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Notat
Bilag 3a - Anbefalinger fra arbejdet med handlingsplanen 2007-2008
Tværgående erfaringer og anbefalinger
Handlingsplanen skal tematiseres
- Handlingsplanen er 2-årig
- Temaet for 2009 er Omstilling til højere vækst. Temaet bygger på konklusionerne i
Vækstredegørelsen. Omstilling til øget vækst og værdiskabelse, øget uddannelsesniveau samt styrket innovation og forskning
Fokus på effekt- og målstyring
- Vi vil nå erhvervsstrategiens mål gennem effekt- og målstyring, så vi er åbne for nye
ideer og ikke lægger os fast på præcise handlinger og aktiviteter
- Handlingsplanen struktureres omkring strategiens 6 indsatsområder med energi som et
supplerende indsatsområde. Inden for hvert indsatsområde fastlægges fokuspunkter for
de kommende år. Initiativniveauet i handlingsplanen afskaffes
- Vi opstiller rammer og principper for projektudvælgelse og vurderer projekterne ud fra
fastlagte effektmål
Fremdrift i yderområderne
- Generelt samme mål for yderområder, som for resten af regionen – dog med mulighed
for at tilpasse effektmål
- Indtænke yderområdeindsatsen i alle handlingsplanens indsatsområder
- Understøtte projektudvikling i yderområderne
Samordning og fokusering
- Vi vil være opsøgende, sørge for matchmaking og bidrage til samarbejde om udvikling
af store, perspektivrige projekter
- Vi vil tilstræbe større, fokuserede initiativer
Opsøge og igangsætte nye projekter i konstruktiv dialog
- Udnytte de erfaringer, som vi har opnået til at forbedre ansøgninger og projektudvikling
- Være mere opsøgende i forhold til at rådgive ansøgere på et tidligere tidspunkt
Uvildig rådgivning i forhold til udvikling af projekter
- Arbejde systematisk med for-projekter.
- Mulighed for rådgivning/sparring gennem uvildige ”ekspertpaneler”
Bedre udnyttelse af mulighederne i EU's strukturfonde
-

Bruge de indhentede erfaringer til at finde løsningsmuligheder i forhold til statsstøttereglerne
Tilbyde ansøgerne tidlig rådgivning ift mulighederne for EU-finansiering af projekterne
Bedre samspil med Interreg

Udnytte samarbejds- og finansieringsmuligheder, bl.a. gennem Partnerskabsaftalen
- Større sammenhæng og strategisk samarbejde i forhold til statslige initiativer, som fx
samarbejdet med Rådet for Teknologi og Innovation
- Opgradere vores fundingindsats, så Region Syddanmark opnår en større andel af midlerne i statslige puljer mv.
Profilering og synliggørelse af vækstforums aktiviteter
- Arrangere en årlig ”begivenhed” for hvert indsatsområde (dvs en begivenhed hver anden måned) i samarbejde med centrale aktører på indsatsområderne

Erfaringer og anbefalinger i forhold til de enkelte indsatsområder
Klyngeudvikling
-

-

Vækstforum har bevilget en række mindre beløb til en forbedret projektudvikling, så
projekterne i højere grad fokuserer på klyngernes udfordringer. Denne prioritering har
betydet, at de fleste store klyngesatsninger først bliver påbegyndt i løbet af 2008. På
baggrund af erfaringerne anbefales det, at mulighederne for at igangsætte for-projekter
fastholdes og evt. udvides til øvrige indsatsområder
Det bør tilstræbes, at virksomheder engagerer sig yderligere i klyngeaktiviteterne og
indgår i tættere samarbejder. Samtidigt skal der tages højde for statsstøtteproblematikken i tilrettelæggelsen af indsatsen.

Oplevelsesøkonomi
-

-

Erfaringer i forhold til ansøgninger er begrænsede, da initiativerne inden for indsatsområdet er startet relativt sent i perioden
Det anbefales at fokusere på aktiviteter, der markant udvikler forretningsmulighederne i
oplevelsesøkonomien i form af flere jobs og højere indtjening, samt aktiviteter der højner kompetenceniveauet inden for oplevelsesøkonomien
Udvikling i yderområder bør være et højt prioriteret kriterium i indsatsen

Det sunde liv
-

Erfaringerne med initiativet inden for det sunde liv er begrænsede, idet initiativet er forholdsvist nyåbnet (18. december 2007)
Det er vigtigt at tydeliggøre, at Vækstforums indsats inden for det sunde liv primært
har fokus på erhvervsudvikling og ikke sundhed i bred forstand
Opmærksomhed på mulig synergi ift. regeringens kommende satsning på velfærdsteknologi, herunder arbejdskraftbesparende teknologier.

Menneskelige ressourcer
-

-

De oprindelige initiativer har ikke været dækkende, hvorfor initiativ 9A er blevet tilføjet
og løbende udvidet. Denne udvidelse bør fastholdes i den kommende handlingsplan,
bl.a. for at sikre sammenhæng med partnerskabsaftalen
Det er fortsat behov for at fokusere på, at arbejdsstyrken i den syddanske region har et
højt kompetenceniveau, og at arbejdsstyrken har de rigtige kompetencer

Forskning, innovation og nye teknologier
-

-

Gode erfaringer med programmet med brugerdreven innovation
Der er igangsat fremme af samspil mellem vidensinstitutioner og erhvervslivet i regi af
Forskerkontakten, men det anbefales at øge forsknings- og uddannelsesuddannelsesinstitutionernes opsøgende indsats overfor virksomheder i regionen
Der kan med fordel bygges på det strategiske samarbejde med Rådet for Teknologi,
som er under udvikling

Energi

-

Det anbefales, at der i den kommende periode opretholdes et særskilt fokus på energi,
evt. som et supplerende indsatsområde
Energiprojekter er tidskrævende at udvikle og ofte investeringstunge at gennemføre,
hvorfor der bør arbejdes intensivt med en opsøgende tilgang til projektudviklingen.
Det foreslås, at der fortsat er fokus på regionens styrkepositioner på energiområdet
samt at have fokus på at øge de syddanske virksomheders produktivitet og konkurrenceevne gennem intelligent og effektiv energiudnyttelse

Iværksætteri
-

Det har vist sig at være for snævert udelukkende at fokusere indsatsen på vækstiværksættere inden for klynger
Satsningen på vækstiværksættere bør fortsættes, men det er nødvendigt at udvide indsatsen fra den begrænsede fokusering på spin-off virksomheder inden for klyngerne til
bredt at styrke indsatsen for at øge antallet af vækstiværksættere. Fokus på iværksætterkultur bør videreføres

