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Forslag til ny struktur for handlingsplan
Side 6 bliver side 5.
Side 5 bliver side 6.
Side 7: Billedet slettes og erstattes af figuren med oversigt over annonceringer.
Ny overskrift på selve handlingsplanen: Vækst gennem samarbejde – Syddansk Vækstforums handlingsog investeringsplan
Revideret tekst til handlingsplanen – ny side 6
Overskrift (bibeholdes fra side 5): Hvordan søger man Syddansk Vækstforum om støtte?
Syddansk Vækstforum har indstillingsret til regionale erhvervsudviklingsmidler og EU-strukturfondsmidler.
Derudover vil Syddansk Vækstforum arbejde for at tiltrække såvel nationale som internationale midler,
herunder fra EU’s forskningsprogram, Horizon 2020, og INTERREG 5A, til at understøtte udviklingen af
forretningsområderne.
For at styrke mulighederne for, at Syddansk Vækstforum kan realisere sin strategi og handlingsplan inden
for de økonomiske rammer, der er til rådighed har Vækstforum Syddansk Vækstforum har medio 2016
besluttet at ændre den måde, Vækstforums midler udmøntes på. I praksis betyder det, at ansøgere
fremover kan byde ind på de indsatser, som Vækstforum har besluttet at igangsætte for den resterende del
af handlingsplanperioden 2016-2017, når de annonceres. Herudover vil det løbende være muligt at søge
om støtte til medfinansiering af nationale eller internationale projekter, fx Interreg 5A.
Ud over de nye annonceringer vil det fortsat være muligt at byde ind på de to åbne calls (annonceringer)
vedr. social inklusion og kvalificeret arbejdskraft 4 gange om året, så længe der er midler til rådighed.
Vækstforum vil løbende se på behovet for evt. at målrette puljerne på baggrund af erfaringer, ny viden mv.
fire ansøgningsfrister årligt. Nærmere information findes om ansøgningsmuligheder annonceres løbende på
Vækstforums hjemmeside. Ansøgere om projektstøtte kan få hjælp fra Syddansk Vækstforums sekretariat.
Man kan læse mere om, hvordan man kan søge midler fra Syddansk Vækstforum
på www.regionsyddanmark.dk/vaekstforum , hvor der også findes en ansøgningsvejledning.
Boks (bibeholdes): Man kan kontakte Syddansk Vækstforums hotline på tlf. 30 58 77 77 eller mail:
vaekstforum@rsyd.dk
Side 25: Beskrivelsen af de 5 vurderingskriterier ændres til:
Virksomhedsengagement
Vækstforum lægger afgørende vægt på et stærkt engagement fra private virksomheder i initiativerne.
Offentlig-private partnerskaber
Initiativerne skal skabe samspil mellem den offentlige og den private sektor med henblik på at udnytte
fælles potentialer og skabe løsninger på et højere niveau.
Samordning og koordinering
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Initiativerne skal medvirke til at samordne og koordinere regionens mange aktiviteter med henblik på at
sikre synergi og undgå overlap og parallelsystemer.
Fokusering
Initiativerne skal bidrage til at samle kræfterne i større og perspektivrige initiativer, der synligt og markant
løfter regionen på udvalgte områder.
Globalisering
Initiativerne skal have perspektiver i forhold til globaliseringens muligheder og omsætte dem til
konkurrencemæssige fordele. Der satses målrettet og strategisk på internationalt samarbejde.
Vækst i yderområder
Initiativerne skal komme hele regionen til gode ved at satse på brobygning til yderområdernes særlige
styrker og potentialer til gavn for hele regionen.
Bæredygtighed
Initiativerne skal skabe vækst og udvikling uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at få
opfyldt deres behov i fare. Begrebet bæredygtighed omfatter miljømæssig, social og økonomisk
bæredygtighed.
Samfinansiering
Der skal være bredt ejerskab og fælles prioritering af ressourcer til de initiativer og udviklingsaktiviteter,
Vækstforum igangsætter. Samfinansiering og matchning af midler vil være et krav, uanset om det gælder
EU-midler eller regionale erhvervsudviklingsmidler.

