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Vejledning til udfyldning af skema om status for de regionale partnerskabsaftaler
Regeringen og vækstforum er enige om løbende at følge implementeringen af partnerskabsaftalen. Formålet med skemaet er at få faktuel information om, hvor hvert enkelt initiativ i partnerskabsaftalen er i processen.
Initiativerne fremgår af partnerskabsaftalens bilag.
Nedenstående oversigt indeholder en vejledning til udfyldning af skema
angående status for de regionale partnerskabsaftaler. Hver søjle i det vedlagte statusskema (excel-ark) har sin egen række i nedenstående vejledning, med angivelse af formål og standardformuleringer. Hvor der er angivet standardformuleringer bedes disse anvendt. Eventuelle bemærkninger kan stå under søjlen "bemærkninger".
Vækstforum bedes udfylde statusskemaet. Hvor felterne er markeret med
gul farve forventes disse dog hovedsageligt at blive udfyldt af de statslige
aktører.
Oversigt med vejledning til udfyldning af statusskema i excel
Søjle
Formål
Standard formuleringer
Initiativ
At gengive initiativ fra bilag. Angives som i bilaget.
Bemærk: Der skal kun gøres status på de initiativer,
som indgår i partnerskabsaftalen.
Hvordan/
i At angive projektets status.
 Initiativet er gennemført i måned og år.
hvilket omfang
 Der arbejdes ikke videre med initiativet.
arbejdes der Eventuelle bemærkninger til  Der arbejdes videre med initiativet i uændret
videre med ini- status - fx væsentlige ænform.
tiativet?
dringer i forhold til det op-  Der arbejdes videre med initiativet i ændret
rindelige initiativ - kan anføform.
res under "bemærkninger" i  Løbende proces.
sidste søjle.
Finansiering
At angive, om der er finan-  Ej relevant
siering, hvem der finansierer  Midler er/søges tilvejebragt regionalt.
og et eventuelt beløb.
 Midler er/søges tilvejebragt via staten.
 Midler er/søges tilvejebragt såvel nationalt
Med "regionale midler" forsom regionalt.
stås midler, som vækstforum
indstiller om. Dvs. EU- Eventuelt beløb bevilget til det konkrete projekt i
midler samt egne midler til mio. kr.
udvikling.
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Planlagte og Angive planlagte og gen- Formuleres i dot'er og hakkes af, når de er opnået.
Kan vedrøre nær fortid og fremtid fx
gennemførte
nemførte aktiviteter.
aktiviteter
Aktiviteterne skal ikke for- √ Vækstforum godkender projekt samt finansiering
muleres som succeskriterier.
• Ansøgning behandles af ministerium xx.
Bemærkninger Under dette punkt kan det Deltagerne i processen pt. er xx .
anføres, hvem der deltager i
initiativet og dermed synliggøre lokal forankring og evt.
parterne. Andre væsentlige
forhold der ønskes tilkendegivet kan endvidere kort anføres her.

