Bilag 10a - Status på partnerskabsaftale
pkt. Navn
1 De erhvervsrettede ungdomsuddannelser styrkes
2 Omfanget af erhvervsrettede uddannelsestilbud øges.
3 Flere unge med indvandrerbaggrund fuldfører en påbegyndt erhvervsuddannelse.

4 Indsats for flere praktikpladser.
5 Styrkelse af undervisnings- og videnmiljøer inden for de videregående uddannelser.

6 Samarbejde om den regionale udmøntning af nationale uddannelsesindsatser.
7 Efter- og videreuddannelsestilbud til personer, som mangler grundlæggende færdigheder, eller som har
behov for opkvalificering
8 Samarbejde om erhvervs-, beskæftigelses- og uddannelsespolitikken.
9 Regional matchmaking.
10 Styrket kvalitets- og kompetenceløft i rådgivningsindsatsen
11 Specialiserede rådgivningstilbud
12 Styrket adgang til kapital
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Status

Der er åbnet for Vækstforums initiativ 9A, som bl.a. kan rumme en indsats i
relation til unge med indvandrer baggrund. Pt er der dog ingen ansøgninger,
der retter sig mod denne specifikke målgruppe
Der mangler fokus på de ordinære videregående uddannelser. Derfor er det
vigtigt at få belyst, hvad de videregående uddannelser gør i forhold til dette
initiativ.
Endnu ingen aktivitet - staten har initiativpligten

Det er under afklaring, om JEREMIE-instrumentet kan anvendes i Danmark.
Desuden er problemets omfang i Region Syddanmark under afklaring

Vækstiværksættere inden for klyngerne.
Flere spin-off virksomheder.
Iværksætterkultur i uddannelsessystemet
Netværkssamarbejde om læring.
Brugerdreven innovation
Vækstforum som samarbejdspart
Strategisk forskning
Det regionale klyngefokus
Styrket videnspredning mellem universiteter og erhvervsliv
Regionale innovationsagenter
Teknologimatch
Netværk og matchmaking
Syddansk Akademikersatsning
Tiltrækning af udenlandske virksomheder
Styrkelse af Danmark som turistmål og konferencevært
Kultur- og oplevelsesøkonomi
Kreative og kommercielle kompetencer
Samarbejde om fremme af vedvarende energi
Samarbejde om fremme af miljø- og energiteknologi. Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram
Miljø og energiteknologi

32 Partnerskabsaftale med delstatsregeringen i Kiel
Initiativer er igangsat og forløber indtil videre uproblematisk
Begrænset aktivitet
Foreløbig ingen initiativer igangsat

Løbende proces, men der er behov for en styrket indsats

