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Notat
Bilag 3b - Foreløbigt forslag til disposition til Vækstforum Handlingsplan 2009-10.
Forslag til disposition for VF Handlingsplan 2009-2010.
Handlingsplanens målgruppe: VF/politikere, samarbejdsparter, ansøgere, medier
1. Indledning (0,5 A4 side)
Overordnet om handlingsplanen. Handlingsplanen som redskab, fastlægger udvalgte fokuspunkter og rammer for det, Vækstforum skal nå i den kommende periode. Sammenhæng med strategien.
Kort om erfaringerne og udviklingen ift første handlingsplan (bl.a. behov for fokusering, større projekter mv). Overordnet om fokuseringen på mål og effekt i den
kommende periode.
2. Temaet ”Omstilling til højere vækst” (0,5 A4 side)
Den regionalpolitiske vækstredegørelse sætter udfordringen for regionen: Omstilling til højere vækst! Til øget produktivitet, højere værdiskabelse, højere uddannelsesniveau, øget innovation og flere vækstiværksættere.
3. Mål for erhvervsudviklingen i den regionale udvikling (1 A4 side)
Erhvervsudviklingsstrategien ligger fast frem til 2010. Sammenhængen til den
regionale udviklingsplan, som erhvervsstrategien indgår i.
Kobling fra handlingsplanen til de overordnede mål for erhvervsudviklingen.
Helt overordnet indføres mål- og effektstyring. De 6 indsatsområder videreføres
med energi som supplerende indsatsområde.
Initiativerne udgår. I stedet defineres inden for hvert indsatsområde de konkrete
udfordringer for regionen, der fastlægges nogle få fokuspunkter for den kommende periode samt ønskede effekter, som projekterne vil blive vurderet i forhold til.
Det giver en mere åben struktur med bredere rammer for projekterne, så længe
de ønskede effekter opnås.
4. Partnerskabsaftalen (0,5 A4 side)
Overordnet om partnerskabsaftalen.
Primært fokus på partnerskabsaftalen som løftestang for udmøntning af handlingsplanen.
Samspil/koordinering/synergi mellem den regionale og nationale indsats.
5. Handlingsplanens iværksættelse (1 A4 side)
Dialog og opsøgende udvikling af projekter
Uvildig rådgivning/sparring fra ”ekspertpaneler”
For-projekter
Prioritering – projekter med størst effekt og mindst kompleksitet.
Tværgående kriterier for indsatsen. Fra strategien - bl.a. fokusering på større,
perspektivrige og koordinerede initiativer.

Funding og finansiering. Erfaringerne fra strukturfondene, statsstøttereglerne,
stærkere fokus på yderområderne, satse yderligere på anden finansiering (udover
regionale midler og strukturfonde), samspil med Interreg og andre EU-midler.
Opfølgning på projekterne, herunder effekt.

6. Handlingsplanens indsatsområder (4-5 A4 side)
Klynger
Forskning, innovation og nye teknologier
Iværksætteri
Menneskelige ressourcer
Oplevelsesøkonomi
Sundhed
Energi (medtages som supplerende indsatsområde i handlingsplanen 2009-2010.)
Beskrivelsen af det enkelte indsatsområde:
Mål for indsatsområdet (fra strategien)
Udfordringer (hvilke problemstillinger er der behov for at løse, evt. fra Vækstredegørelsen)
Fokuspunkter (hvad vil Vækstforum fokusere på i den kommende periode)
Rammer for indsatsen og specifikke principper for indsatsområdet, specifikke kriterier for prioritering
Effektmål
Indikatorer

Foreløbig skitse til beskrivelse af de enkelte indsatsområder
- eksempel: Iværksætteri
Mål for erhvervsudviklingsstrategien
Vækstforum vil arbejde for at:
• Øge antallet af iværksættere, der kommer ind i et vækstforløb
• Øge andelen af nye virksomheder, der etableres som resultat af knopskydning fra eksisterende virksomheder
• Styrke iværksætterkulturen i hele uddannelsessystemet
• Hæve etableringsraten ved at bygge på den udbredte iværksætterkultur
Udfordringer
• Ifølge Regionalpolitisk Vækstredegørelse 2008 har Region Syddanmark den laveste
etableringsrate blandt de danske regioner.
• Globaliseringsstrategien har som mål, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande,
hvor der startes flest nye virksomheder.
- Derfor skal Vækstforum arbejde for at sikre iværksættere de bedste regionale rammebetingelser.
•

Ifølge Regionalpolitisk Vækstredegørelse 2008 tegner vækstiværksættere sig for ca.
halvdelen af jobskabelsen i nye virksomheder, og har en produktivitet betydeligt højere
end gennemsnittet. Region Syddanmark ligger på et middel til lavt niveau blandt de
danske regioner hvad angår andelen af vækstiværksættere målt i omsætning og ansatte.
• Globaliseringsstrategien har som mål, at Danmark i 2015 skal være blandt de lande
som har flest vækstiværksættere.
- Derfor skal Vækstforum fokusere sin indsats på at skabe flere vækstiværksættere.

Fokuspunkter for handlingsplan 2009-10 (under udarbejdelse)
Handlingsplanen sigter først og fremmest mod at skabe bedre rammevilkår for vækstiværksættere.
Fokuspunkter:
• Styrket specialiseret rådgivning
• Styrkelse af iværksætterkulturen
• …..
Effektmål og indikatorer (under udarbejdelse)
Vækstforum vil prioritere de projekter, der bedst sandsynliggør, at de kan bidrage til at nå de
overordnede mål for erhvervsudviklingen og den regionale udvikling. På iværksætterområdet
vil der primært blive lagt vægt på projekternes forventede effekt på følgende indikatorer [skal
specificeres og evt. prioriteres]:
• Andel potentielle vækstiværksættere gennem vækst i eksport og uddannelsesniveau
øges fra xx til yy i perioden nn
• Andelen af vækstiværksættere og deres evne til at videreudvikle deres forretning øges.
Eksempelvis øges overlevelsesraten fra xx til yy i perioden nn.
• Nyetableringer udtrykt ved etableringsraten og iværksætteriraten øges fra xx til yy i perioden nn

Iværksættelse af handlingsplanen
• Vækstforumsekretariatet vil hjælpe med koordinering og matchmaking for at opnå større satsninger og sikre sammenhæng med øvrige aktiviteter på iværksætterområdet.
• Behovet for en særlig indsats for iværksætteri i udviklingsområderne skal undersøges.
De særlige EU regler vedr. regionale statsstøtteområder medfører, at der kan ydes tilskud til enkeltvirksomheder beliggende på Ærø, Langeland eller regionens andre småøer

