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Notat

Høring vedr. den konkurrenceudsatte pulje 2008
Sekretariatet for Syddansk Vækstforum har modtaget et notat om indhold og forløb for den
konkurrenceudsatte pulje 2008, og skal hermed fremkomme med dets kommentarer. Det skal
understreges, at notatet ikke har været behandlet politisk i Syddansk Vækstforum eller dets
formandskab, idet dette ikke var muligt inden for den fastsatte høringsfrist.
Syddansk Vækstforum ser med tilfredshed på, at Erhvervs- og Byggestyrelsen oven på det hektiske
forløb med ansøgningerne til den konkurrenceudsatte pulje i 2007 har udarbejdet et notat, hvori et
forløb for 2008 beskrives, der søger at tage højde for uhensigtsmæssighederne i 2007-forløbet.
Notatet rummer følgende hovedpunkter:
1. Der kan søges om midler til 3 klare temaer, der meldes ud efter Danmarks Vækstråds møde
den 11. marts.
a. Fremme af effektiv energianvendelse og vedvarende energi
b. Gode rammevilkår for udenlandsk arbejdskraft
c. Forbedrede rammevilkår for udvikling af klyngerelationer
2. Kriterier for vurdering af projekterne gøres klarere og fælles
3. Der fastlægges én fælles ansøgningsfrist den 15. august med frist for indsendelsen til EBST
den 15. oktober
I det følgende kommenteres disse 3 punkter. I tillæg hertil vil vi dog også gerne tilføje nogle
betragtninger om arbejdsdelingen mellem de regionale vækstfora og Erhvervs- og Byggestyrelsen i
relation til ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje.
Arbejdsdeling vedr. ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje
Sagsbehandlingen af ansøgninger til den konkurrenceudsatte pulje indebærer dels en vurdering af
overholdelse af kravene til strukturfondsforordningerne dels en vurdering af de kriterier, der foreslås i
det udsendte notat. Arbejdsdelingen er, at sekretariaterne forestår begge disse vurderinger, hvorefter
indstillingerne fremsendes til Erhvervs- og Byggestyrelsen. Denne sagsbehandling indebærer et ikke
ubetydeligt merarbejde for de regionale vækstforumsekretariater oven i den sagsbehandling de i
forvejen har.
For Mål-2 sagsbehandlingen gælder, at der er tale om kriterier, der ikke fordrer særlig regionalt
kendskab. Ser man forslaget til fælles vurderingskriterier, indgår der stort set ingen forhold, der fordrer
særlig regionale kendskab. Dog kan kriterium 2 og 3 muligvis siges at fordre kendskab til relevante
regionale aktører og parter.
Spørgsmålet er derfor om sagsbehandlingen ikke mere hensigtsmæssigt kunne finde sted i Erhvervsog Byggestyrelsen, der derefter kunne sende ansøgningerne i høring i de regionale vækstfora. Dette
ville helt givet sikre en større ensartethed i sagsbehandlingen og følgelig i sagsfremstillingerne og
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behøvede ikke at ændre ved det forhold, at det er de regionale vækstfora, der indstiller til Erhvervs- og
Byggestyrelsen om støtte eller afslag.
3 klare temaer
Syddansk Vækstforum er helt enig i behovet for at skærpe formuleringen af de temaer, hvortil der kan
søges om midler i den konkurrenceudsatte pulje og hilsen derfor denne bestræbelse velkommen.
Syddansk Vækstforum har ikke i sin strategi haft fokus på rammevilkår for tiltrækning og fastholdelse
af udenlandsk arbejdskraft, hvorimod både effektiv energianvendelse og klyngeudvikling er centrale
temaer i den syddanske strategi. Syddansk Vækstforum kan tilslutte sig de foreslåede temaer.
Kriterier for vurdering af projekterne
Det foreslås i notatet at alle projekter vurderes efter et ensartet sæt af kriterier:
1. Projektet er en større strategisk satsning, der ligger inden for de fastlagte temaer, går på
tværs af flere vækstfora eller på anden måde har landsdækkende betydning.
a. Budgettet skal være min. 10 mio. kr.
b. Projektet adresserer en særlig udfordring inden for de fastlagte temaer eller har på
anden måde landsdækkende betydning
c. Projektet omfatter mere end én region og alle involverede vækstfora bakker op om
det.
2. Projektet medvirker til at realisere de regionale partnerskabsaftaler om vækst og
erhvervsudvikling
a. Projektet indgår i initiativbilaget til partnerskabsaftalen
b. Projektet bygger bro mellem globaliseringsstrategien og den regionale
erhvervsudviklingsstrategi
3. Projektet gennemføres i et stærkt partnerskab med opbakning/involvering af erhvervslivet
a. Relevante aktører deltager i partnerskabet
b. Relevante virksomheder eller erhvervsorganisationer er parter i projektet
4. Projektet skal have et klart erhvervspolitisk rationale
a. Det skal sandsynliggøres, hvilken merværdi projektet skaber for erhvervslivet
Syddansk Vækstforum kan erklære sig helt enig i bestræbelsen på at skabe klarhed over, hvilke
kriterier indkomne ansøgninger skal vurderes efter. Syddansk Vækstforum kan også støtte forslaget til
kriterier.
Fælles frister 15. august og 15. oktober
Syddansk Vækstforum deler betragtningerne om nødvendigheden af at temaerne udmeldes så tidligt
på året som muligt, så den regionale projektgenerering kan gå i gang. Syddansk Vækstforum hilser
tillige bestræbelserne på at skabe en bedre tidsmæssig ramme for behandlingen af ansøgningerne
velkommen.
Den foreslåede fælles frist for ansøgninger den 15. august med frist for indstillinger til Erhvervs- og
Byggestyrelsen den 15. oktober opfylder imidlertid ikke vores behov for tid.
Syddansk Vækstforum holder i denne periode et møde den 11. september. For at kunne foretage den
fornødne sagsbehandling op til dette møde er fristen for ansøgninger, der skal behandles på mødet
fastsat til den 11. juni. Denne frist er fastsat ud fra en samlet vurdering af kravene til en forsvarlig
sagsbehandling af de indkomne ansøgninger samt inddragelse af alle relevante parter i sekretariatets
vurdering af ansøgningerne.
Hvis der skal foretages en forsvarlig sagsbehandling af de indkomne ansøgninger til den
konkurrenceudsatte pulje, bør fristen for disse ansøgninger følge denne frist.
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Hvis fristen fastlægges til den 15. august vil Syddansk Vækstforum kun have mulighed for at behandle
ansøgningerne i en skriftlig, elektronisk høring sådan som det også foregik med ansøgningerne til den
konkurrenceudsatte pulje i 2007. Dette har eksplicit været drøftet i Syddansk Vækstforum, der har
fundet, at det er en uhensigtsmæssig fremgangsmåde, der kun bør benyttes i nødstilfælde, idet det
fratager vækstforums medlemmer muligheden for at indgå i en egentlig drøftelse af de indkomne
ansøgninger.
Syddansk Vækstforum er dog opmærksomt på, at selvom fristen for ansøgninger i Region
Syddanmark fastlægges til den 11. juni, så vil ansøgninger fremsendt til de øvrige regionale
vækstfora, som Syddansk Vækstforum skal afgive udtalelse om, fortsat fordre en skriftlig elektronisk
høring. Det er Syddansk Vækstforum indstillet på at acceptere.

Med venlig hilsen,

Rune Stig Mortensen
Afdelingchef, Vækstforumafdelingen

Side 3 af 3

