på et fortsat højt niveau af forventninger
trods dykket.
Det er især i landbruget og i industrien, at der er mindre optimistiske forventninger. Landbruget frygter lavere
omsætning og færre ansatte og i industrien er optimismen dalet markant på alle parametre, selvom industrien trods alt fortsat har stor overvægt af optimister, hvad angår omsætning, ansatte, investeringer, ordrer og
eksport. I hotel og restaurationsbranchen er tro på investeringer, flere ordrer og flere ansatte. Bygge-anlæg
forventer flere ordrer i årets sidst kvartal, og her er optimismen stort set uforandret.
De seneste to år er det blevet vanskeligere for de syddanske virksomheder at finde de rette medarbejdere til
arbejdsopgaverne. Næsten halvdelen af de virksomheder, som har rekrutteret nye medarbejdere det seneste halve år, har oplevet problemer med at finde den rette mand til jobbet. For to år siden var det færre end
hver tredje virksomhed, som oplevede problemer med rekruttering. Det er især en udfordring at finde faglært
arbejdskraft, og udfordringen er størst for virksomheder inden for primære erhverv, industrien samt bygge
og anlæg.
Region Syddanmarks Vækstbarometer, august-september 2014, 904 besvarelser.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

Bilag
Punkt 14 - Bilag 1 – Konjunkturer, 4. kvartal 2014

15. Orientering om Vækstforums kommunikationsindsats
Resumé
Vækstforumsekretariatet følger løbende medieomtalen af Vækstforums aktiviteter, hvilket afrapporteres på
Vækstforums møder. I perioden den 17. september – 31. oktober 2014 har medierne bragt nedenstående
omtaler af Vækstforums aktiviteter.
Sagsfremstilling
Kommunikationsplanen for Vækstforums indsats bygger på en fokuseret presseindsats, synliggørelse
af syddanske styrker, Vækstforums hjemmeside, Vækstforums nyhedsbrev og foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. I perioden den 17. september 2014 – 31. Oktober 2014 har medierne bragt nedenstående
omtale af Vækstforums aktiviteter.
I denne periode har der bl.a. været omtaler inden for Oplevelseserhverv, særligt af Vækstforums støtte på
ca. 17 mio. kroner til Foreningen til markedsføring af ferieturismen i Syddanmark (FOMARS), samt omtaler
inden for yderområderne, særligt om Vækstforums støtte til Holmegaard Kursus- og Træningscenter.
Trykte medier: 41
Online: 24
TV-indslag: 3
Inden for Vækstforums forretningsområder og særlige indsatser er fordelingen:
Sundheds- og Velfærdsløsninger: 4
Bæredygtig energi: 18
Oplevelseserhverv: 19

Tværgående: 9
Grænseoverskridende samarbejde: 1
Vækst i yderområderne: 17

Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

at Vækstforum tager punktet til orientering
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Bilag
Punkt 15 - Bilag 1 – Oversigt over medieomtale af Vækstforums aktiviteter i perioden 17. september – 31.
oktober 2014.

16. Orientering om økonomioversigt for handlingsplan 2014-15
Resumé
Vækstforum har indstillingsret vedrørende anvendelse af følgende midler:
• De regionale erhvervsudviklingsmidler
• EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
• Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)
Dette punkt giver en orientering om det aktuelle forbrug på de forskellige midler.
Sagsfremstilling
Regionale erhvervsudviklingsmidler
Samlet er der pt. i 2014 i alt 121,7mio. kr. regionale erhvervsudviklingsmidler til disposition. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 0,6 mio. kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler afsat i
2014 til rest, se tabel 1 i vedlagte bilag.
EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2014-2020 (de nye programmer)
Vækstforum har desuden 579,9 mio. kr. EU-midler til rådighed fra EU’s Social- og Regionalfond 2014-2020,
som blev godkendt i august 2014. Tabel 2 og 3 i vedlagte bilag giver en oversigt over midlernes fordeling på
budgetrammer. Såfremt de foreliggende indstillinger følges, har Vækstforum 252,5 mio. kr. til rest på Socialfonden, se tabel 2 og 273,0 mio. kr. til rest på Regionalfonden, se tabel 3.
Tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og Regionalfond for perioden 2007-2013 (de gamle programmer)
Såfremt de foreliggende indstillinger følges, er næsten alle nuværende tilbageløbsmidler fra EU’s Social- og
Regionalfond 2007-2013 p.t. disponeret. Se tabel 4 i vedlagte bilag.
De hidtidige erfaringer viser, at de fleste projekter har uforbrugte midler ved projekternes afslutning, hvilket
giver tilbageløb af midler. Da en lang række syddanske projekter først aflægger slutregnskab i løbet af 2015,
må der forventes betydelige tilbageløb af midler i 2015. På det tidspunkt vil det i praksis ikke længere være
muligt at igangsætte nye aktiviteter for tilbageløbsmidlerne.
Pr. 30. oktober 2014 er der udbetalt 241,1 mio. kr. fra Socialfonden ud af de 382,8 mio. kr. disponerede midler. Fra Regionalfonden er der udbetalt 295,7 mio. kr. ud af de 377,5 mio. kr. disponerede midler.
Ifølge en særlig EU-regel (N+2 reglen) skal alle EU-midler være forbrugt senest det 2. år efter de bevilges af
EU. EU-midler regnes først som "forbrugt", når de indgår i et revisorgodkendt regnskab. Derfor skal der i
2014 udbetales yderligere 39,9 mio. kr. fra Socialfonden for at opfylde N+2 kravet i Syddanmark. Såfremt
dette ikke opnås, vil Syddansk Vækstforum få reduceret sin samlede ramme af EU-socialfondsmidler, med
mindre andre regionale vækstfora har et større forbrug end EU kræver. Imidlertid opgør EU forbruget på
landsplan og det forventes, at N+2 bliver opfyldt på landsplan i 2014. Syddansk Vækstforum har i august
2014 opfyldt N+2 kravet for Regionalfonden for 2014.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

at Vækstforum tager punktet til orientering

Bilag
Punkt 16 - Bilag 1 – Økonomioversigt

DEL III – Behandling af ansøgninger og orientering om indkomne
ansøgninger
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17. Orientering om skriftlige behandlinger i Formandskabet
Resumé
Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som har været til skriftlig behandling i Formandskabet siden
sidste Vækstforummøde.
Sagsfremstilling
På Vækstforums møde den 7. april 2014 besluttede Vækstforum at bemyndige Formandskabet til at indstille
projekter til bevilling fra Socialfonden og Regionalfonden i den resterende strukturfondsperiode for 2007-13,
samt indstille eventuel medfinansiering fra de regionale erhvervsudviklingsmidler på maksimalt 1 mio. kr.
Vækstforum træffer fortsat beslutning om indstilling til regionsrådet vedrørende ansøgninger om regionale
erhvervsudviklingsmidler på mere end 1 mio. kr. samt ansøgninger, der udelukkende søger regionale erhvervsudviklingsmidler.
Behandling i Formandskabet
Siden det seneste møde i Vækstforum er der i alt indkommet 2 nye ansøgninger, der begge alene skulle
behandles i Formandskabet. Ansøgningerne vedrører restmidler fra Regional- og Socialfonden 2007-13
samt mindre beløb fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Det drejer sig om følgende to ansøgninger om tillægsbevillinger:
Tillægsbevilling til Design2innovate:
Projektet er en del af Vækstforums satsning på design, og ansøgningen om en tillægsbevilling vedrører videreførelse af en række aktiviteter frem til 31. marts 2015. Formandskabet har truffet beslutning om at indstille
projektet til 1.690.712 kr. fra Den Europæiske Regionalfond og 670.427,50 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Tillægsbevilling til Micro Grid Living Lab:
Ansøgningen om en tillægsbevilling til projektet Micro Grid Living Lab vedrører en udvidelse af projektet, der
på energieffektiviseringsområdet etablerer test- og demonstrationsfaciliteter samt udviklingsaktiviteter. Tillægsbevillingen vil betyde, at dataplatformen i projektet vil blive kvalificeret, og at Micro Grid Living Lab i
højere grad vil efterkomme virksomhedernes efterspørgsel efter detaljerede og anonymiserede data. Formandskabet har truffet beslutning om at indstille projektet til 149.088,32 kr. fra Den Europæiske Regionalfond og 74.544,16 kr. fra de regionale erhvervsudviklingsmidler.
Indstilling
Det indstilles, at Formandskabet indstiller
•

at Vækstforum tager punktet til orientering.

18. Orientering om indkomne ansøgninger
Resumé
Punktet giver en oversigt over ansøgninger, som er til behandling i Vækstforum den 2. december 2014.
Sagsfremstilling
Forud for den første ansøgningsrunde vedrørende den nye strukturfondsperiode har Region Syddanmark
afholdt en række informationsmøder rundt om i regionen, om de nye strukturfondsprogrammer.
Til første ansøgningsfrist efter de nye programmer er der i alt indkommet 9 ansøgninger. Heraf er 3 ansøgninger blevet trukket tilbage af ansøger. Af de 6 ansøgninger, der er til behandling, er der 1 ansøgning, der
alene vedrører EU-strukturfondsmidler, 3 ansøgninger der vedrører både strukturfondsmidler og regionale
erhvervsudviklingsmidler, og 2 ansøgninger, der alene vedrører de regionale erhvervsudviklingsmidler. Ansøgningerne er nærmere beskrevet i bilag 1.
Projekt
e-Patient v/Odense Universitets
Hospital
Erhvervsrettet OPI

Forretningsområde
Sundheds- og velfærdsinnovation
Sundheds- og velfærdsinnovation
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Smart Trolley v/Smart Trolley IVS
Offshoreenergy.dk Innovationsnetværk v/Offshoreenergy.dk
KOMPAS v/SDU
Strategisk Kompetenceudvikling
v/Væksthus Syddanmark

Bæredygtig energi
Bæredygtig energi
Alle forretningsområder
Alle forretningsområder

Projekterne er vurderet i forhold til deres erhvervspolitiske rationale. Dvs. om projekterne lever op til formålet
og intentionerne med Erhvervsudviklingsloven samt Vækstforums strategi og handlingsplan, hvor der stilles
krav om, at aktiviteterne skal skabe vækst og styrke konkurrenceevnen og dermed indeholde et betydeligt
erhvervspolitisk rationale.
Desuden er projekterne vurderet efter deres forventede effekt på det specifikke forretningsområdes målsætninger jf. Vækstforums handlingsplan 2014-15.
Endelig er projekterne vurderet i forhold til de tværgående regionale kriterier for Vækstforums indsats, som
fremgår af erhvervsudviklingsstrategien og er godkendt af Overvågningsudvalget.
Indstilling
Det indstilles,
•

at Formandskabet tager punktet til orientering.

Bilag
Punkt 18 – bilag 1 – Orientering om indkomne ansøgninger
Punkt 18 – bilag 2 – Oversigt over ansøgte og indstillede midler

19. Meddelelser
Orientering om nedsættelse af indstillingsudvalg for bæredygtig grøn byudvikling under Regionalfondsprogrammet 2014-2020
Regionalfondsprogrammet for perioden 2014-2020 indeholder en særlig indsats for at fremme bæredygtig
grøn byudvikling i byer med over 30.000 indbyggere. Der er i perioden afsat ca. 72 mio. kr. i EUmedfinansiering til formålet. Erhvervsstyrelsen forventer, at midlerne udmøntes inden for de næste par år via
to ansøgningsrunder. Erhvervsstyrelsen har nedsat et indstillingsudvalg, som vil få til opgave at behandle
ansøgninger med EU-medfinansiering fra Regionalfonden til bæredygtig grøn udvikling.
Tre medlemmer indstilles af de regionale vækstfora i fællesskab. Derudover er der medlemmer, der er indstillet af Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Klima-, Energi-, og Bygningsministeriet, Miljøministeriet og
KL.
Indstillingen har ikke kunnet afvente behandling i Syddansk Vækstforum, og er derfor blevet behandlet af
Formandskabet. På vegne af Syddansk Vækstforum har Formandskabet indstillet områdechef Merete Dissing, Plan, Byg og Ejendomme indenfor By- og udviklingsforvaltningen i Kolding Kommune samt direktør i
ProjectZero, Peter Rathje.
Vækstforumsekretariatet har den 8. oktober 2014 modtaget besked fra Erhvervsstyrelsen om, at Merete
Dissing er udpeget som medlem til indstillingsudvalgets 1. ansøgningsrunde.

20. Eventuelt
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