Bilag 8b - FORENINGEN VESTDANSK INVESTERINGSFREMME
ANSØGNING OM VIDEREFINANSIERING AF SAMARBEJDET OMKRING FORENINGEN
VESTDANSK INVESTERINGSFREMME

Foreningen Vestdansk Investeringsfremme ansøger hermed Syddansk Vækstforum om
medlemskontingent fra Region Syddanmark for 2009. Beløbet er 3,2 mio. kr. ekskl. moms.
Med denne forlængelse af den eksisterende finansiering, kommer finansieringen til at dække
hele perioden nævnt i Partnerskabsaftalerne 2007-2009. Den nuværende bevilling dækker
alene perioden 2007-2008.
Resultater af samarbejdet:
Samarbejdet har fundet sted siden 2006, selvom det først blev forankret i Foreningen
Vestdansk Investeringsfremme i 2007. Oversigten nedenfor viser tydeligt, at der er sket en
markant stigning i antallet af udenlandske investeringer i Vestdanmark efter samarbejdet kom
på plads. Ud af disse investeringer har også Region Syddanmark fået en væsentlig andel jf.
vedhæftede Midtvejsevaluering af samarbejdet.
Man kan fra 2006 se et klart skift i investeringsmønstret til fordel for de vestdanske regioner.
Hvor man tidligere observerede et investeringsmønster, hvor 80 % af de udenlandske
investeringer, som Invest in Denmark tiltrak, landede i hovedstadsregionen og kun 20 % i de
andre danske regioner, har fordelingen siden 2006 udlignet sig, og næsten 50 % af de
tiltrukne udenlandske investeringer lander nu i vestdanske regioner. Ligeledes ser det allerede
på nuværende tidspunkt yderst positivt ud for tiltrækning af udenlandske investeringer til
Vestdanmark i 2008.
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Samarbejdet mellem Invest in Denmark/Udenrigsministeriet og de tre vestdanske regioner,
Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland om tiltrækning af flere
internationale investeringer til Vestdanmark blev i november 2007 forankret i Foreningen
Vestdansk Investeringsfremme.
Dette samarbejde er også en direkte udmøntning af de Partnerskabsaftaler, som Regeringen
og regionernes Vækstfora indgik i juni 2007, og som gælder perioden 2007-2009. I
partnerskabsaftalerne mellem regeringen og de tre ovennævnte vestdanske regioner fremgår
det også tydeligt, at man vil arbejde for en fortsættelse af det eksisterende samarbejde
mellem de vestdanske regioner og Invest in Denmark.
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Den oprindelige ansøgning om finansiering af samarbejdet lød derfor på tre år, og ansøgningen
fandt sted i 2007. Region Midtjylland har bevilliget finansiering til 2009, og Region Nordjyllands
bevilling afhænger af Region Syddanmarks bevilling.
Grundet succesen af samarbejdet, vil der i 2009 blive udarbejdet en fælles ansøgning til de tre
vestdanske regioner om finansiering af samarbejdet efter 2009.
Beskrivelse af finansieringen:
Ved stiftelsen af Foreningen Vestdansk Investeringsfremme er de stiftende medlemmers
kontingent til Foreningen foreløbigt for 2 år (2007-2008) aftalt til følgende baseret på antal
indbyggere per region:

Region Midtjylland

3,3 mio. kr./år ekskl. moms

Region Syddanmark

3,2 mio. kr./år ekskl. moms

Region Nordjylland

1,5 mio. kr./år ekskl. moms

I alt

8,0 mio. kr./år ekskl. moms

Invest in Denmark har via yderligere midler fra regeringens pulje til offensiv global
markedsføring af Danmark siden 2007 styrket sin internationale salgsstyrke på de tre
hovedmarkeder (Europa, Asien og Nordamerika).

Viderefinansiering af samarbejdet:
På baggrund af ovennævnte indstilles det, at Vækstforum for Region Syddanmark forlænger
den eksisterende finansiering af samarbejdet i Foreningen Vestdansk Investeringsfremme for
tiltrækning af udenlandske investeringer til Vestdanmark med betaling af kontingent til
Foreningen Vestdansk Investeringsfremme fra Region Syddanmark i 2009 på 3,2 mio. kr./år
ekskl. moms.
Som nævnt ovenfor vil der i 2009 blive udarbejdet en fælles ansøgning til de tre vestdanske
regioner om viderefinansiering af samarbejdet efter 2009.

2

