Statuspapir på handlingsplanens 17 initiativer
Mandag den 18. februar 2008

1. Indsatsområde: Det regionale klyngeprogram
Syddanske styrkepositioner (initiativ nr. 1) + Spirende klynger (initiativ nr. 2)
Der er nu i alt bevilget projektstøtte til 4 klynger og projektudviklingsmidler til i alt 16
klynger. Disse klynger fremgår af en oversigt, der er lagt ud på hjemmesiden.
Hertil kommer at vækstforum på sit møde i marts træffer beslutning om yderligere 4
ansøgninger.
Som understøttelse af arbejdet i klyngerne er der etableret et forum for nøglepersoner i
de enkelte klynger, Syddansk Klyngeforum. Syddansk Klyngeforum tænkes som en
platform for klyngefacilitatorer og andre nøglepersoner i klyngerne, hvor der kan
udveksles erfaringer, deles viden, skabes samarbejdsrelation og tilføres ny viden og
kompetencer om klyngeudvikling.
Som startskud for Syddansk Klyngeforum blev der i september afholdt et 3-dages
kursus i klyngeudvikling ved den internationalt anerkendte ”klynge-arkitekt” Ifor Fowcs
Williams fra New Zealand. Ifor Fowcs Williams har stået bag uddannelsen af
klyngefacilitatorer i en række lande, herunder i Norge og Sverige, og repræsenterer en
tilgang til klyngeudvikling, der ligger meget tæt på vækstforums tanker om dette. Et
nyt kursus afholdes 2.-4. april 2008.
Derudover afholdes der i løbet af 1. halvår af 2008 yderligere 2 møder i Syddansk
Klyngeforum (slutningen af marts og maj). På mødet den 25 marts vil temaet være
”Organisering af klyngen” og på mødet i maj vil temaet være ”Finansieringskilder og
fundraising”.
Fællessekretariat for potentielle klynger (initiativ nr. 3)
Der indkom i alt 7 interessetilkendegivelser vedr. etablering af et sekretariat for
potentielle klynger. Derefter blev der afholdt møder med alle, hvorefter
Væksthuset/SDU, Oxford Research og Teknologisk Institut blev inviteret til at indgive et
egentlig tilbud på løsning af opgaven. Teknologisk Institut valgte at afstå fra et give
tilbud på opgaven, således at der i alt kom 2 tilbud: 1 fra Væksthuset og SDU i
fællesskab og 1 fra Oxford Research og Innovationsfabrikken i fællesskab. Vækstforum
træffer beslutning på sit møde i marts.
2. Indsatsområde: Oplevelsesøkonomi
Udvikling af nye forretningsområder (initiativ nr. 4)
Vækstforum besluttede på mødet den 28. november 2007, at åbne ansøgningsrunden
for initiativet vedrørende nye forretningsområder inden for oplevelsesøkonomien med
afsæt i fem temaer: leg & kreativitet, en særlig natur, viden & læring, kulturhistoriens
vingesus, det gode liv. Initiativ 4 og 7 er i den forbindelse blevet slået sammen.
Ansøgningsvejledning og –skema er tilgængelig på Vækstforums hjemmeside.
Første ansøgningsfrist var den 18. december 2007. Der er pt. i alt indgået to
ansøgninger, som behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008, og næste frist
den 13. marts 2008.
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Samarbejde og innovation i turismeerhvervet (initiativ nr. 5)
Vækstforum besluttede på mødet den 28. november at tiltræde indstillingen fra den
tidligere nedsatte styregruppe for Syddansk Turisme. Dermed støtter Vækstforum, at
der arbejdes for at etablere Syddansk Turisme som en selvstændig erhvervsdrivende
fond, der kan være operationel allerede i begyndelsen af 2008.
Beslutningen indebærer:
• at Fonden Syddansk Turisme etableres som en fusion mellem fondene bag
Fyntour og RST.
• at der snarest skal ansættes en ny direktør for Syddansk Turisme.
• at fondens hovedsæde placeres i Middelfart på Fynsvej 9.
Konstruktionen forudsætter, at bestyrelserne bag RST og FynTour afgiver en
hensigtserklæring om, at fondene i stiftelsen forpligter sig til at bygge på styregruppens
resultater, og at vedtægterne skal respekteres, som de foreligger nu. Disse
hensigtserklæringer foreligger nu.
Der arbejdes i øjeblikket på etableringen af den nye organisation, og Kim Folmann
Jørgensen er i januar 2008 blevet ansat som direktør.
Kreative og kommercielle kompetencer (initiativ nr. 6)
Som led i kortlægningen af oplevelsesøkonomien i Syddanmark har konsulentvirksomhederne DAMVAD og Future Associates udarbejdet en kortlægning af kreative og
kommercielle kompetencer. Der udarbejdes en ansøgningsvejledning til initiativet, som
vil blive lagt på hjemmesiden. Formandskabet godkendte på mødet den 12. november
2007, at der som en mindre del af en projektansøgning under initiativ 4+7 også kan
søges støtte til kompetenceudvikling direkte relateret til projektet.
Ansøgningsfrist forventet medio 2008.
Regionale oplevelsesfyrtårne (initiativ nr. 7)
Vækstforum besluttede på mødet den 11. september 2007, at der arbejdes videre med
udviklingen af initiativet vedrørende nye forretningsområder inden for oplevelsesøkonomien med afsæt i fem temaer: leg & kreativitet, en særlig natur, viden & læring,
kulturhistoriens vingesus, det gode liv. I samme ombæring blev initiativ 4 og 7 slået
sammen. Formandskabet godkendte på mødet 12. november 2007 oplæg til
ansøgningsmateriale og understregede, at man overvejende vil satse på store
projekter. Ansøgningsvejledning og –skema er tilgængelig på Vækstforums
hjemmeside.
Første ansøgningsfrist var den 18. december 2007. Der er pt. i alt indgået to
ansøgninger, som behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008, og næste frist
den 13. marts 2008.
3. Indsatsområde: Det sunde liv
Udvikling af nye forretningsområder (initiativ nr. 8)
Vækstforum besluttede på mødet den 28. november 2007 at sætte særlig fokus på
forretningsområderne ”sunde fødevarer” og ”nye hjælpemidler som led i en effektiv
behandling”, men at der også kan tages hensyn til forretningsområderne ”vejledning/
forebyggelse”, ”effektiv behandling”, ”effektiv pleje”.
Det blev derudover besluttet, at projekterne under indsatsområdet bør have en
størrelse på minimum 5 mio. kr. eksklusiv medfinansiering fra strukturfondene.
Ansøgningsvejledning og –skema samt skabelon til brev til Vækstforum ligger nu på
Vækstforums hjemmeside.
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Der blev afholdt informationsmøde om ansøgningsmuligheder den 10. december i
Odense.
Til ansøgningsfristen den 18. december 2007 kom der ingen ansøgninger. Næste
ansøgningsfrist er d. 13. marts 2008.
4. Indsatsområde: Menneskelige ressourcer
Syddansk akademikersatsning (initiativ nr. 9)
Der er foretaget en kortlægning af de nuværende statslige ordninger mht. at få flere
højtuddannede tilknyttet regionens små og mellemstore virksomheder. Der har været
dialog med de aktører, der i dag har til opgave at finde praktikpladser og formidle
studiejob til de studerende. Disse drøftelser har haft til formål at sikre, at der kan
bygges videre på de initiativer, der har vist sig mest effektfulde i Region Syddanmark.
Ligeledes har der været drøftelser med de eksisterende vejledningsordninger med
henblik på at få afdækket, om der er behov for en øget og tidligere indsat i forhold til
eleverne i folkeskolen eller tidligt i ungdomsuddannelsesforløbene, således at de får de
videregående uddannelsesinstitutioner præsenteret på en mere aktiv måde.
Første ansøgningsfrist var den 18. december 2007.
Til ansøgningsfristen den 18. december 2007 er der indgået 4 ansøgninger, der skal
behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008. Næste ansøgningsfrist er den
13. marts 2008.
Flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse, øget opkvalificering af den
kortuddannede del af arbejdsstyrken samt etablering af ”flere og bedre job”
(initiativ nr. 9a)
I partnerskabsaftalen kan statens initiativer på uddannelsesområdet ikke i alle tilfælde
matches regionalt inden for den vedtagne handlingsplan. Formandskabet har derfor
bl.a. med baggrund i statens fremsendte forslag til partnerskabsaftale drøftet det
syddanske Vækstforums behov for at udvide muligheden for at støtte initiativer til
opkvalificering og styrkelse af den kortuddannede del af arbejdsstyrken i Syddanmark
samt initiativer inden for erhvervsuddannelserne, der kan medvirke til at flere unge
gennemfører en erhvervsuddannelse.
Formandskabet indstillede til Vækstforum på mødet den 14. juni, at relevante aktører
løbende kan indsende ansøgninger om tilskud fra såvel EU’s strukturfondsmidler som de
regionale erhvervsfremmemidler til regionale eller tværgående initiativer, der kan
bidrage til opfyldelse af de mål, der er beskrevet i den Regionale Partnerskabsaftale
indenfor uddannelse og arbejdskraftudbud i Region Syddanmark. Partnerskabsaftalens
initiativer supplerer således erhvervsstrategiens initiativer inden for indsatsområdet
menneskelige ressourcer.
Tidligere har Vækstforum godkendt, at der blev åbnet op for ansøgninger til
socialfondens prioritet 2 Flere job. Denne beslutning blev først indføjet som en fodnote i
køreplanen, men er nu formelt beskrevet under initiativ 9a.
Første ansøgningsfrist var den 4. juli 2007. Der er pt. i alt indgået 16 ansøgninger til
initiativet. 6 ansøgninger er indstillet til tilsagn, 5 ansøgninger er indstillet til afslag, 2
ansøgninger er trukket og 3 ansøgninger skal behandles på Vækstforums møde den 10.
marts 2008. Næste ansøgningsfrist er den 13. marts 2008.
Netværkssamarbejde om læring (initiativ nr. 10)
Der er indsamlet nationale og internationale erfaringer fra eksisterende netværkssamarbejde. Der er gennemført dialog med relevante uddannelsesinstitutioner og
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virksomheder om etablering og organisering af tværorganisatorisk netværkssamarbejde
om læring.
På denne baggrund er der etableret en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter for
uddannelsesinstitutioner og virksomheder, der har udarbejdet grundlaget for og
forberedt konference den 27. november 2007. Over 100 personer deltog i konferencen
på CVU Jelling. Konferencedeltagernes ideer og overvejelser har indgået i det
efterfølgende arbejde med præcisering af rammer for udviklingsprojekterne.
Ansøgningsmaterialet er lagt på Vækstforums hjemmeside den 16. januar 2008.
Første ansøgningsfrist er den 13. marts 2008.
Regionale viden- og kompetencecentre (initiativ 11)
Onsdag den 16. januar 2008 blev startskuddet til ansøgninger på initiativ nr. 11. På
Mad House i Middelfart blev initiativet belyst via oplæg og workshops. Konferencens
formål var at skabe større fælles viden om behovet for et kompetenceløft og etablere
flere netværk mellem virksomheder og videncentre. På den baggrund kunne deltagerne
gå hjem med gode ideer til, hvordan samarbejdet om kompetenceudvikling kan styrkes
igennem konkrete projekter. Ca. 90 personer deltog. Kortlægningen af de regionale
viden- og kompetencecentre blev udleveret på konferencen, og den kan ses på
Vækstforums hjemmeside.
Ansøgningsmaterialet er lagt på Vækstforums hjemmeside den 16. januar 2008.
Første ansøgningsfrist er den 13. marts 2008.
5. Indsatsområde: Forskning, innovation og nye teknologier
Teknologimatch (initiativ nr. 12)
Foreløbige resultater er drøftet på Formandskabets møde den 12. november 2007.
Anbefalinger på spor 1 og 2 forelægges Vækstforum på mødet 10. marts 2008.
Initiativet forløber koordineret med statens projekt regionale innovationsagenter, der er
igangsat maj 2007. Vækstforumsekretariatet vil basere anbefalingerne på deskresearch
og dialog med virksomheder, videninstitutioner og erhvervsserviceoperatører.
(Spor 1 - det korte sigte - handler om koordination og afdækning af behovet for nye
tiltag og samspilsmuligheder ifht eksisterende initiativer. I spor 2 - det lange sigte undersøges behovet for nye initiativer, samt ny- eller omorganisering af den samlede
indsats på området inspireret af internationale erfaringer.)
Intelligent og effektiv energiudnyttelse (Initiativ 12A)
Vækstforum besluttede på mødet den 28. november 2007 at åbne initiativet 12a:
"intelligent og effektiv energiudnyttelse", der tager udgangspunkt i de syddanske
styrkepositioner på energiområdet.
Vækstforum vil med initiativet understøtte aktiviteter, der kan bidrage til at afklare,
udvikle og udnytte erhvervsmæssige muligheder på området "intelligent og effektiv
energiudnyttelse". Vækstforum vil med initiativet udnytte det momentum og de
muligheder for profilering, som FNs klimatopmøde i København skaber. Vækstforum vil
endvidere medvirke til at koordinere og befordre samarbejdet om energiindsatsen i
Syddanmark herunder samarbejdet mellem myndigheder, virksomheder og
forskningsinstitutioner.
Ansøgningsvejledning og –skema er tilgængelig på Vækstforums hjemmeside, og der
blev afholdt informationsmøde om ansøgningsmuligheder den 6. december.
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Første ansøgningsfrist var den 18. december 2007. Der er pt. i alt indgået fem
ansøgninger, som behandles på Vækstforums møde den 10. marts 2008.
Næste ansøgningsfrist er den 13. marts 2008.

Brugerdreven innovation (initiativ nr. 13)
Vækstforum har besluttet den regionale satsning for 2007, der er sendt til
Erhvervs- og Byggestyrelsen inden fristens udløb den 1. november 2007. Tidsrammen
nødvendiggjorde, at Vækstforum måtte træffe beslutning ved en elektronisk, skriftlig
votering.
På Vækstforums møde den 28. november besluttede man rammerne for den regionale
satsning i 2008. Rammer og temaer videreføres i store træk fra 2007, men
ansøgningsforløbet tilpasses erfaringer og nye tidsrammer.
Ansøgningsmateriale er lagt på nettet og der afholdes fagligt informationsmøde den 4.
februar 2008 med ansøgningsfrist den 15. maj 2008.
Netværk og matchmaking (initiativ nr. 14)
I overensstemmelse med Vækstforums køreplan for initiativet blev der gennemført en
ansøgningsrunde med henblik på valg af operatør. Ansøgningsfristen var onsdag den 4.
juli 2007. Der indkom 3 ansøgninger. Vækstforum traf beslutning på sit møde den 11.
september, og Vækstforumsekretariatet drøfter de nærmere vilkår med operatøren.

6. Iværksætteri
Vækstiværksættere inden for klyngerne (initiativ nr. 15)
En ansøgningsrunde vedrørende vækstiværksættere med fokus på nedsættelse af
netværk med kontakt til mentorer, elitenetværk, risikovillig kapital, 3-5 års
virksomheder samt kompetenceløft er igangsat. Vejledning og ansøgningsskema ligger
på Vækstforums hjemmeside. Der er blevet afholdt orienteringsmøde den 22. august i
Middelfart, og materialet herfra findes ligeledes på Vækstforums hjemmeside.
Til ansøgningsfristen d. 18. december 2007 kom der tre ansøgninger. En af ansøgerne
har efterfølgende ønsket at stille ansøgningen i bero til næste ansøgningsrunde. Næste
ansøgningsfrist er d. 13. marts 2008.
Flere spin-off virksomheder (initiativ nr. 16)
En ansøgningsrunde vedrørende spin-off virksomheder med fokus på ledelsens rolle,
synlighed omkring gode cases, samt initiativer, der får virksomhedsejerne til at lade
iværksættere bo i deres virksomhed er igangsat. Vejledning og ansøgningsskema ligger
på Vækstforums hjemmeside. Der er blevet afholdt orienteringsmøde den 22. august i
Middelfart, og materialet herfra findes ligeledes på Vækstforums hjemmeside.
Til ansøgningsfristen d. 18. december 2007 kom der én ansøgning. Næste
ansøgningsfrist er d. 13. marts 2008..
Iværksætterkultur i uddannelsessystemet (initiativ nr. 17)
En ansøgningsrunde er nu igangsat, hvor der søges én operatør, der kan foretage en
koordineret styrkelse af iværksætterkulturen i uddannelsessystemet i Region
Syddanmark baseret på IDEAs arbejdsmetoder og erfaringer. Ansøgningsvejledning,
bilag til ansøgningsskema samt skabelon til følgebrev ligger på Vækstforums
hjemmeside.
Første ansøgningsfrist er den 13. marts 2008.
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